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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά φπσο ν ηαθηηθφο 

ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο θαη ε  πξσηλή πξνζεπρή, δηαησλίδνπλ ην θαηερεηηθφ πλεχκα 

ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία, ε νπνία δηεμήρζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013 

δηεξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ δηεξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο δέθα εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δηδάζθνπλ ζε Λχθεηα ηεο Αξγνιίδαο θαζψο θαη δέθα καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηά 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη παξά  ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο απνδέρνληαη ηελ χπαξμε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηειεηνπξγηθψλ ζην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. ε κηα πνιππνιηηηζκηθή ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ην ζρνιείν ζπλερίδεη λα αθνινπζεί πξαθηηθέο πνπ ρεηξαγσγνχλ ηε 

ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ. Ζ δηακφξθσζε  «ζπλεηδεηνχ έιιελα πνιίηε 

αιιά θαη πνιίηε ηνπ θφζκνπ» πνπ ην ίδην ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη ζέζεη σο ζηφρν 

ηεο παηδείαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο πινπξαιηζηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθά 

νπδέηεξνπ ζρνιείνπ πνπ αθφκε απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ  

ειιεληθνχ ζρνιείνπ. 

ABSTRACT 

In the educational system of Greece, religious rituals such as regular church 

attendance and morning prayer, perpetuate the religious spirit of education. In this 

thesis, which was conducted in February 2013 the attitudes and perceptions of 

students and teachers across the school church attendance were investigated. Through 

semi structured interviews the attitudes and perceptions of ten teachers who teach in 

high schools in Argolida and ten students who attended the same schools  were 

investigated. The results showed that despite their objections both teachers and 

students accept the existence of religious rituals in the Greek school. In a multicultural 

Greek reality, school continues to follow practices that manipulate the religious 

consciousness of students. Creating the "conscious Greek citizen and citizen of the 

world" which is the aim of the Ministry of Education requires a pluralistic and 

religiously neutral school which is still far from the reality of today's Greek school. 
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Δηζαγσγή 

 Όπσο νξίδεηαη ζην ηζρχνλ χληαγκα ηεο Διιάδαο «ε παηδεία απνηειεί βαζηθή 

απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη έρεη ζθνπφ ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη 

θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο 

θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο»
1
.  

 Ζ ηδενινγηθή ηαχηηζε ηεο νξζφδνμεο ζξεζθείαο κε ην ειιεληθφ έζλνο, πξνζέδσζε 

ζηελ Δθθιεζία εμέρνπζα ζέζε αλάκεζα ζηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο θαη ηδηαίηεξε 

επηξξνή ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, έσο 

ζήκεξα. Ζ «αλάπηπμε ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο»  ηελ νπνία νξίδεη ην χληαγκα σο 

ζθνπφ ηεο παηδείαο ζπληειείηαη ηφζν κέζσ ηεο θχξηαο δηαπαηδαγψγεζεο κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο, φζν θαη κέζσ επηθνπξηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαλνληζηηθέο πξαθηηθέο ζξεζθεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φπσο ε θαζεκεξηλή πξνζεπρή, ν αγηαζκφο ζηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο , ε αλάξηεζε ησλ εηθφλσλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαζψο 

θαη ν ηαθηηθφο ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο. (σηεξέιεο, 1993:48-64) 

 Αλ θαη ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζπγθξηλφκελν κε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, ηεο 

ηζηνξίαο ηεο  ειιεληθήο εθπαίδεπζεο
2
, ζην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη 

ηφζν έληνλε ε ζξεζθεπηηθή ελδνγκάηηζε θαη ην θαηερεηηθφ πλεχκα ν δνγκαηηθφο 

απνρξσκαηηζκφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο παξερφκελεο ζρνιηθήο γλψζεο δελ έρεη αθφκε 

ζπληειεζηεί.(Καξαθαηζάλε, 2003:139)  

Σν 2010 ην Τπνπξγείν Παηδείαο ππφ ηνλ ηίηιν «Απφ ην ζήκεξα ζην Νέν ρνιείν κε 

πξψηα ην καζεηή»
3
 δεκνζηεχεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο φπνπ « ν 

καζεηήο γίλεηαη ζπλεηδεηφο έιιελαο πνιίηεο αιιά θαη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ , 

ελδπλακψλεη ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε κε βάζε ηηο αμίεο ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, ην ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ άιισλ. Με 

γλψζε θαη ππεξεθάλεηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο καζαίλεη λα δεη θαη λα 

πξννδεχεη κέζα ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κέζα θαη έμσ απφ ηε 

ρψξα.» Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα  επηδηψθεη ηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ ζε 

                                                           
1
 Άξζξν 16.2 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο 

2
 Όπσο παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο ζηελ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε 

3
 Γηαζέζηκν ζην : http://www.minedu.gov.gr/neo-sxoleio-main.html?showall=&start=1 
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νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, εθνδηαζκέλνπο κε θξηηηθή ζθέςε, θαη πνιηηηθή 

επαηζζεζία, πνπ λα είλαη ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο θαη αληαγσληζκνχο 

ζε έλα ζπλερψο δηακνξθνχκελν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηεο επηθξάηεηαο, παξακέλνπλ  

αθφκα ελεξγά
4
, κε ηελ πξνηξνπή ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο κέζσ δηεπθξηληζηηθψλ 

εγθπθιίσλ πνπ απνζηέιινληαη ζηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά φπσο ν ηαθηηθφο ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο θαη ε  θνηλή πξσηλή 

πξνζεπρή, δηαησλίδνληαο ην θαηερεηηθφ πλεχκα ηεο εθπαίδεπζεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνλ ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλήζεθαλ  ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε ζρνιεία ηεο Αξγνιίδαο θαζψο θαη καζεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζε απηά σο πξνο 

- πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ Λπθείσλ ηεο πεξηνρήο 

απέλαληη ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ 

- πνηεο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δηδάζθνπλ ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 Καη ζηηο δπν νκάδεο ζηφρνπ ηα εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ζην αλ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ αλ γλσξίδνπλ γηα πνην ιφγν πξαγκαηνπνηείηαη θαη αλ 

πηζηεχνπλ πσο είλαη ή πξέπεη λα είλαη  ππνρξεσηηθή ηφζν ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηφλ, θαζψο θαη πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζην ελδερφκελν θαηάξγεζήο ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ. 

 Αλαιπηηθφηεξα κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο έγηλε 

πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο απέλαληη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηειεηνπξγηθφ ησλ ζρνιηθψλ 

εθθιεζηαζκψλ θαζψο θαη γηα ην εάλ ζπκκεηέρνληαο ζην ηειεηνπξγηθφ ηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο ληψζνπλ κέιε κηαο νκνηνγελνχο νκάδαο κε 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαινχληαη λα δηαηεξήζνπλ. 

                                                           
4
 Η διεξαγωγή τησ ζρευνασ ολοκληρώθηκε το 2013, τρία χρόνια μετά την δημοςίευςη από το 

Υπουργείο Παιδείασ των ςτόχων τησ ελληνικήσ παιδείασ το Φεβρουάριο του 2010. 
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  Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ  

ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ή ηε κε ζπκκεηνρή αιιφζξεζθσλ καζεηψλ  ζην 

ηειεηνπξγηθφ ησλ ζρνιηθψλ εθθιεζηαζκψλ  

  ε φηη αθνξά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ε επηινγή θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε αλάκεζα ζε καζεηέο Λπθείσλ ηεο πεξηνρήο ηεο 

Αξγνιίδαο. Με θξηηήξην ηα ρξφληα θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζεσξήζεθε πηζαλή ε ζπκκεηνρή καζεηψλ Λπθείνπ ζε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ζρνιηθψλ εθθιεζηαζκψλ γεγνλφο πνπ δηεπθφιπλε ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ. Σν 

δείγκα απνηειείηαη απφ δέθα καζεηέο πέληε απφ θάζε θχιν. Έγηλε πξνζπάζεηα νη 

καζεηέο λα κελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα θαζψο θαη λα πξνέξρνληαη 

κηαο θαη ζεσξήζεθε φηη δηεπθφιπλε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ. 

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ην κήλα 

Φεβξνπάξην δηφηη ην ακέζσο πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

νη καζεηέο ηφζν ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ πνπ πξνεγείηαη ησλ  δηαθνπψλ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ φζν θαη ζηνλ εθθιεζηαζκφ κε αθνξκή ηελ  ενξηή ησλ Σξηψλ 

Ηεξαξρψλ.  

  ε φηη αθνξά ην ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε απφ ηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ θαη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα   .Ο 

αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξφθεηηαη αλ ζπκκεηάζρνπλ είλαη δέθα, πέληε 

γπλαίθεο θαη πέληε άλδξεο. Έρεη πξνβιεθζεί λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ειηθηαθέο νκάδεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ 

  Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε φηη αθνξά ην δείγκα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχζε απφιπηα πξαθηηθνχο ιφγνπο κηαο θαη ην ηέινο 

Ηαλνπαξίνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ιήμε ηνπ 1
νπ

 Σεηξακήλνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ εξγάδνληαη ζε ιχθεην γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη πξαθηηθά ζηελ χπαξμε 

πεξηζζφηεξνπ  ειεχζεξνπ ρξφλνπ, κεηά ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκάησλ θαη 

ηελ παξάδνζε ηεο πξνθνξηθήο βαζκνινγίαο, ηνλ νπνίν ελαγσλίσο αλαδεηνχζακε 

απφ θνηλνχ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. 
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 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο: 

1. Πξαγκαηνπνηήζεθε ηζηνξηθή  αλαζθφπεζε γηα ηε ζρέζε ηεο 

εθθιεζίαο κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

2. Αθνινχζεζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα λα δηαπηζησζεί γηα πνην 

ζθνπφ θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο απνθαζίζηεθε ε έληαμε ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθιεζηαζκνχ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη γηα ην πνηνο ήηαλ 

ν  ξφινο ησλ ζρνιηθψλ εθθιεζηαζκψλ ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ. 

3. ρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα κε ηε κνξθή 

αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ φπνπ κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ ιπθείνπ θαζψο 

θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ιχθεηα ηεο Αξγνιίδαο 

εξσηήζεθε ζε αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ. 

4. ε ζχλδεζε κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία αλαιχζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  
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1.Ζ απνηύπσζε ηεο ζρέζεο εθθιεζίαο-θξάηνπο ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή   

Ζ ηδηαίηεξε ζρέζε ηεο Οξζφδνμεο εθθιεζίαο κε ηελ πνιηηεία απνηππψλεηαη θαη ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηνπο, νξηδφκελνπο απφ ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία, 

ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Ο ρσξηζκφο ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ζε δπν πεξηφδνπο έγηλε κε θξηηήξην ηνπο 

ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο , απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο έσο ζήκεξα 

θαη ηνλ ηξφπν απνηχπσζεο ηεο ζρέζεο ηεο Οξζφδνμεο εθθιεζίαο κε απηνχο.  

-Ζ  πξψηε πεξίνδνο μεθηλά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη 

νινθιεξψλεηαη ην 1974, κε ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ρσξίο λα ππάξρεη νπζηαζηηθή 

αιιαγή ζηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο. 

- Ζ δεχηεξε πεξίνδνο μεθηλά ην 1974 , κε ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο θαη  θηάλεη 

έσο ζήκεξα. 

1.1.Πξώηε πεξίνδνο : 1836-1974 

 Με ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο ε εθθιεζία φθεηιε λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο αμηψζεηο ηνπ θαη λα ππνηαρζεί ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ. Ζ δηαθξηηή 

ζέζε πνπ θαηείρε ε ρξηζηηαληθή εθθιεζία ζην πιαίζην ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο  έπξεπε λα ηεζεί ζε λέεο βάζεηο έηζη ψζηε λα  κεηαηξαπεί ζε κηα 

εθθιεζία κε εζληθά ραξαθηεξηζηηθά. Με ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηνηθεηηθήο απηνλνκίαο 

ηεο έλαληη ηνπ Παηξηαξρείνπ κε ην Απηνθέθαιν (1833), ε Δθθιεζία ηεο Διιάδαο 

νξγαλψλεηαη σο  δεκφζηα αξρή κε ηελ ηδηφηεηα ηεο εζληθήο εθθιεζίαο. Ζ πνιηηεία 

θαη ε εθθιεζία φθεηιαλ λα έρνπλ δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο θαη δηαθνξεηηθά πεδία 

δξαζηεξηφηεηαο . Όκσο ε ηδενινγηθή ηαχηηζε ηεο  εθθιεζίαο κε ην έζλνο, πξνζέδσζε 

ζηε δηνηθνχζα εθθιεζία ηδηαίηεξε  ζέζε κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ δίλνληάο ηεο, 

ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί σο εζληθφο ζεκαηνθχιαθαο, θαη λα αληηηάζζεηαη ζε  

φπνηεο επηινγέο ηεο πνιηηείαο ζεσξνχζε φηη έζηγαλ ηελ ππφζηαζή ηεο θαη ην 

ειιελνξζφδνμν θξφλεκα ησλ πνιηηψλ. (Γηαγθαδφγινπ , 2011:1-3) 

 Οη  ζρέζεηο  ηεο εθθιεζίαο κε ην θξάηνο απνηππψλνληαη θαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ην ίδην ην θξάηνο. Απφ ηελ 
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ίδξπζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ην 1836 ζεκειηψδεο απνζηνιή ηεο νξίδεηαη ε 

δηακφξθσζε εζηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο λένπο, αμίεο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ε Υξηζηηαληθή Δθθιεζία, σο ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

νξίδεηαη ν «Γξακκαηέαο επί ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Γεκφζηαο Δθπαηδεχζεσο». 

Καζηεξψλεηαη ε επηάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ζηε δηδαθηέα χιε, ζηηο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, ζηε κφξθσζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία. ην 

ηεηξαεηέο δεκνηηθφ ζρνιείν πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηεο 

Διιεληθήο, δειαδή ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο Αλάγλσζεο, ηεο Γξαθήο, 

ηεο Γξακκηθήο, ηεο Ηρλνγξαθίαο ,ηεο Φσλεηηθήο Μνπζηθήο θαη ηεο Καηήρεζεο, κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ.(Μπνπδάθεο 2006:41 & Μπισλάο, 

2002:163). 

 Με κηα ζεηξά δηαηαγκάησλ, ην 1836 θαη αθνινχζσο ην 1837, ξπζκίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηδξχεηαη ην Οζψλεην Παλεπηζηήκην κε ηέζζεξηο αξρηθά 

ζρνιέο Ννκηθή, Ηαηξηθή, Φηινζνθηθή θαη Θενινγηθή. Οη δχν απφ ηνπο ηξεηο 

θαζεγεηέο ηεο Θενινγηθήο ζρνιήο  είλαη θιεξηθνί, ν έλαο εμ απηψλ, ν Θεφθιεηνο 

Φαξκαθίδεο, ηπγράλεη Γξακκαηέαο ηεο Ηεξάο πλφδνπ. χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Παλεπηζηήκην, ηφζν σο πξνο ηε δνκή
5
, φζν θαη σο πξνο ηελ 

ρξεκαηνδφηεζή
6
 ηνπ, εμαξηάηαη απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε. Ζ γλσκνδφηεζε 

ηεο εθθιεζηαζηηθήο δηνίθεζεο παξνπζηάδεηαη σο φξνο, γηα ηελ πνξεία ελφο θνζκηθνχ 

ζεζκνχ, φπσο ήηαλ ην Οζψλεην Παλεπηζηήκην, δεκηνπξγψληαο ζρέζεηο εμάξηεζεο 

απφ ηνλ εθθιεζηαζηηθφ νξγαληζκφ. (Μπνπδάθεο, 1991:37 & Αξθάδαο 2014:1)  

Αθνινπζεί ην 1854 ε ζχληαμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ησλ γπκλαζίσλ θαη ησλ 

Διιεληθψλ ζρνιείσλ. Οη ηάζεηο ηεο επνρήο είλαη ε θξνληίδα γηα εμαζθάιηζε 

νκνηνκνξθίαο ζηηο γλψζεηο πνπ δίλεη ην ζρνιείν θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Ζ 

ζεκειηψδεο απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο παξακέλεη ε δηακφξθσζε εζηθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο λένπο. (Γεκαξάο, 1986:149-156) 

                                                           
5
  «…δηα λα θαηαζηξψζνπλ ελ ζρέδηνλ δη΄φζα ηπρφλ αλαγθαίνπζηλ εηο πξφνδνλ ησλ ζπνπδαζκάησλ ηεο ζρνιήο ησλ, ηα νπνία ζέιε 

θνηλνπνηεζή πξν πάλησλ θαη εηο ηελ Ιεξάλ Σχλνδνλ» Πξάμε χζηαζεο 63 (Αξθάδαο Α., 2014:1) 
6
 «…άπαληα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηα αλσιψκαηα ζέινπζη δίδνζζη απφ ην εθθιεζηαζηηθφ ηακείν». άξζξν 2 Πξνζσξηλνχ Καλνληζκνχ 

(Αξθάδαο Α, :2014:1) 
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Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ην 1872 θπθινθνξεί ε έθζεζε ηεο επηηξνπήο ηνπ «Σπιιφγνπ 

πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ»
7
 θαη ζηελ Παγθφζκηα έθζεζε ηεο Βηέλλεο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ηκήκα, ε παξνπζία ηεο Διιάδαο είλαη απνγνεηεπηηθή. Πξνηείλνληαη 

δηάθνξα κέηξα απφ ηνλ ηφηε ππνπξγφ Παηδείαο  Η. Βαιαζφπνπιν, γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο θαηάζηαζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ λα αλαιάβεη ν θιήξνο ηελ επζχλε ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Μεηά ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ «Σπλδέζκνπ Διιήλσλ 

Γεκνδηδαζθάισλ»
8
 ε ηδέα εγθαηαιείθζεθε.  (αινληθίδεο, 1998:7). 

 Σν αίηεκα γηα εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έγηλε ηδηαίηεξα έληνλν κεηά θαη απφ ηηο 

δηαπηζηψζεηο απφ κηα νκάδα δεθαηεζζάξσλ εηδηθψλ επηζεσξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, νη νπνίνη δηελέξγεζαλ εηδηθφ έιεγρν ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ην 1883.Οη 

εθζέζεηο ησλ επηζεσξεηψλ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θαπηεξηάδνπλ ηνλ αξρατζηηθφ, θιαζηθηζηηθφ, 

ζεσξεηηθφ θαη ζενθξαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ κάζεζεο ζε βάξνο 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζηελ έθζεζή ηνπ ν 

επηζεσξεηήο Ν. Πνιίηεο «…Δλψ νπδεκία θξνληίο θαηαβάιιεηαη πξνο δηδαζθαιίαλ 

ησλ πξψησλ θαη απαξαηηήησλ γλψζεσλ εθ ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, βαζαλίδεηαη ν λνπο 

ηνπ παηδφο δηα κεηαθπζηθψλ ζεσξηψλ πεξί ησλ ιφγσλ ηεο ππάξμεσο ηνπ Θενχ, πεξί ηεο 

ηξηαδηθήο θχζεσο ηεο ζεφηεηαο θαη ησλ ηνηνχησλ θαη επηβάιιεηαη εηο απηφλ λα 

απνζηεζίδεη ηαο ζεκαζίαο ησλ επηά κπζηεξίσλ ηεο Δθθιεζίαο…» (Μπνπδάθεο 

2006:55) 

  Ζ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη επηβεβιεκέλε θαη 

ην  1899 ν  Α. Δπηαμίαο, ππνπξγφο παηδείαο ηεο θπβέξλεζεο Θενηφθε, ππνβάιιεη ζηε 

Βνπιή ηα λνκνζρέδηα «πεξί δεκνηηθήο εθπαηδεχζεσο» θαη «πεξί κέζεο 

εθπαηδεχζεσο». ε απηά πξνηείλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε 

επηβνιή θπξψζεσλ γηα ηνπο γνλείο πνπ δελ έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, ε 

ίδξπζε δπν δηδαζθαιείσλ ζειέσλ
9
 , ε θαηάξγεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο 

θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ θαζαξεχνπζα θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ αλαιπηηθνχ 

                                                           
7 Ο ζχιινγνο ηδξχζεθε ην 1869 , ζθνπφο ηνπ ήηαλ «ε ελίζρπζε ηεο Διιεληθήο Παηδείαο θαη ε δηάδνζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο 

ζηηο πεξηνρέο ηνπ αιχηξσηνπ Διιεληζκνχ» θαη δξαζηεξηνπνηείηαη έσο ζήκεξα  (http://www.sdeg.gr/ ). 

8 Ο «χλδεζκνο Διιήλσλ Γεκνδηδαζθάισλ» ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 1872 θαη ηα κέιε ηνπ απνηεινχζαλ δάζθαινη, 

δεκνδηδάζθαινη θαη θαζεγεηέο. Σν1875  ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ αλέξρεηαη ζε 396 επί ζπλφινπ 1193 εθπαηδεπηηθψλ . 

(Αλδξένπ :1990:3)  
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=29 

9 Ζ ίδξπζε «Κξαηηθνχ Γηδαζθαιείνπ Θειέσλ», πνπ πξνέβιεπε ην λνκνζρέδην, δπζηπρψο δελ επδνθίκεζε θαη έσο ην 1914 ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δηδαζθαιηζζψλ ηελ είραλ αλαιάβεη ηα ηδησηηθά δηδαζθαιεία. (Καλειιφπνπινο, 2011:1) Γηαζέζηκν ζην: 
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/kanellopoulos.htm 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=29
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πξνγξάκκαηνο κε λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα κε ζηφρν ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή. ε φηη αθνξά ηνλ ζθνπφ, ε εθπαίδεπζε «ζξεζθεπηηθφ, 

εζηθφλ θαη εζληθφλ έρνπζα ηνλ ραξαθηήξα»
10

, πξνηίζεηαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο 

καζεηέο, εθνδηάδνληάο ηνπο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο. Οη αληηδξάζεηο, ηδηαίηεξα 

γηα ην δήηεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν απφ ηελ λέα ειιεληθή γιψζζα είλαη έληνλεο, κε απνηέιεζκα ειάρηζηα
11

 απφ 

ηα πξνηεηλφκελα λνκνζρέδηα λα ςεθηζηνχλ, ν Τπνπξγφο Παηδείαο λα παξαηηεζεί θαη 

ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο λα δηαησλίδνληαη. 

(Γεκαξάο,1986:253-259). 

 Σν 1899 ηδξχεηαη ζηελ Αζήλα ν «Σχιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Ωθειίκσλ Βηβιίσλ», ν 

νπνίνο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ
12

 είρε σο ζθνπφ ηε δηάδνζε 

«σθειίκσλ γλψζεσλ» ζην ιαφ. Πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ν Γεκήηξηνο Βηθέιαο, 

ελψ έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ν εβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο 

Αζελψλ  ηέθαλνο θνπινχδεο. Σν 1904, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπιιφγνπ, δηνξγαλψλεηαη ην πξψην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην. ηα πιαίζηα 

ηνπ ζπλεδξίνπ, ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ, 

ζηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, θαζψο θαη ζηελ 

επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαιήγνληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηα κέηξα πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ ν 

ζθνπφο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έπξεπε λα είλαη ε κεηάδνζε ηεο αλαγθαίαο θαη 

ρξήζηκεο ζηνλ ειιεληθφ ιαφ εζηθήο, ζξεζθεπηηθήο, εζληθήο θαη πξαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο.(Γθιαβάο, 2010: 24-26) 

Απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ ηδεψλ, αιιά θαη ηεο δηάζεζεο 

ακθηζβήηεζεο ησλ θαηεζηεκέλσλ αληηιήςεσλ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ε ίδξπζε  

                                                           
10 «ε δεκνηηθή εθπαίδεπζηο ζξεζθεπηηθφ, εζηθφλ θαη εζληθφλ έρνπζα ηνλ ραξαθηήξα πξνηίζεηαη λα αλαδείμε ηνπο δη’ 

απηήο παηδεπνκέλνπο πνιίηαο ρξεζηνχο θαη επηηεδείνπο εηο αλαπηχζζνπζα αξκνληθψο ηαο ςπρηθάο θαη ζσκαηηθάο δπλάκεηο θαη 

κεηαδίδνπζα απηνίο ηαο πξνζήθνπζαο γλψζεηο θαη δεμηφηεηαο» (παξάξηεκα 124/15.5.1899, 346)  
7ςεθίζηεθαλ ηα «πεξί γπκλαζηηθήο» θαη «πεξί αξραηνηήησλ» (Γεκαξάο, 1986:258) 

8  «Καηαζηαηηθφλ ηνπ 1899» ΩΒ (Γηαζέζηκν ζην:   http://www.sov.gr/wp-content/uploads/2011/03/katastatikon_1899.pdf)  

( αλαθηήζεθε 12/12/2014) 

 

 

 

http://www.sov.gr/wp-content/uploads/2011/03/katastatikon_1899.pdf
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ηνπ Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ Παξζελαγσγείνπ
13

 ζην Βφιν ην 1908. Ζ δηεχζπλζε ηνπ  

Παξζελαγσγείνπ αλαηίζεηαη ζηνλ Αιέμαλδξν Γεικνχδν. Ζ ρξήζε ηεο δεκνηηθήο 

γιψζζαο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη ε πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή 

πνπ εθάξκνζε ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο ζπλαληά ηζρπξφηαηεο αληηδξάζεηο κε 

απνηέιεζκα, ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο πφιεο,  ην Μάξηην ηνπ 1911, ππφ ηελ πίεζε αληηδξάζεσλ ζπιιφγσλ 

θαη θνξέσλ ηεο πφιεο νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη «ε ελ ησ Παξζελαγσγείσ δηδαζθαιία 

δελ είλαη ζχκθσλε νχηε πξνο ηελ εζληθήλ καο ζξεζθεία νχηε σο πξνο ηελ ηζηνξηθήλ 

γιψζζαλ ηνπ Διιεληζκνχ». ε κηα επηζηνιή ηνπ ζηελ Π. Γέιηα ν Α. Γεικνχδνο 

παξαπνλέζεθε γηα ηε ηχρε ηνπ Παξζελαγσγείνπ επηζεκαίλνληαο φηη «εκείο 

θνηκφκαζηε κε μέξνληαο αθφκε ηε δχλακε ηνπ ξάζνπ ζηνλ ηφπν καο». Ο Γεικνχδνο θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ νδεγνχληαη ζε δίθε
14

  κε ηελ θαηεγνξία ηεο πξνζβνιήο ηεο 

ζξεζθείαο θαη ηεο εζηθήο
15

 θαη ηειηθά αζσψλνληαη. (Γαδή, 2011:142-181).  

 Μεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο ηνπ 1912-1913, κε ηελ πξνζάξηεζε λέσλ εδαθψλ, 

ηε δηεχξπλζε ηνπ εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ βηνκεραληθψλ 

επελδχζεσλ, ην θξάηνο απνθαζίδεη λα ιάβεη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία, ηε δηνίθεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Σν 1913, κέζα απφ ηα λνκνζρέδηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο ην ζρνιείν λα 

εθζπγρξνληζηεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο δσήο, 

κε ζθνπφ ηε δηαπαηδαγψγεζε αλζξψπσλ ηθαλψλ λα δήζνπλ ζηε ζχγρξνλε δσή, 

κνξθψλνληαο ραξαθηήξα θαη κπαιφ ηθαλφ λα ζθέπηεηαη. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην λνκνζρέδην είλαη λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο ηελ ίδηα εζηθή, εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή αγσγή.(Μπισλάο, 2002:176-177). 

  Αθνινπζεί ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917, πνπ εθηφο ησλ άιισλ 

πξνέβιεπε ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Σα 

αλαγλσζηηθά ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ γξάθνληαη ζηε δεκνηηθή, απεηθνλίδνπλ ηε λέα 

αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θπξηαξρνχληαη απφ αληηαπηαξρηθφ πλεχκα 

απαιιαγκέλα απφ εζηθνινγηθνχο θαη παηξηδνινγηθνχο δνγκαηηζκνχο. Ο ζθνπφο ηεο 

εθπαίδεπζεο παξακέλεη ακεηάβιεηνο, νη κεηαξξπζκίζεηο φκσο πξνθαινχλ 

                                                           
13 Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζζήθε δπν ηάμεσλ ζε έλα απφ ηα εμαηάμηα Παξζελαγσγεία ηεο πφιεο (Μπνπδάθεο, 2006:73) 

14 Ζ δίθε νινθιεξψζεθε ην 1914 ζην Ναχπιην θαη είλαη γλσζηή σο «Αζετθά»( Μπνπδάθεο, 2006:74) 

15 Σν θαηεγνξεηήξην ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ πξνζειπηηζκνχ ζηελ αζεΐα ε νπνία θαηέπεζε ππφ ην ζθεπηηθφ 
φηη «ε αζεΐα δελ είλαη ζξεζθεπηηθφ δφγκα δηφηη δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε Θενχ». (Γαδή, 2011:157-158) 
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αληηδξάζεηο θαη δέρνληαη πιεζψξα επηθξίζεσλ
16

 απφ ην ρψξν ηεο δηαλφεζεο. 

Δπηθεθαιήο ησλ επηθξηηψλ είλαη ν θαζεγεηήο γισζζνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   

Αζελψλ Γ. Υαηδεδάθηο ν νπνίνο αλαθεξφκελνο ζην πεξηερφκελν ησλ λέσλ βηβιίσλ ηα 

θαηαθξίλεη ιέγνληαο φηη  «…πεξί ησλ κεγάισλ ηδαληθψλ ηεο παηξίδνο, ηεο ζξεζθείαο, 

νπδείο γίλεηαη ιφγνο …νη καζεηαί  νχηε πξσί, νχηε εζπέξαο, νχηε πξν ηνπ θαγεηνχ, 

νχηε κεη΄ απηφ πξνζεχρνληαη..». (Γθιαβάο, 2010: 27 & Μπνπδάθεο 2006:84) 

  Με ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929, ε νπνία ζέηεη ηηο βάζεηο ηνπ αζηηθνχ ζρνιείνπ, γηα 

πξψηε θνξά δεκηνπξγνχληαη επαγγεικαηηθά ζρνιεία θαη πξνβιέπεηαη ε κηθηή 

θνίηεζε ησλ δπν θχισλ ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο. πλνιηθά 

θαηαηίζεληαη  ηξηάληα λνκνζρέδηα. Με ην λφκν 5045 ηνπ 1930 πνπ θαζηέξσλε ηε 

δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, νη αληηδξάζεηο 

θνξπθψλνληαη θαη ζπλδένληαο ηε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο κε ηελ 

θνκκνπληζηηθή ηδενινγία
17

, πξνηείλνληαη εθηφο ησλ άιισλ, λα ζπγθξνηεζεί Αλψηαην 

Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν απφ ηνλ ππνπξγφ παηδείαο, ηνλ 

αξρηεπίζθνπν, αληηπξφζσπν ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο θαη ηξείο εθπαηδεπηηθνχο κε 

απνδεδεηγκέλα αζηηθά θξνλήκαηα γηα λα θαηαξηίζνπλ ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, λα 

ειέγρνπλ ηα βηβιία θαη λα επνπηεχνπλ γεληθά ηελ εθπαίδεπζε. (Γεκαξάο  1986:178-

179). Ο ππνπξγφο Παηδείαο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ κεηά απφ ηηο αληηδξάζεηο πνπ 

πξνθάιεζαλ νη πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο δειψλεη φηη «ηα ηδαληθά ηεο δσήο πνπ 

νθείιεη λα εξκελεχζεη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη άιια απφ ηα ηδαληθά ηνπ έζλνπο» 

(Μπισλάο, 2002:180-183) 

 Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ δελ έγηλαλ, φρη κφλν εμαηηίαο ησλ αληηδξάζεσλ 

αιιά θαη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

δηθηαηνξίαο ηνπ Κνλδχιε ην 1935 θαη αθνινχζσο ην 1936 ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 

Ησάλλε Μεηαμά. Ο ίδηνο ν Μεηαμάο αλαιακβάλεη θαη ππνπξγφο παηδείαο, αλαζηέιιεη 

ηα άξζξα ηνπ πληάγκαηνο πνπ θαηνρπξψλνπλ ηηο αλζξψπηλεο ειεπζεξίεο θαη 

θαηαξγεί ην ζπλδηθαιηζκφ, ηδξχεη ηε θαζηζηηθή λενιαία ΔΟΝ θαη πξνζηίζεηαη ν φξνο 

«εζληθή αγσγή» ζηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ νη κεηαξξπζκηζηέο ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαηεγνξνχληαη φηη πξνζπάζεζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ην 

                                                           
16

 Μεηαμχ ησλ επηθξηηψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηζρπξηδφκελε φηη κε ηα 

λνκνζρέδηα «…θαηαθέξεηαη πιήγκα δεηλφλ θαηά ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζεο θαη ηεο αλζξσπηζηηθήο θαζφινπ 

εθπαηδεχζεσο…»(Μπνπδάθεο, 2006:84) 
17

  Ο δεκνηηθηζκφο ζπρλά ζα ηαπηηζηεί κε ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ν αληηθνκνπληζκφο ζα απνηειέζεη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ηελ 

επίζεκε θξαηηθή ηδενινγία θαη ην κέζν,  γηα λα αληηκεησπίζεη ην επίζεκν θξάηνο θάζε δεκνθξαηηθή αλαθαηληζηηθή πξνζπάζεηα 
θαη ζηελ εθπαίδεπζε. (Μπνπδάθεο 2006:90) 



15 
 

ηξίπηπρν «παηξίο, ζξεζθεία, νηθνγέλεηα». (Γεκαξάο, 1986: 183) Οη ηξεηο έλλνηεο 

«παηξίο, ζξεζθεία, νηθνγέλεηα», είραλ δηαλχζεη καθξχ δξφκν κέρξη λα ζρεκαηίζνπλ  

ηε «ζπλζεκαηηθή θξάζε», ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζηαδηαθά κέζα απφ πνηθίια 

πεξηβάιινληα θαη ζπγθπξίεο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθηείλεηαη απφ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1930, θαη 

πξνζδηνξίζηεθε σο ν θεληξηθφο «ηφπνο» ηεο θαζεζησηηθήο, ζπληεξεηηθήο ηδενινγίαο 

απφ ηε κεηαμηθή πεξίνδν έσο θαη ηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ.(Γαδή, 

2011:312-313)  

 Αθνινπζεί ε Καηνρή  θαη ην ζρνιηθφ έηνο ηνπ 1940-1941 δηαξθεί ηξεηο κήλεο, ελψ ην 

ακέζσο επφκελν είθνζη κφιηο εκέξεο. Μέζα ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο, απφ ηελ 

Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο, εθθξάδνληαη ζθέςεηο θαη ππνβάιιεηαη 

ζρέδην γηα κηα ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ κεηαμχ άιισλ 

αλαθέξεηαη φηη ε παηδεία είλαη ε ζπνπδαηφηεξε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηαγκέλε ζηελ 

ππεξεζία ηνπ ιατθνχ ζπλφινπ, θαζψο θαη φηη ν γεληθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

λα δηαπιάζεη πνιίηεο δεκηνπξγηθνχο, ηθαλνχο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ωο επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο νξίδεηαη ε 

δεκνηηθή
18

. Οη αιιαγέο απηέο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ.(Γεκαξάο, 1986 :203-

207) 

 Μεηά απφ έλαλ αηκαηεξφ εκθχιην πφιεκν, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε κηα πεξίνδν 

αλαζπγθξφηεζεο, φκσο ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε νη αιιαγέο πξνζθξνχνπλ ζηελ 

ππάξρνπζα λννηξνπία δπζπηζηίαο .ην άξζξν 16 ηνπ «Σπληάγκαηνο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο 

Διιάδαο
19

», νξίδεηαη φηη ε δηδαζθαιία έρεη σο ζθνπφ ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή 

αγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο ζπλεηδήζεσο ησλ λέσλ ζην πιαίζην ησλ 

ηδεσδψλ ηνπ Διιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ Δπηηξνπή Παηδείαο
20

, πνπ 

δεκηνπξγείηαη ην 1957, θαηαζέηεη ηα πνξίζκαηά ηεο έλα ρξφλν αξγφηεξα γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

απαηηνχληαη. Σνλίδεηαη, ζηα πνξίζκαηα ηεο επηηξνπήο, φηη ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα απνηειεί αληηθείκελν θνκκαηηθψλ ή πξνζσπηθψλ 

αληαγσληζκψλ θαζψο επίζεο θαη φηη ε παηδεία πξέπεη λα είλαη θνηλφ αγαζφ θαη φρη 

                                                           
18

 Ζ Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο φξηζε φηη ε επίζεκε γιψζζα ηνπ ιατθνχ θξάηνπο πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ 

Διιάδα  πξέπεη λα είλαη ε γιψζζα ηνπ ιανχ(Μπνπδάθεο 2006:112) 
19

 Γηαζέζηκν ζην    https://norfid.files.wordpress.com/2010/11/suntagma-ths-elladas-19521.pdf  
20

 Ζ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1957 κε εληνιή ηνπ πξσζππνπξγνχ Κ. Καξακαλιή θαη κέιε ηεο ηνλ Ν. Λνχξν, ηνλ 

Γ. Παιαηνιφγν, ηνλ Η. Θενδσξαθφπνπιν θαη ηνλ Δ. Παπαλνχηζν. 

https://norfid.files.wordpress.com/2010/11/suntagma-ths-elladas-19521.pdf
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πξνλφκην ιίγσλ. Οη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, αλ θαη δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηδηαίηεξν πξννδεπηηζκφ, επηθξίλνπλ ειιείςεηο θαη ππνδεηθλχνπλ ιχζεηο φκσο θαη πάιη 

επηθξίλνληαη έληνλα. (αινληθίδεο, 1998:20). Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο θαη απηή 

ηελ πεξίνδν παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη θαη αθνξνχλ ζηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή 

αγσγή θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο ζπλεηδήζεσο ησλ λέσλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ. (Μπισλάο, 2002:189-

190) 

Σν 1964, κεηά ηελ  άλνδν ζηελ εμνπζία ηεο «Έλσζηο Κέληξνπ», θαηαηίζεηαη ζηε 

Βνπιή λνκνζρέδην πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο . ηελ 

εηζεγεηηθή έθζεζε αλαγξάθεηαη φηη, ε παηδεία νθείιεη λα έρεη νπκαληζηηθφ 

ραξαθηήξα, έηζη ψζηε λα απνηειεί πξνυπφζεζε θαη εγγχεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ πλεπκαηηθή πξνθνπή ηνπ έζλνπο. Καζηεξψλεηαη ε 

δεκνηηθή γιψζζα γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ πξνβιέπεηαη ζην 

γπκλάζην θαη ζην ιχθεην ε παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο θαζαξεχνπζαο. Σν πξφγξακκα 

ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηζάγεηαη ε δηδαζθαιία λέσλ 

καζεκάησλ
21

.  Σνλ Μάην ηεο επφκελεο ρξνληάο θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή λνκνζρέδην 

πνπ αθνξά ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη ηελ ίδξπζε παλεπηζηεκίσλ, επηζεκαίλνληαο 

ηελ αλάγθε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ζ κεηαξξχζκηζε 

ηνπ 1964 δέρζεθε ζθνδξέο επηζέζεηο θαη επηθξίζεθε έληνλα. Ζ αξλεηηθή θξηηηθή ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ζα επηθεληξσζεί ζηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο, ζηελ θαηάξγεζε ησλ 

ιαηηληθψλ θαη ζηελ ππνλφκεπζε ησλ ζεκειίσλ ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ, 

ηνπ νπνίνπ ηηο θαηεπζχλζεηο φθεηιε λα αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε. Μεηαμχ ησλ 

επηθξηηψλ ηεο κεηαξξχζκηζεο ζπγθαηαιέγνληαη ε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ε «Δηαηξεία Διιήλσλ Φηινιφγσλ»
22

 (Γεκαξάο, 

1986:278-281 & Μπνπδάθεο, 2006:129-131)  

Ζ  κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964 αλαραηηίδεηαη απφ ηα πνιηηηθά γεγνλφηα θαη ηελ πεξίνδν 

ηεο δηθηαηνξίαο  ησλ ζπληαγκαηαξρψλ πνπ αθνινχζεζε,  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

                                                           
21

 ην γπκλάζην εηζάγεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «ηνηρεία Γεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο», πξαθηηθέο γλψζεηο γχξσ απφ 

ηα θχξηα επαγγέικαηα θαη ζην ιχθεην εηζάγνληαη καζήκαηα επηινγήο θαη λέα καζήκαηα φπσο ςπρνινγία, θνηλσληνινγία, 
ζηνηρεία δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ζηνηρεία νηθνλνκηθήο επηζηήκεο (Μπνπδάθεο, 2006:126) 
22

  χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο , ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη έσο ζήκεξα: «Ἡ Ἑηαηξεία Ἑιιήλσλ 

Φηινιφγσλ εἶλαη ἀπνθιεηζηηθὰ ἐπηζηεκνληθὸ Σσκαηεῖν,  ἱδξπζὲλ ηὸ 1948 ἀπὸ ηνὺο ἀξηζηεῖο ηῆο ἑιιεληθῆο θηινινγηθῆο ἐπηζηήκεο. 

Σηφρνο ηῆο Ἑηαηξείαο, ζχκθσλα κὲ ηὸ ἰζρῦνλ θαηαζηαηηθφ ηεο εἶλαη: Ἡ ἐλίζρπζε ηῶλ θιαζηθῶλ ζπνπδῶλ "δηὰ ηῆο ἀλαπηχμεσο θαὶ 
δηαδφζεσο ηῶλ ἀλζξσπηζηηθῶλ γξακκάησλ"· ἡ παξαθνινχζεζε θαὶ κειέηε ηῶλ πλεπκαηηθῶλ δεηεκάησλ ηῆο ρψξαο καο 

ζρεηηδνκέλσλ κὲ ηὴλ ἀλζξσπηζηηθὴ κφξθσζε· ἡ ἐμχςσζε ηνῦ θιάδνπ ηῶλ Φηινιφγσλ  κὲ ηὴλ ζηήξημε θαὶ ἀλαγλψξηζε ηνῦ 

ἐθπαηδεπηηθνῦ - παηδαγσγηθνῦ ἔξγνπ ηνπο  θαζὼο θαὶ  ηὴλ βειηίσζε ηῆο ἐπαγγεικαηηθῆο ηνπο ζέζεσο.» δηαζέζηκν ζην:  
http://www.eephil.gr/society-gr.htm  

http://www.eephil.gr/society-gr.htm
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θαζηεξψλεηαη ε απιή θαζαξεχνπζα, σο φξγαλν έθθξαζεο δηδαζθφλησλ θαη καζεηψλ 

γηα ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ζην δεκνηηθφ, ζην γπκλάζην θαη ζηηο Αλψηεξεο ζρνιέο., ηα 

ρξφληα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο μαλαγίλνληαη έμη απφ ελλέα , θαηαξγείηαη ην 

κάζεκα «ηνηρεία δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο» θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, θαη 

δηψθεηαη θάζε ίρλνο πξννδεπηηζκνχ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο γλψζεο ηελ πεξίνδν 

απηή απνηππψλεηαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ 

φπνπ θπξίαξρε ζέζε θαηέρνπλ ηα Αξραία Διιεληθά
23

 θαη νη θιαζζηθέο ζπνπδέο 

μαλαγίλνληαη κνξθσηηθφο κνλφδξνκνο. Ο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο φκσο παξακέλεη, 

έζησ θαη κε κηθξή ζπληαθηηθή δηαθνξνπνίεζε, ε  εζηθή θαη πλεπκαηηθή αγσγή θαη 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ λέσλ ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηνπ ειιεληθνχ θαη 

ρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ.(Μπισλάο 2002: 191-192) 

1.2. Γεύηεξε πεξίνδνο: 1974 έσο ζήκεξα 

 Σν λέν  χληαγκα ηνπ 1975 ζην άξζξν 16, κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεη φηη ε παηδεία 

απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ θξάηνπο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, 

επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο θαη ηε δηάπιαζε ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο 

πνιίηεο. Αλαθέξνληαη επίζεο, ζε άξζξν ηνπ πληάγκαηνο ηα ρξφληα ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ Διιήλσλ ζηελ δσξεάλ 

παηδεία. (Δπαγγειφπνπινο, 1987:31)  

 Ζ αλάγθε γηα κεηαξξπζκίζεηο, ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. είλαη επηβεβιεκέλεο θαη 

ηα επφκελα δχν ρξφληα, ην 1976 θαη ην 1977 ςεθίδνληαη λφκνη
24

 κε ηνπο νπνίνπο 

θαζηεξψλεηαη σο επίζεκε γιψζζα δηδαζθαιίαο ε λενειιεληθή, δηαηξείηαη  ε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε γπκλάζην θαη ιχθεην, θαζηεξψλεηαη ε ηερληθή 

εθπαίδεπζε σο ηζφηηκε κε ηελ γεληθή εθπαίδεπζε θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ δηνίθεζε θαη ηελ επνπηεία ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ε απνζηνιή ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη ε εκπέδσζε 

αθκαίνπ εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ θαη εζηθνχ θξνλήκαηνο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ 

ςπρνζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ. Ο ξφινο ηνπ Λπθείνπ 

είλαη παξφκνηνο κε ηνπ Γπκλαζίνπ κηαο θαη επηδηψθεη ,ζχκθσλα κε ην λνκνζέηε, ηελ 

                                                           
23

 Σα Αξραία Διιεληθά δηδάζθνληαη 44 ψξεο ηελ εβδνκάδα , αζξνηζηηθά θαη γηα ηηο έμη ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ. Σν ζχλνιν ησλ 

δηδαθηηθψλ σξψλ γηα φια ηα καζήκαηα είλαη 221.( Μπνπδάθεο ,2006: 134)  
24

 Οη θπξηφηεξνη κεηαξξπζκηζηηθνί λφκνη είλαη ν λφκνο 309 ηνπ 1976 πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ν λφκνο 576 ηνπ 1977 πνπ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (Γθιαβάο ,2010: 28) 
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πεξαηηέξσ ηφλσζε ηνπ εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ θαη εζηθνχ θξνλήκαηνο ησλ καζεηψλ.  

Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ ζπληειείηαη ην 1976 θαη ην 1977 είλαη νπζηαζηηθά ε 

πξαγκάησζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ1964 ζε φηη αθνξά ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο 

γιψζζαο, ηε ζηξνθή ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηελ 

αχμεζε ζηα ελληά έηε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο, 

κέλνπλ φκσο ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο θαη παξακεινχλ 

ζέκαηα φπσο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα βηβιία θαη λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 374 ηνπ 1978
25

 σο ζθνπφο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ην επίζεκν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, είλαη λα κπήζεη «…ηνπο αλήζπρνπο εθήβνπο 

ησλ δεθαπέληε  εηψλ εηο ηα βαζηθά δφγκαηα ηεο Οξζνδφμνπ Πίζηεσο, δηα λα κάζνπλ ηη 

πξέπεη λα πηζηεχνπλ…»  (σηεξέιεο,  1993:51 & Γθιαβάο, 2010:29). 

 Σν 1981 ε ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ αλαιακβάλεη ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο θαη έσο ην 1984 ζεζπίδεη πιεζψξα κεηαξξπζκηζηηθψλ 

κέηξσλ
26

 πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηε δνκή φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο,. Ζ 

δεκνηηθή γιψζζα θαζηεξψλεηαη σο επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο. ηελ εηζεγεηηθή 

έθζεζε ηνπ 1404 ηνπ 1983 αλαθέξεηαη φηη ε απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα 

πξνεηνηκάζεη ηνλ άλζξσπν φρη κφλν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία αιιά 

θαη γηα φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1985  θαηαηίζεηαη ζηε 

Βνπιή ζρέδην λφκνπ (1566/1985) πνπ αθνξά ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο .ην πξψην άξζξν ηνπ λφκνπ 

νξίδεηαη φηη ν ζθνπφο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη 

ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ  ψζηε αλεμάξηεηα απφ ην θχιν θαη ηελ 

θαηαγσγή λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο 

θαη λα δηαθαηέρνληαη απφ πίζηε πξνο ηελ παηξίδα θαη ηα γλήζηα ζηνηρεία ηεο 

νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο. Ζ πξνζσπηθφηεηα θαη ε θαηάξηηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία ζεσξνχληαη απφ ην 

λνκνζέηε σο βαζηθνί ζπληειεζηέο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

(Μπνπδάθεο, 1991:119-121).  

                                                           
25  Γηαζέζηκν ζην:  http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=en   
26

 ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θαζηέξσζε ηνπ κνλνηνληθνχ, ε θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή, ε ίδξπζε 

δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε ίδξπζε παλεπηζηεκηαθψλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 
δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ.(Μπνπδάθεο, 2006:151-152) 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=en
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  ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ν λφκνο 1566 ηνπ 1985 παξακέλεη ζε ηζρχ θαη ν ζθνπφο 

ηεο εθπαίδεπζεο ακεηάβιεηνο, ζε φηη αθνξά ζηελ ειιεληθή παηδεία ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο.. Αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη ην 1994 κε ην λφκν 2413  πνπ αθνξά ζηελ 

ειιεληθή παηδεία ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζην εμσηεξηθφ θαη νξηνζεηείηαη ν ζθνπφο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
27

 . Ωο ζθνπφο ηεο ειιεληθήο παηδείαο 

ζην εμσηεξηθφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 2413 ηνπ 1994 είλαη 

ε πξνβνιή θαη ε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ηεο ειιεληθήο θαη νξζφδνμεο 

παξάδνζεο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηηο άιιεο ρψξεο. Ωο θνξείο ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο ζην εμσηεξηθφ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, νη 

ειιεληθέο δηπισκαηηθέο αξρέο , νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο θαη ηα ειιεληθά ηδξχκαηα 

θαζψο θαη νη νξζφδνμεο εθθιεζίεο.(Γθιαβάο,2010:37). 

Σν 1997 ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζε κηα κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα επηδηψθεη λα 

εδξαηψζεη κηα εθπαίδεπζε κε έληνλα δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ζηε βάζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο παηδείαο, ηθαλή λα πξνεηνηκάζεη ηνπο πνιίηεο γηα ηελ θαηάιιειε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ αληαγσληζκψλ. ηελ επηρεηξνχκελε 

κεηαξξχζκηζε ηνλίδεηαη φηη ε εθπαίδεπζε νθείιεη  λα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεκνθξαηίαο, θαη λα πξνζθέξεη ζηνλ θαζέλα ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα αγαζά ηεο 

παηδείαο αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην γέλνο, ην θχιν ή ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. Λίγν αξγφηεξα, ην 2001 γίλεηαη πξνζπάζεηα 

αλαδηνξγάλσζεο ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη ηνπ ζηφρνπ ησλ καζεκάησλ, ζε 

ζπλάξηεζε κε κηα λέα εθπαηδεπηηθή θηινζνθία ηε δηαζεκαηηθφηεηα. Με ηελ 

πξνζέγγηζε απηή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ρξήζε κεζφδσλ ελεξγεηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ηεο γλψζεο, επηδηψθεηαη λα δνζεί ζην καζεηή ε δπλαηφηεηα νιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο 

γλψζεο . Με ηνλ ηξφπν απηφ εθθξάδεηαη ε πεπνίζεζε φηη ζα θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή 

ζθέςε θαη ζα αλαπηπρζεί ε αλαιπηηθν-ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ.   

(Καξαθαηζάλε,2004 :128-131) 

Σν 2010 ην Τπνπξγείν Παηδείαο ππφ ηνλ ηίηιν «Απφ ην ζήκεξα ζην Νέν ρνιείν κε 

πξψηα ην καζεηή»
28

 δεκνζηεχεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο φπνπ « ν 

καζεηήο γίλεηαη ζπλεηδεηφο έιιελαο πνιίηεο αιιά θαη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ , 

                                                           
27

  Γηαζέζηκν ζην: http://dim-diapolfalir.att.sch.gr/n_2413_96.htm#ΚΟΠΟ,_ΜΟΡΦΔ,_ΦΟΡΔΗ_ΚΑΗ_ΜΔΑ_ΣΖΡΗΞΖ_  

ΣΖ_ΔΛΛΖΝΗΚΖ_ΠΑΗΓΔΗΑ_ΣΟ_ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ_      
  
28

 Γηαζέζηκν ζην : http://www.minedu.gov.gr/neo-sxoleio-main.html?showall=&start=1 
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ελδπλακψλεη ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε κε βάζε ηηο αμίεο ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, ην ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ άιισλ. 

Με γλψζε θαη ππεξεθάλεηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο καζαίλεη λα δεη θαη 

λα πξννδεχεη κέζα ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κέζα θαη έμσ απφ ηε 

ρψξα.»  ην «Νέν ζρνιείν» ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ «νη καζεηέο 

καζαίλνπλ λα παηνχλ ζηέξεα πάλσ ζε αμίεο πνπ θάλνπλ θάζε λέν, πάλσ απφ φια 

άλζξσπν, λα ζπλερίδνπλ λα απνθηνχλ γλψζεηο, λα αζθνχλ ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ 

πνιίηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή» Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαίλεηαη λα  επηδηψθεη ηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ ζε νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο, εθνδηαζκέλνπο κε θξηηηθή ζθέςε, πνπ λα είλαη ηθαλνί λα 

αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο θαη αληαγσληζκνχο φπσο ην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ απαηηεί, ζχκθσλα κε ηηο εμαγγειίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2010. 
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2.Ζ Θξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε 

 Ζ ζρέζε θξάηνπο εθθιεζίαο, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηα ζπληάγκαηα ησλ ρσξψλ 

δελ πξνζδηνξίδεη πάληα ηε ζέζε θαη ηνλ ραξαθηήξα πνπ θαηέρεη ε ζξεζθεπηηθή 

εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν. Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη  ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

αλάπηπμε ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαζψο θαη ε ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε πνπ αθνινπζείηαη 

ζηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 

2.1. Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακόξθσζε ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο 

« Γψζε κνπ έλα αγφξη ζηελ ειηθία ησλ επηά εηψλ θαη ζα είλαη δηθφο κνπ γηα πάληα» 

έγξαθε ν Ηγλάηηνο Λντφια ν ηδξπηήο ηνπ ηάγκαηνο ησλ Ηεζνπηηψλ κνλαρψλ 

απνηππψλνληαο κε κηα θξάζε  ηελ ηζρχ  ηεο ζπζηεκαηηθήο αγσγήο ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηαπηφρξνλα πεξηγξάθνληαο  ηελ  εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ αλαπηχρζεθε ζηνπο θφιπνπο ησλ εθθιεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο  ηελ 

εθπαίδεπζε σο κέζν πξνζειπηηζκνχ άληιεζεο ζηειερψλ θαη αχμεζεο ηεο πνιηηηθήο 

ηνπο επηξξνήο. Μέρξη ηνλ 18
ν
 αηψλα νη εθθιεζίεο ήηαλ νη κφλνη θνξείο πνπ ζηελ 

νπζία δηέζεηαλ ηνπο πφξνπο γηα λα παξάζρνπλ εθπαίδεπζε Ζ δηάδνζε ησλ 

γξακκάησλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ ηδεψλ δελ ήηαλ φκσο ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ 

εθθιεζηψλ κηαο θαη  ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εθπαίδεπζε σο κεραληζκφ θαηερεηηζκνχ , 

πξνζειπηηζκνχ, θαζψο θαη αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δνγκάησλ  έηζη 

ψζηε λα απμήζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο επηξξνή παξεκπνδίδνληαο ηελ εμάπισζε 

άιισλ ζξεζθεηψλ ή ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ. Δπηπιένλ ν έιεγρνο ηεο εθπαίδεπζεο 

απφ ηελ εθθιεζία πεξηφξηδε ηεο κάζεζε ζηα πιαίζηα ηνπ πλεπκαηηθνχ νξίδνληα ηεο 

εθθιεζίαο, ζέηνληαο  ηελ επηζηήκε , ηε θηινζνθία θαη ηηο ηέρλεο ζηελ ππεξεζία 

ηεο.(Εακπέηα, 2003:36-39) 

 ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε πνιηηηθή ηεο Αγίαο Έδξαο εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηεί 

ηελ  εθπαίδεπζε σο κέζν πξνζειπηηζκνχ.  Ζ εθπαίδεπζε  ζπλερίδεη λα ζεσξείηαη απφ 

ην Βαηηθαλφ σο ζξεζθεπηηθφ θαζήθνλ, ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ δηαθνξψλ  θαη δηδάζθνληαο ηε κηα θαη κνλαδηθή αιήζεηα ελφο 

δφγκαηνο. Με ηε  δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ε θξαηηθά νξγαλσκέλε 

εθπαίδεπζε, αλ θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη σο κηα ζξεζθεπηηθά νπδέηεξε εθπαίδεπζε, ε 
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παξνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αγαζψλ δελ πεγάδεη απφ ηελ εθθιεζία αιιά απφ ηελ 

πνιηηεία θαη  ε εθπαίδεπζε δελ πξνζθέξεηαη πιένλ ζηνπο πηζηνχο ηεο ελνξίαο αιιά 

ζηνπο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο ε αληίζεζε κε ην ζενθξαηηθφ θξάηνο ην ζπληαγκαηηθφ 

έζλνο-θξάηνο δελ ζεκειηψλεη ηελ εμνπζία ηνπ ζε αξρέο ζξεζθεπηηθνχ ηχπνπ αιιά 

δηαρσξίδεη ην ζξεζθεπηηθφ απφ ην πνιηηηθφ ζηνηρείν θαη απνζπλδέεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πηζηνχ απφ απηή ηνπ πνιίηε. ( Green, 2010: 175 ) 

 Ζ αληίιεςε πνπ θιεξνλφκεζε ν ξνκαληηζκφο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φηη ην έζλνο απνηειεί 

νηθνπκεληθή θπζηθή νληφηεηα, αλεμάξηεηε απφ ην ρξφλν θαη ην ρψξν θαη ε εζληθή 

ηαπηφηεηα απηνλφεηε θαη αλαιινίσηε απνηχπσζε θνηλσληθήο νκνςπρίαο θαη 

ζπλνρήο, παξακέλεη έσο θαη ζήκεξα,  φρη κφλν ε βάζε πάλσ ζηε νπνία νη πνιηηηθέο 

εμνπζίεο νξγαλψλνπλ ην δηαπαηδαγσγηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ε θπξίαξρε 

αληίιεςε γηα ην έζλνο θαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα. ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ην 

έζλνο γίλεηαη αληηιεπηφ φρη σο πξσηαξρηθή θπζηθή θαη ζηαζεξή νληφηεηα αιιά σο 

ηζηνξηθφ θαηλφκελν ην νπνίν ζηε ζεκεξηλή  ηνπ κνξθή απνηειεί πξντφλ ηεο επηηαγήο 

«έλα έζλνο έλα θξάηνο». Ζ εζληθή δηαπαηδαγψγεζε σο ζεκειηαθφο κεραληζκφο ησλ 

ζχγρξνλσλ θξαηψλ, λνκηκνπνηεί ηελ ηαχηηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ έζλνπο. Σν εζληθφ θξάηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ζεζκνχο φπσο ε 

εθπαίδεπζε θαη ε εθθιεζία σο κεραληζκνχο δηαθίλεζεο ηδεψλ αλαδεηθλχεη θαη 

θαιιηεξγεί  ηελ εζληθή ζπλείδεζε, δεκηνπξγψληαο δηαθξηηή εζληθή ηαπηφηεηα θαη 

θνπιηνχξα (Green, 2010 :193 &Αβδέια, 1997:31-33)  

Σν λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, είρε αλάγθε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έζλνπο θαη κηαο εζληθήο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο
29

. ηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο 

ζπλείδεζεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ην ειιεληθφ θξάηνο επέλδπζε ζηελ Οξζνδνμία, ε 

νπνία αληηπξνζψπεπε ηνπο δεζκνχο ηνπ ειιεληζκνχ κε ην κεγαιείν ηεο κεζαησληθήο 

απηνθξαηνξίαο θαη απνηέιεζε ηνλ θξίθν πνπ ζπλέδεζε ην αξραίν ειιεληθφ παξειζφλ 

κε  ην λέν Διιεληθφ θξάηνο
30

. Ζ νξζνδνμία σο εγγελέο ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο επηβιήζεθε ζεζκηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

δσήο δηακνξθψλνληαο ηνλ ραξαθηήξα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο.(Εακπέηα, 2006:190-194) 

                                                           
29

 Σελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο αλέιαβε ε ξνκαληηθή ηζηνξηνγξαθία κε βαζηθνχο εθπξνζψπνπο ηνλ Εακπέιην θαη 

ηνλ Παπαξεγφπνπιν (Εακπέηα, 2003 :100) 
30

 «…Ζ εθθιεζία ησλ ρξηζηηαλψλ νπδέλ άιινλ ήην, σο θαη απφ ηνπ νλφκαηνο απηνχ εμάγεηαη, εηκή ε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ 

δήκσλ εθθιεζία…»(Παπαξεγφπνπινο 1955 :50 ,ηφκνο Α, Ζ  ζην Εακπέηα, 2003:107) 



23 
 

 Ο ζρνιηθφο ζεζκφο , αλαιακβάλεη ηελ εζληθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ, κε 

ζηφρν ηελ θαηαζθεπή κηαο εζληθήο νκνηνγέλεηαο, πνπ παξαβιέπεη ηηο επηκέξνπο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ελφο θξάηνπο. Ο έιεγρνο 

ηνπ εζληθνχ ζρνιηθνχ κεραληζκνχ, πνπ απνηειεί ελνπνηεηηθή δηαδηθαζία ζηνρεχεη φρη 

κφλν λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο αιιά λα θαιιηεξγήζεη ηαπηφρξνλα 

ηελ εζληθή ζπλείδεζε. (Αζθνχλε 2001:72 & Καξαθαηζάλε ,2003:20)   

ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, κέζσ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζνξηζηηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο γιψζζαο
31

 σο 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο θαζψο θαη ε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο δηακνξθψλνληαο ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

έζλνπο σο πνιηηηζκηθήο νληφηεηαο. ην ζρνιείν ε επηινγή εθείλνπ πνπ δηδάζθεηαη 

θαη εθείλνπ πνπ δελ δηδάζθεηαη είλαη πνιηηηθή επηινγή. Σα θξαηηθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα απνηέιεζαλ ην πιένλ ηζρπξφ κέζν δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε, θαηαζθεπάδνληαο κηα πνιηηηζκηθή ελφηεηα, πηνζεηψληαο  κηα εληαία γιψζζα 

θαη θαιιηεξγψληαο κηα εζληθή εθδνρή ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη εδαθηθφηεηαο, ε απηή 

ηε δηαδηθαζία ζπκβάιινπλ νη ηειεηέο ηα ζχκβνια νη εζληθέο επέηεηνη θαη νη 

ζπκβνιηθέο ρξνλνινγίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί σο θνξείο απηήο ηεο δηδαζθαιίαο ζην 

ζρνιείν αλαπιαηζηψλνπλ ηελ επίζεκε εζληθή ηδενινγία.(Φξαγθνπδάθε, Γξαγψλα 

1997:15 &  Εακπέηα, 2003:111)  

  Μέζα απφ ηε ζρνιηθή γλψζε, ε νπνία πξνζθέξεηαη κέζσ ηνπ εζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

επηρεηξείηαη ε αλαπαξαγσγή ηεο παξάδνζεο. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φρη 

κφλν ζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ζε έλα θαη κφλν εγρεηξίδην γηα θάζε κάζεκα, αιιά 

πξνζδηνξίδεη  επίζεκα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ κε βάζε ην θεληξηθά ζρεδηαζκέλν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ζρεδηαζκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δθηφο απφ ην λα 

κεηαδίδνπλ ηελ επίζεκα πξνθαζνξηζκέλε γλψζε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαιιηεξγνχλ 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηνπο καζεηέο.(Μαπξνγηψξγνο,1986:137-138) 

                                                           
31

 Ζ γαιιηθή επαλάζηαζε είλαη ε πξψηε πνπ δηακφξθσζε ην εληαίν εζληθφ θξάηνο. Έλα απφ ηα φπια ηεο ελνπνίεζεο ήηαλ ε 

γιψζζα. Σν λέν έζλνο θξάηνο ζα νκνγελνπνηεζεί γισζζηθά θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξηάληα δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη 

δηαιέθηνπο πνπ κηινχζαλ νη πιεζπζκνί κέζα ζηα ζχλνξα ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο, ζα απαγνξεπηνχλ θαη ζηαδηαθά ζα ραζνχλ. Σν 
έζλνο θξάηνο ζα απνθηήζεη κηα εζληθή γιψζζα ηε γαιιηθή (Φξαγθνπδάθε, 2007:20) 
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 Βαζηζκέλε ζε έλα εληαίν πξφγξακκα, ε δηδαζθαιία ζην ειιεληθφ ζρνιείν, δηεμάγεηαη 

απφ πξφζσπα πνπ θέξνπλ παξφκνηα επαγγεικαηηθή κφξθσζε, κεηαβηβάδεη πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, ζηάζεηο θαη αμίεο. Οη έιιελεο εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη 

απφ ηελ χιε ησλ βηβιίσλ πνπ δηδάζθνπλ. Παξαηεξείηαη φηη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ νη 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηα ζέκαηα φπσο θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο γηα ηα έζλε απφ ηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα ηαπηίδνληαη κε απηέο πνπ πξνβάιινπλ ηα ζρνιηθά 

βηβιία.(Φξαγθνπδάθε , 1997:183-185) 

  ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ην λφεκα θαη ε γλψζε επεξεάδνληαη θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ ζεσξείηαη 

έλαο απιφο ηδενινγηθφο κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο αιιά κηα δπλακηθά εμειηζζφκελε πξαγκαηηθφηεηα. Παξφιν φκσο 

ην ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην ζαθψο 

θαζνξηζκέλν πιαίζην, κέζσ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ  ηεο 

δηδαζθαιίαο, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή επίζεκεο ζρνιηθήο 

γλψζεο, ηφζν κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνπλ θαζψο θαη κέζσ ησλ 

παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ ζρνιηθή πξάμε (Καξαθαηζάλε 

2004:147 & Αβδέια, 1997: 44)  

Οη καζεηέο ζην ειιεληθφ ζρνιείν δηδάζθνληαη φηη ε ειιεληθή θνπιηνχξα θαη ε 

ειιεληθή ηζηνξία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία ηεο Οξζφδνμεο εθθιεζίαο θαη 

γηα λα είλαη θαλείο  Έιιελαο πξέπεη λα είλαη θαη Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο. Σν ειιεληθφ 

ζρνιείν ηείλεη ζηελ ζξεζθεπηηθή ελδνγκάηηζε, ε επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

πεξηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο ζηελ δπλαηφηεηα 

απηνεμαίξεζεο απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, θαη απηή κφλν εθφζνλ πξνεγεζεί 

ζρεηηθή δήισζε πεξί δηαθνξεηηθήο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο δεκηνπξγψληαο έλαλ 

ηδηφηππν ζεβαζκφ δηα ηνπ απνθιεηζκνχ ρσξίο λα απνηειεί ζηελ νπζία ζεβαζκφ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ «άιινπ». Ζ ρεηξαγψγεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ 

δελ ζπληειείηαη κφλν κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, 

αιιά θαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία  καζεκάησλ φπσο ηεο Γιψζζαο, ηεο Ηζηνξίαο θαη 

ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο,  δηδάζθνληαη φηη ε εζληθή θαη ε ζξεζθεπηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλεο. (Εακπέηα, 2003:120-123) 

 Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε κεηάδνζε γλψζεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηα ζηελά 

πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο , νχηε νινθιεξψλνληαη ζηελ αίζνπζα 
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δηδαζθαιίαο. ην  αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ δπν αθφκα 

παξάκεηξνη ζπκβάιινπλ ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο: 

-ην θξπθφ αλεπίζεκν πξφγξακκα ή παξαπξφγξακκα, έλα ζχλνιν αμηψλ  ζηάζεσλ , 

πεπνηζήζεσλ θαη ηδενινγηθψλ κελπκάησλ, πνπ δελ είλαη κέξνο ηεο επίζεκεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ εκπεξηέρεηαη ζε θαλέλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα , ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ δσήο ησλ καζεηψλ θαη 

νπζηαζηηθά ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ.(Καξαθαηζάλε, 2004:27,93) 

-νη ηειεηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηα ζχκβνια, νη ηειεηνπξγίεο ή νη απιέο ζπιινγηθέο 

ηειεηέο (Αδάκνπ,ρ.ρ:84) 

 

2.2. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα 

 Με ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο ε εθθιεζία παξαρσξεί ζηελ πνιηηεία ηελ 

επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Σαπηφρξνλα εηζάγεηαη 

ζην δεκφζην ζρνιείν ην ζξεζθεπηηθφ κάζεκα. Με Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηνπ 1867 

εληζρχεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο ζηελ ηφηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ο πξνζαλαηνιηζκφο, ην πεξηερφκελν θαη ν ζθνπφο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

καζήκαηνο κέρξη ηνλ Μεζνπφιεκν απνβιέπνπλ ζηε δηάπιαζε ηνπ ήζνπο ησλ λέσλ. 

(Μαληηάθεο , 2000:38) 

 Μεηά ηελ ίδξπζε ηνπ «Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ»
32

, ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη 

ηηο κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ αιιάδνπλ κνξθή θαη απνθηνχλ πεξηζζφηεξν γλσζηαθφ θαη 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

αθαδεκατθά θαη πεξηνξίδεηαη ν εζηθηζκφο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ελψ ππάξρεη ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο ε δηδαζθαιία θαη άιισλ ζξεζθεπκάησλ. (Γηαγθάδνγινπ,2006: 3) 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ αθνινπζνχλ ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ δηαηππψλεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε δηάθνξεο παξαιιαγέο. 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηφζν απφ άπνςε χιεο φζν θαη απφ άπνςε 

κεζνδνινγίαο, έρεη αιιάμεη αξθεηέο θνξέο έσο ζήκεξα, φκσο ν θαηερεηηθφο θαη 

κνλνθσληθφο ραξαθηήξαο ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο παξά ηηο κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο παξακέλεη.(σηεξέιεο,1993:32) 

                                                           
32

 Ο «Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ», δημιουργήθηκε το 1910 και είχε ωσ ςκοπό να διαδώςει και να 
καλλιεργήςει τη δημοτική γλώςςα.(Γκλαβάσ 2010:52) 
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 Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ Γ. Παπαλδξένπ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 δεκηνπξγεί λέα 

εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθθξαζηεί ε 

ζενινγηθή παηδεία δηαρσξηζκέλε απφ ηελ θαηήρεζε ηεο Δθθιεζίαο. Λίγν αξγφηεξα 

φκσο ε πξνζπάζεηα ζα αλαηξαπεί κέζσ ησλ δηαηαγκάησλ ηνπ 1966 θαη ν ζθνπφο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηελ δηάπιαζε ρξηζηηαληθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ. Με ηνλ λφκν 129/1967 «πεξί νξγαλψζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο 

γεληθήο εθπαηδεχζεσο» ν ειιελνρξηζηηαληθφο πνιηηηζκφο πξνηάζζεηαη θαη ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηα δηδάζθνπλ εθαξκφδνπλ ηελ ζπληεξεηηθή 

λννηξνπία νδεγνχκελνη ζηελ εζηθνινγία θαη ηελ αζηπλφκεπζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο 

ησλ καζεηψλ.(Μαληηάθεο,2000:62) 

 Οη ζεκαληηθέο αιιαγέο νη νπνίεο έρνπλ ζπληειεζηεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζε 

επίπεδν λνκνζεζίαο , θαζψο θαη ζε επίπεδν ζεζκψλ  κεηά ην 1975 δελ θαίλεηαη λα 

έρνπλ επεξεάζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα 

λα παξακέλεη ζρεδφλ αγθπισκέλε ζε μεπεξαζκέλα εθπαηδεπηηθά πξφηππα. χκθσλα 

κε ην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο, ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά 

θαζήθνληα ηνπ θξάηνπο θαη νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή ελλεαεηνχο δηάξθεηαο, 

ππεξεηψληαο ζπγθεθξηκέλεο αξρέο φπσο ε αλάπηπμε ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο Ζ 

αλάπηπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, εξκελεπκέλε  απφ ηε δηνίθεζε θαη ηε 

δηθαηνζχλε , ππφ ην πξίζκα ηεο «επηθξαηνχζαο ζξεζθεία»
33

 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

πληάγκαηνο,  κεηαθξάδεηαη κε επηβνιή κηαο κνλνθσληθήο εθπαίδεπζεο θαηερεηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ νξζφδνμνπ δφγκαηνο. (σηεξέιεο ,1998:213) 

Ζ ζξεζθεπηηθή αγσγή απνηειεί παηδαγσγηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηεο πνιηηείαο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη εληαγκέλν ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα θαη ησλ δπν βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ ηξίηε ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έσο θαη ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ ιπθείνπ Ο θαηερεηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ζξεζθεπηηθήο  εθπαίδεπζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ, κηαο θαη ε ζξεζθεπηηθή ελδνγκάηηζε δηαρέεηαη θαη ζε άιια καζήκαηα 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε φπσο γηα παξάδεηγκα ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ή ηεο  Ηζηνξίαο. (Καξαθαηζάλε, 2003:139) 

ην χληαγκα ηνπ 1975 ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 16 γηα αλάπηπμε «ζξεζθεπηηθήο 

ζπλεηδήζεσο» δελ δηεπθξηλίδεηαη επαξθψο. Ωζηφζν, κε βάζε ηνλ Νφκν 309/1976 γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ην ζξεζθεπηηθφ θξφλεκα ζπκπιέθεηαη κε ην εζληθφ. Σα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, πνπ ζπληάρζεθαλ θαη 

δεκνζηεχηεθαλ κέζα ζε έλα ρξφλν, απφ ην 1977 έσο ην 1978, αλαδείθλπαλ έλα 

ζαθψο θαηερεηηθφ ξφιν γηα ην κάζεκα, φπσο άιισζηε θαίλεηαη ζηε ζθνπνζεζία ηνπο  

Ωο γεληθφο ζθνπφο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη «ε αλάπηπμε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ καζεηψλ, ε εδξαίσζε ηεο πίζηεσο ζηε Χξηζηηαληθή 

Θξεζθεία θαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε  ζξεζθεπηηθή δσή ηνπ 

                                                           
33

  Σφνταγμα τησ Ελλάδασ άρθρο 3.1: «επικρατοφςα θρηςκεία ςτην Ελλάδα είναι η θρηςκεία τησ   
Ανατολικήσ Ορθόδοξησ Εκκληςίασ του Χριςτοφ»  
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ιανχ καο»
34

. Αθνινχζσο σο γεληθφο ζθνπφο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

νξίδεηαη «ε θαλέξσζε ησλ αιεζεηψλ ηνπ Χξηζηνχ γηα ην Θεφ, ηνλ θφζκν θαη ηνλ 

άλζξσπν, ηε κχεζε ησλ καζεηψλ ζηηο ζσηήξηεο αιήζεηεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ κε ηελ 

νξζφδνμε πίζηε θαη δσή, ηελ επίγλσζε ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο 

πξνζθνξάο ηεο ζηνλ θφζκν, ηε βίσζε ησλ αιεζεηψλ ηεο Οξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο 

πίζηεσο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ καζεηή, γηα λα 

βειηηψλεηαη «ζνθία θαη ειηθία θαη ράξηηη» θαη λα θαηαληήζεη εηο άλζξσπνλ «ηέιεηνλ, 

εηο κέηξνλ ειηθίαο ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ Χξηζηνχ»
35

. (ΤΠΔΠΘ: 1978) 

Σν ζξεζθεπηηθφ κάζεκα, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα λφκν γηα ηελ εθπαίδεπζε 

(1566/85), δηδάζθεη ππνρξεσηηθά ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή πίζηε εμεηδηθεχνληαο ηα 

πεξί ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ηνπ πληάγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε, ζέηνληαο σο θχξην ζθνπφ  ηεο εθπαίδεπζεο «ηε δηακφξθσζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη θαζνιηθνχ αλζξψπνπ». Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

πινπνηείηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα 

κε ην Νφκν 1566/85 (άξζξν 24)
36

 απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, κηα αλεμάξηεηε 

δεκφζηα ππεξεζία ε νπνία ππάγεηαη θαηεπζείαλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ην πιαίζην 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, νη εηεξφδνμνη καζεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθφζνλ ην 

επηζπκνχλ, ηεο απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Γίλεηαη επίζεο ζηνπο  

ξσκαηνθαζνιηθνχο  θαη πξνηεζηάληεο καζεηέο ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηδηαίηεξνπ 

νκνινγηαθνχ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 17 ηνπ 

Νφκνπ 1566/85, φκσο ε δηδαζθαιία καζήκαηνο ζξεζθεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηε 

ζξεζθεία, ηζρχεη κφλν γηα ηνπο Έιιελεο, κνπζνπικάλνπο ζην ζξήζθεπκα, καζεηέο 

ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Θξάθεο. χκθσλα κε ηελ θνηλή λνκνζεζία ζθνπφο 

ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο «θνηλσλνχο ησλ αιεζεηψλ ηεο 

Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο Πίζηεο». ηα δηδαθηηθά βηβιία σο πξναπαηηνχκελν, 

ζεσξείηαη φηη ν Έιιελαο πνιίηεο είλαη ηαπηφρξνλα ρξηζηηαλφο νξζφδνμνο. Ζ 

παξαγλψξηζε ηεο εηεξφηεηαο, ε ηαχηηζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πηζηνχ θαη ε ζξεζθεπηηθή ελδνγκάηηζε απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο 

ζρνιηθήο αθήγεζεο πνπ δηαπεξλνχλ φιν ην θάζκα καζεκάησλ φπσο ε Γιψζζα, ε 

Ηζηνξία θαη ε Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, καζήκαηα απφ ηα νπνία θαλέλαο 

καζεηήο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα 

απαιιαγεί.(Εακπέηα, 2003:146) 

Σφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε νξγάλσζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αθνινπζνχζε απζηεξά 

ζπζηεκαηηθή θαη ρξνλνινγηθή ζεηξά, αληιψληαο ηηο γλψζεηο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο 

αθαδεκατθνχο ζενινγηθνχο θιάδνπο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηδαθηέαο χιεο ζην 

Γεκνηηθφ ήηαλ ε πξνζπάζεηα κχεζεο ζε ζξεζθεπηηθέο αιήζεηεο πνπ νη ζενινγηθέο 

                                                           
34 θνπφο ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ φπσο νξίδεηαη ζην αλαιπηηθφ, πξφγξακκα: 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%

CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%A0%CE%A3%20%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%

CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%E2%80%94%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%C
F%83%CE%B9%CE%BF.pdf 
35 Οκνίσο  
36  Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο,     δηαζέζηκν ζην: 
http://www.pi-schools.gr/preschool_education/nomothesia/1566_85.pdf (3/9/2013) 

http://www.pi-schools.gr/preschool_education/nomothesia/1566_85.pdf
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αληηιήςεηο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο επέβαιιαλ, κνλνδξνκψληαο ζηελ πξάμε ηελ 

επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην ζείν Ζ ςπρνινγηθή ηαχηηζε ηνπ παηδηνχ κε ηε γλψζε πνπ 

ηνπ επηβάιιεηαη εληζρχεηαη απφ εθθξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε
37

. θαη απφ εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά 

βηβιία ζην ηέινο ησλ ελνηήησλ.
 38

 ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γπκλάζηνπ θαη ηνπ 

Λπθείνπ απνηππσλφηαλ ν θαηερεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη νδεγίεο
39

 ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  ην 

ζρνιηθφ έηνο 1990-1991, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο  «Υξηζηηαληθή Ζζηθή» 

ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ φπνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη «…ζθνπφο ηνπ ηεο δηδαζθαιίαο 

δελ είλαη ε ζπδήηεζε ζεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηηο 

γλψζεηο ή ηηο επηζπκίεο ηνπο… αιιά ε ζαθήο έθζεζε ησλ ρξηζηηαληθψλ απφςεσλ…» 

ζηε ζπλέρεηα ηνλίδεηαη φηη φηαλ «…κεξηθέο απφςεηο ησλ καζεηψλ δελ ζπκθσλνχλ 

απφιπηα κε ηηο ρξηζηηαληθέο ζέζεηο… ηφηε είλαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ηνπ 

δηδάζθνληνο γηα λα ζέζεη ηα πξάγκαηα ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε…» (σηεξέιεο, 1993:56-

57) 

Σν 1992 ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζπληάζζεη λέα  αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε ηα 

νπνία ηειηθά δεκνζηεχνληαη ην 1998.Ο γεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο παξέκελε ν 

ίδηνο κε απηφλ ηνπ 1985, αιιά γηα πξψηε θνξά ζην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθηφο 

απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπο καζήκαηνο γηα θάζε ηάμε θαζνξίδνληαη θαη νη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη ησλ θεθαιαίσλ
40

. Ζ δηάξζξσζε ησλ πεξηερνκέλσλ αθνινπζεί γηα ην Γπκλάζην 

ηε ινγηθή ησλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ (Παιαηά Γηαζήθε, Καηλή Γηαζήθε θαη 

Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία), κε νπζηαζηηθή αιιαγή ηελ εηζαγσγή ζηε Γεπηέξα 

Γπκλαζίνπ,  ηνπ ίδηνπ ηνπ θεηκέλνπ ηεο Καηλήο Γηαζήθεο πξνο επεμεξγαζία. Ωο πξνο 

ην Λχθεην, ε νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε αθνξνχζε ηελ Α΄ ηάμε, φπνπ ηα ζέκαηα ηεο 

ρξηζηηαληθήο πίζηεο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηε ρξηζηηαληθή ιαηξεία. ηε Β΄ 

Λπθείνπ δηδάζθνληαη νπζηψδε ζέκαηα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, θαζψο θαη 

ζξεζθεηνινγηθά καζήκαηα θαη ζηε Γ΄ Λπθείνπ γίλεηαη επηινγή ζεκάησλ απφ ηνλ 

ρψξν ηεο ρξηζηηαληθήο εζηθήο, παξάιιεια ζπγγξάθνληαη λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα 

ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζην Γπκλάζην θαη ην 

Λχθεην.(ΤΠΔΠΘ, 1998) 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ην 2002  ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζρεδηάδεη εθ λένπ ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο θαη γηα ηηο δπν 

βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζε κηα πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη 

                                                           
37 Δθθξάζεηο φπσο «ν Υξηζηφο καο», «ε εθθιεζία καο», «ε νξζνδνμία καο»  πνπ ππήξραλ ζηα ζρνιηθά βηβιία, πξνδηέζεηαλ ην 
καζεηή ζε  απνδνρή εθ ησλ πξνηέξσλ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθεξφηαλ ζε απηφλ. (σηεξέιεο ,1993:56)  
38 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη εξσηήζεηο απφ ην βηβιίν Θξεζθεπηηθψλ ηεο Σ δεκνηηθνχ « Λεηηνπξγηθή θαη θαηήρεζε» (ζει.74-80) 

«Γηαηί ν Υξηζηηαληζκφο είλαη ε κφλε αιεζηλή ζξεζθεία» θαη «ηη πξέπεη λα αηζζαλφκαζηε γηα ηελ νξζνδνμία καο» (σηεξέιεο, 
1993:57)  
39

  Οδεγίεο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1990-1991  ηεχρνο Γ΄ ζειίδεο 12-24 (σηεξέιεο, 1993:57) 

40 Γηαζέζηκν ζην: 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%

CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%A0%CE%A3%20%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%

CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%E2%80%94%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%C
F%83%CE%B9%CE%BF.pdf 
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δηεχξπλζεο ησλ νξηδφλησλ ηνπ καζήκαηνο, ζηελ πνιππνιηηηζκηθή πνιπθπιεηηθή θαη 

πνιπζξεζθεπηηθή δνκή ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (ΤΠΔΠΘ, 2003). 

Σν κάζεκα ησλ  ζξεζθεπηηθψλ παξακέλεη σζηφζν ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο 

νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο καζεηέο, κπνξνχλ επίζεο λα ην παξαθνινπζήζνπλ θαη φζνη 

κε νξζφδνμνη ην επηζπκνχλ. χκθσλα κε απαληεηηθή επηζηνιή πξνο ην πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε ηνπ θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ «…ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ έρεη νκνινγηαθφ ραξαθηήξα 

αιιά είλαη γλσζηνινγηθφ, δειαδή ζπκπεξηιακβάλεη αλαθνξέο φρη κφλν ζηελ 

επηθξαηνχζα ζξεζθεία αιιά θαη ζε άιια δφγκαηα θαη ζξεζθείεο.»
 41

 ε ζπλέρεηα ηεο 

ίδηαο απαληεηηθήο επηζηνιήο, πξνβιέπεηαη θαη ε απαζρφιεζε ησλ εμαηξνχκελσλ 

καζεηψλ θαηά ηελ δηδαθηηθή ψξα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζε άιιν ηκήκα ζην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, φηαλ είλαη 

αιινδαπνί , ελψ φηαλ είλαη εκεδαπνί, ζχκθσλα κε ην  ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν, 

ζπκκεηέρνπλ ζε κάζεκα πνπ έρεη πξνηείλεη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. (ΤΠΔΠΘ, 

2008). 

Απφθαζε ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ (ηΔ), απνθαίλεηαη φηη είλαη 

ππνρξεσηηθή ε δηδαζθαιία θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, 

ελψ ε απαιιαγή απφ απηφ πξνυπνζέηεη αμηφπηζηε δήισζε ησλ θεδεκφλσλ ηνπ 

καζεηή. Φαίλεηαη φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πεξηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο ζηε δπλαηφηεηα απηνεμαίξεζεο κέζσ εγγξάθνπ 

αηηήκαηνο απαιιαγήο ησλ θεδεκφλσλ ηνπ καζεηή, απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θαη απηφ κφλν εθφζνλ πξνεγεζεί ζρεηηθή δήισζε πεξί δηαθνξεηηθήο ζξεζθεπηηθήο 

ζπλείδεζεο. (Μαληδνχθαο, 2011:10) 

  Με ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην νη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί γνλείο δελ κπνξνχλ λα 

απαιιάμνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εάλ δελ δειψζνπλ 

εγγξάθσο ηελ επηζπκία ηνπο. Όκσο, ν ζεβαζκφο δηα ηνπ απνθιεηζκνχ δελ απνηειεί 

ζεβαζκφ ηεο ηαπηφηεηαο. Όρη κφλν δελ πθίζηαηαη ζρέζε ηζνηηκίαο θαη εληαία 

κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηαπηνηήησλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν αιιά 

αληίζεηα ε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα απαμηψλεηαη. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

Απφθαζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ην 2002
42

 κε 

ηελ νπνία θαιείηαη ε πνιηηεία λα εθδψζεη ζρεηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αξρέο , έηζη ψζηε ην αίηεκα απαιιαγήο ησλ γνλέσλ λα κε ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε 

ζξεζθεπηηθήο ηνπνζέηεζεο, δειαδή απφ ην εάλ είλαη άζξεζθνη, εηεξφδνμνη ή 

εηεξφζξεζθνη κηαο θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ 

κπνξεί λα εξκελεπηεί σο νκνινγία πίζηεο.(Εακπέηα, 2003: 116-117) 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε λέα εγθχθιην
43

, ηελ νπνία 

απνζηέιιεη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο , νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα λα απαιιαγεί έλαο καζεηήο απφ ηελ παξαθνινχζεζε 

                                                           
41

 Γηαζέζηκν ζην www.pi-schools.gr  (17-5-2013) 
42

 Απφθαζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 77Α//2002(Εακπέηα ,2003:117) 

  
43  Έγγξαθν ππ αξηζ. 12773/δ2/23-1-2015 κε ηίηιν «Ρχζκηζε καζεηηθψλ ζεκάησλ» δηαζέζηκν ζην:    http://www.minedu.gov.gr  

http://www.pi-schools.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
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ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ. ην έγγξαθν νξίδεηαη φηη θαη νη δχν θεδεκφλεο
44

 

ηνπ καζεηή εάλ απηφο είλαη αλήιηθνο ή ν ίδηνο εάλ πξφθεηηαη γηα ελήιηθα, 

ππνβάιινπλ αίηεζε πξνο ηελ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ θνηηά ν καζεηήο 

δειψλνληαο ηελ επηζπκία απαιιαγήο θαζψο επίζεο θαη ην φηη ν καζεηήο δελ είλαη 

Υξηζηηαλφο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε δήισζε άιινπ ζξεζθεχκαηνο, απφ ηνπο αηηνχληεο 

γνλείο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ην Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα «έιεγρν θαη 

ηεθκεξίσζε ησλ ιφγσλ απαιιαγήο» έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη αηηήζεηο απαιιαγήο 

νη νπνίεο ππνβάιινληαη γηα ιφγνπο πνπ δελ  «ζπλδένληαη κε ηελ ειεπζεξία ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο». Οη πεξηνξηζκνί ζηνλ ηξφπν απαιιαγήο κε ην πξφζθαην 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζπκπεξηιακβάλνπλ νπζηαζηηθά θαη ηε ζπλαίλεζε 

ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ θνηηά ν καζεηήο. (ΤΠΔΠΘ:2015) 

 Έσο θαη ζήκεξα ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ παξακέλεη ππνρξεσηηθφ έσο θαη ηελ 

Σξίηε Λπθείνπ, δηαηεξψληαο νπζηαζηηθά νκνινγηαθφ ραξαθηήξα. Ο δνγκαηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ζξεζθείαο θαη ε δηεθδίθεζε ηεο απφιπηεο αιήζεηαο ζπγθξνχνληαη κε 

ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ επηδηψθνπλ ηε δηεξεχλεζε, ην πείξακα, 

ηελ ηεθκεξίσζε, ην δηάινγν θαη ηελ θξηηηθή αληηπαξάζεζε. Ζ θξηηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή ζθέςε θαιιηεξγείηαη ειιηπψο θαη ην δεκφζην ζρνιείν δελ θαίλεηαη λα 

κπνξεί πιήξσο  λα θαηαλνήζεη, λα αλαγλσξίζεη σο ηζφηηκε θαη επνκέλσο λα εληάμεη 

ηε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα ή ηελ απνπζία ζξεζθεπηηθφηεηαο. Γηα λα κπνξέζεη ην 

ζρνιείν θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο λα απνρξσκαηηζηεί δνγκαηηθά 

πξέπεη ε κνλνθσληθή θαηήρεζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα νπδέηεξε πινπξαιηζηηθή 

ζξεζθεηνινγηθή εθπαίδεπζε πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπ λένπ απφ θάζε 

είδνπο δφγκαηα. (Εακπέηα  2011: 2
45

 & Καξαθαηζάλε, 2003:139) 

 

2.3.Ζ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αθνινπζείηαη είλαη πεξηζζφηεξν ζρεκαηηθή ιφγσ ηεο 

κεγάιεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο φρη κφλν απφ ρψξα ζε ρψξα 

αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο, φηαλ ε δνκή ηεο είλαη νκνζπνλδηαθή 

θαη δελ επηθξαηεί εληαίν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.(Μαληδνχθαο, 2011:5) 

 

2.3.1.Σν ππνρξεσηηθό – θαηερεηηθό κνληέιν 

 Τπάξρεη ην θαζαξά δνγκαηηθφ πξφηππν ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο φπσο απηφ 

εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία
46

, ηελ Κχπξν , ηελ Πνισλία, ηελ Οπγγαξία, 

ηελ Ληζνπαλία , ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Πνισλία κε ηηο δηαθνξέο ηνπ θπζηθά ζε θάζε 

κηα απφ ηηο ρψξεο απηέο. Πξφθεηηαη γηα θξάηε ηα νπνία κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο 

                                                           
44

 χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ε αίηεζε γίλεηαη δεθηή κφλν απφ ηνλ έλα θεδεκφλα ζηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 

φπνπ ηελ πιήξε θεδεκνλία έρεη ν γνλέαο πνπ ππνβάιεη ην αίηεκα. 
45

 Γηαζέζηκν ζην : http://e-theologia.blogspot.gr/2011/05/athens-voice.html 
46 Ο θαζνιηθηζκφο γηα ηνπο Ηξιαλδνχο είλαη ε αηρκή ηεο δηαηήξεζεο ηεο εζλνπνιηηηζηηθήο ηνπο ηδηαηηεξφηεηαο απέλαληη ζηελ 
Αγγιία, ηελ νπνία ζεσξνχλ θαζαξά πξνηεζηαληηθή ρψξα(Εακπέηα, 2003:61) 
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μεθάζαξα εληζρχνπλ κηα ζξεζθεία. Μέρξη πξφζθαηα νη παξαπάλσ ρψξεο είραλ ην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ σο ππνρξεσηηθφ. Σψξα πηα ην κάζεκα νξίδεηαη ηππηθά 

ηνπιάρηζηνλ σο πξναηξεηηθφ. ε φια ηα θξάηε –κέιε ηεο Δ.Δ φπνπ ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ είλαη ππνρξεσηηθφ, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα απαιιαγήο ησλ 

καζεηψλ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ γνλέσλ Μφλν ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν 

απαηηείηαη ηαπηφρξνλε δήισζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ γνλέσλ
47

, ελέξγεηα 

πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

Παξφηη ην κάζεκα νξίδεηαη ηππηθά ηνπιάρηζηνλ σο πξναηξεηηθφ, ζηελ πξάμε φιν ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαπλέεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο επίζεκεο ζξεζθείαο ηεο 

θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο θαη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ είλαη 

γεληθεπκέλν θαη έρεη νκνινγηαθφ ραξαθηήξα. ( Γξηδνπνχινπ ,2008:6) 

2.3.2.Τπνρξεσηηθό – πνιπδνγκαηηθό κνληέιν 

  Ζ Γαλία θαη ε Αγγιία, είλαη ρψξεο πνπ αλαγλσξίδνπλ επίζεκε ζξεζθεία ζην 

ζχληαγκά ηνπο. Ωζηφζν θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ λα ακβιχλνπλ ην ππνρξεσηηθφ – 

θαηερεηηθφ κνληέιν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο, κε ζηνηρεία ελεκέξσζεο γηα ηα 

άιια θχξηα ζξεζθεχκαηα πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ. Ο 

πινπξαιηζκφο πνπ εηζάγεηαη ζην ζρεηηθφ κάζεκα θαη ην πέξαζκα πξνο ην 

πνιπδνγκαηηθφ κνληέιν είλαη εληνλφηεξνο ζηελ Αγγιία παξά ζηελ Γαλία. ηε Γαλία 

ε δηακάρε κεηαμχ παξάδνζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ είλαη πην έληνλε πηζαλφλ επεηδή ε 

Γαλία δέρηεθε αξγφηεξα απφ ηελ Αγγιία κεηαλάζηεο θαη κέρξη πξφζθαηα κάιηζηα 

απνηεινχζε ηε ρψξα πνπ δερφηαλ ην κηθξφηεξν αξηζκφ κεηαλαζηψλ ζε ζρέζε κε ηα 

άιια θξάηε ηεο Δ.Δ. (Willaime ,2007:58) 

Ζ Απζηξία, θξάηνο ρσξίο επίζεκε εθθιεζία, αλήθεη επίζεο ζε απηφ ην κνληέιν. 

Δθηφο απφ ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία, αλαγλσξηζκέλε είλαη θαη πξνηεζηαληηθή 

εθθιεζία, νη ηζιακηθέο θνηλφηεηεο, ε Δβξατθή, ε Βνπδηζηηθή θαη νη Οξζφδνμεο 

Δθθιεζία
48

. Παξφηη έρεη ππνρξεσηηθφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο, ην κάζεκα απνθηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζξεζθεηνινγηθφ ραξαθηήξα. Ζ 

Οιιαλδία αθνινπζεί έλα κνληέιν ππνρξεσηηθνχ κελ καζήκαηνο ζξεζθεπηηθψλ ην 

νπνίν δελ έρεη φκσο νκνινγηαθφ αιιά θαζαξά πνιπδνγκαηηθφ πεξηερφκελν Ζ 

νπεδία
49

 θαη ε Φηλιαλδία έρνπλ παξφκνην κνληέιν κε απηφ ηεο Οιιαλδίαο ελψ 

παξάιιεια νη θνηλσλίεο ηνπο πξνρσξνχλ ζηαζεξά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο 

εθθνζκίθεπζεο. Με ην λέν χληαγκα πνπ ηζρχεη ζηελ Φηιαλδία απφ ην Μάξηην ηνπ 

2000 ε Δπαγγειηθή Λνπζεξαληθή Δθθιεζία έπαςε λα δηαζέηεη ην status ηεο επίζεκεο 

εθθιεζίαο ηνπ θξάηνπο. (Γξηδνπνχινπ, 2008:4 & Εακπέηα, 2003:76-77) 

 

 

                                                           
47 χκθσλα κε έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (φπσο 43) απαηηείηαη δήισζε ησλ γνλέσλ φηη ην παηδί ηνπο δελ είλαη 

Υξηζηηαλφο. 
48

 Ζ Αξκέληθε Οξζφδνμε Δθθιεζία, ε Ρψζηθε Οξζφδνμε Δθθιεζία θαη ε Διιελνξζφδνμε Δθθιεζία(Εακπέηα, 2003:64) 
49 Σν αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο πεξί ζξεζθείαο ραξαθηεξίδεηαη σο ζξεζθεπηηθέο ζπνπδέο θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ 
ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (Εακπέηα, 2003:75) 
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2.3.3.Τπνρξεσηηθό κάζεκα κε επηινγή 

  Ζ Γεξκαλία , ην Βέιγην
50

 θαη ην Λνπμεκβνχξγν, εθαξκφδνπλ κηα πην ζχλζεηε 

πνιηηηθή. Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ελφο καζήκαηνο 

ζξεζθεπηηθψλ, ην νπνίν έρεη θαηερεηηθφ ραξαθηήξα θαη ελφο ελαιιαθηηθνχ 

καζήκαηνο ην νπνίν δελ έρεη νκνινγηαθφ ραξαθηήξα θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ 

εζηθή θηινζνθία. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ ζέβεηαη ηε ζξεζθεπηηθή ή κε 

ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ ελψ δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα απνθπγήο ηνπ 

θαηερεηηζκνχ. Ζ πνιηηηθή ηεο ελαιιαθηηθφηεηαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο 

ηε δηαδηθαζία εθθνζκίθεπζεο ηεο εθπαίδεπζεο γηαηί ζέηεη ηε ζξεζθεπηηθή παηδεία 

ππφ αίξεζε θαη δελ αληηιακβάλεηαη ηε ζξεζθεπηηθφηεηα σο αλαγθαίν ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ αηφκνπ. (Γξηδνπνχινπ , 2008:7) 

2.3.4.Μνληέιν πξναηξεηηθνύ καζήκαηνο 

 Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ είλαη εληειψο πξναηξεηηθφ ζηηο ηξεηο θαζνιηθέο ρψξεο 

ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ, ηελ Ηζπαλία ,ηελ Ηηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία. Οη άξηζηεο 

ζρέζεηο πνπ ηήξεζε ε Καζνιηθή Δθθιεζία κε ηα δηδαθηνξηθά θαζεζηψηα ηνπ Φξάλθν 

θαη ηνπ αιαδάξ, ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία αληίζηνηρα δηακφξθσζαλ κεηά 

ηελ πηψζε ησλ θαζεζηψησλ απηψλ ηελ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε πνπ επέηξεςε ην 

δηαρσξηζκφ θξάηνπο – εθθιεζίαο θαη ηε ζηαζεξή πνξεία πξνο ηελ εθθνζκίθεπζε ηεο 

εθπαίδεπζεο.(Μαληδνχθαο,2011:6) 

 

2.3.5.Μνληέιν θνζκηθήο εθπαίδεπζεο  

 Ζ Γαιιία αληηπξνζσπεχεη ην πξφηππν ηεο ιατθφηεηαο ζηε Δπξψπε, ην νπνίν ζέηεη ην 

δήηεκα ηεο ζξεζθεπηηθήο παηδείαο εθηφο ησλ ζηφρσλ ηεο θνζκηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ 

ζξεζθεπηηθφηεηα αλάγεηαη ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ελψ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ κφλν ηδησηηθά ζρνιεία. Ο ραξαθηήξαο ηεο γαιιηθήο 

εθπαίδεπζεο  δε ζεσξείηαη αληηζξεζθεπηηθφο αιιά αζξεζθεπηηθφο. κηαο θαη ε 

θαιιηέξγεηα ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ απνζηνιή θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αξρή ηεο ιατθφηεηαο ηεο εθαξκφδεηαη ήδε απφ ην 

1882 φηαλ αληηθαηαζηάζεθε  ην κάζεκα «Θξεζθεπηηθή Ζζηθή Αγσγή» απφ ηελ  

«Ζζηθή θαη πνιηηηθή αγσγή».(Μαληδνχθαο,2011:7) 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Σν χληαγκα ηνπ Βειγίνπ δελ αλαγλσξίδεη θαλέλα ζξήζθεπκα σο θπξίαξρν ελψ θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ηνλ πνιηηηθφ 
γάκν.(Γξηδνπνχινπ, 2008 :3) 
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3. Θξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

 Μηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, κε ηε κνξθή ηειεηνπξγηθψλ, ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπσο ε ζπιινγηθή ιαηξεία, ε 

πξνζεπρή, νη ζρνιηθέο ενξηέο εμαθνινπζνχλ λα ππνγξακκίδνπλ ηελ παξνπζία ηεο 

ζξεζθείαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πνιχπιεπξε πλεπκαηηθή 

ρεηξαγψγεζε ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε νξζφδνμεο ρξηζηηαληθή 

ζπλείδεζεο. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αλαιχεηαη ν ξφινο ησλ ηειεηνπξγηθψλ ζηε 

δηακφξθσζε ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη πνπ δηέπνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ θαη ηεο πξσηλήο θνηλήο πξνζεπρήο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 3.1 Ο ξόινο ησλ ηειεηνπξγηώλ ζηε δηακόξθσζε ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο 

 Σν θίλεκα ηεο ζξεζθεπηηθήο αλεθηηθφηεηαο ζηα ζπληαγκαηηθά θξάηε ζε έλα κεγάιν 

βαζκφ απνηππψζεθε ζηελ έλλνηα ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ θξάηνπο φπνπ ην θξάηνο 

απνζπλδέεηαη κελ απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο λνκηκνπνηεηηθέο βάζεηο νθείιεη δε λα ζέβεηαη 

εμίζνπ φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο    ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε 

νξζφδνμε ζξεζθεία απνηειψληαο άμνλα νξγάλσζεο θαη θνηλήο κλήκεο ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο παξακέλεη έλαο ηζρπξφο πνιηηηζκηθφο παξάγνληαο θαη εμαθνινπζεί  

λα αζθεί ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ρεηξαγψγεζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία δνγκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηα ηειεηνπξγηθά ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

παξαβηάδνπλ ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο ειεπζεξία θαη αθπξψλνπλ ην πεξηερφκελν ησλ 

ζηνηρεησδψλ αηηεκάησλ ηεο αζηηθήο εθπαίδεπζεο  (Καξαθαηζάλε, 2004:138 & 

Μαληδνχθαο , 2011 :5) 

    Καζεκεξηλέο
51

 ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φπσο ε πξσηλή 

πξνζεπρή, ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο, ν αγηαζκφο ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηδηαίηεξα ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο, ζε 

ηνπηθέο εθθιεζηαζηηθέο γηνξηέο, έξρνληαη λα εληζρχζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ρεηξαγψγεζεο. 

                                                           
51

  Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί ε πξσηλή πξνζεπρή δηεμάγεηαη θαζεκεξηλά θαη ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο εκέξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
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Οη ηειεηέο είλαη ηδηαίηεξα επεμεξγαζκέλεο πνιηηηζκηθέο δεκηνπξγίεο νη νπνίεο 

ζπλνδεχνληαη απφ πξάμεηο ζπκβνιηθέο. Πξνυπνζέηνπλ ζπκκεηνρή πνιιψλ αηφκσλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ δηαησλίδνληαη πεξλψληαο απφ γεληά ζε γεληά. Ζ ζπλερήο θαη 

αδηάιεηπηε επαλάιεςε ηεο ηειεηήο, ε θαλνληθφηεηα ηεο ηέιεζεο ζε κηα θαζνξηζκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή καδί κε ην ηππνπνηεκέλν πεξηερφκελν ηεο, ζπληζηνχλ παξακέηξνπο 

πνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ θνηλφηεηα πνπ ηηο επηηειεί. Σηο επηηειεί, δειαδή ηηο 

πξαγκαηψλεη, κέζα απφ δξάζε παξαζηαηηθή κε ζθνπφ λα αγγίμεη ην ζπκηθφ θαη λα 

εγείξεη ζπλαηζζήκαηα. Σν κήλπκα ηεο ηειεηήο αθπξψλεηαη
52

 αλ δελ ππάξρνπλ νη 

ηειεζηέο δειαδή νη ζπληειεζηέο, νη απνδέθηεο επηθπξσηέο ηνπ κελχκαηνο.(Βειηψηε-

Γεσξγνπνχινπ, 2014: 30-34) 

 Οη ηειεηνπξγίεο απνηεινχλ έλα είδνο γξαθήο, κέζσ  ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ 

κελπκάησλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο θαη θσδηθνπνηεί κελχκαηα κε αιιεγνξίεο, 

έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη εχθνιν λα ζπκεζνχλ. Γίλνπλ κνξθή ζε 

αθεξεκέλεο έλλνηεο φπσο ην «Θείν», ην «Μπζηήξην» ηηο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ην άηνκν λα κπνξεί λα ηηο θαηαιαβαίλεη θαη λα ηαπηηζηεί καδί 

ηνπο. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ην άηνκν ηαπηίδεηαη κε ηελ νκάδα θαη ληψζεη ππεξήθαλν 

πνπ αλήθεη ζε απηή. Δίλαη κάιηζηα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο γηαηί ην κήλπκα 

εγγξάθεηαη ζην αζπλείδεην ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. (Μπξηβήιε ρ.ρ:4 &Αδάκνπ 

ρ.ρ.:84)  

  Ζ ρξήζε ησλ εηθφλσλ ζηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο ην θαζηζηά ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθφ γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα κηαο θαη αθελφο ε άκεζε αληίδξαζε ηνπ ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο, είλαη ζπλήζσο ζπγθηλεζηαθή θαη φρη θξηηηθή, θαη 

αθεηέξνπ ε ίδηα ε εηθφλα  θάλεη ην κήλπκα λα θαίλεηαη ζαλ πξαγκαηηθή κνλαδηθή θαη 

αδηαθηινλίθεηε αιήζεηα. (Μεηαμάο 1976:106-109) 

 Οη ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο  ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα μεθηλνχλ απφ 

ηελ πξψηε βαζκίδα ηεο  εθπαίδεπζεο ηαπηφρξνλα κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο δσήο 

ησλ καζεηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία
53

, κηαο θαη ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ε 

πξψηε ζρνιηθή εκέξα μεθηλά κε αγηαζκφ θαη ε πξσηλή πξνζεπρή είλαη εληαγκέλε 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο ησλ λεπίσλ, απνηειψληαο έλα κεραληζκφ 

                                                           
52

 ηελ επηηειεζηηθή δξάζε ηεο ηειεηνπξγίαο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηφζν νη ηειεζηέο(απηνί πνπ ηελ πξαγκαηψλνπλ) φζν θαη νη 

ζεαηέο-απνδέθηεο (Βειηψηε-Γεσξγνπνχινπ,2014:34) 
53 Δγθχθιηνο 655/9930/Γ1/31-8-2012 δηαζέζηκε ζην: http://www.pi-school.gr   

 

http://www.pi-school.gr/
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πξψηκεο ιαλζάλνπζαο
54

 πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο. ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ ν 

καζεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη εθείλε ηε 

ζηηγκή πνπ δέρεηαη ηελ πιεξνθνξία θαη ε πξφιεςε ηνπ κελχκαηνο γίλεηαη 

αζπλείδεηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη εληππψλνληαη ζηε κλήκε ηνπ θαη 

παγηψλνληαη ή εμειίζζνληαη επεξεάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. (Γθίβαινο ,2005:33). 

Δληαγκέλεο ζην παξαπξφγξακκα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη εκπιέθνληαο ζηε δηαδηθαζία 

πξαγκάησζήο ηνπο, ηφζν ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη ζξεζθεπηηθέο 

ηειεηνπξγίεο, πξνσζνχλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ, ηδενινγηθψλ κελπκάησλ αμηψλ θαη 

πεπνηζήζεσλ πνπ απνθηά ηελ έλλνηα ηνπ νηθείνπ θαη γίλεηαη εχθνια απνδεθηφ απφ 

ηνπο καζεηέο. (Μαπξνγηψξγνο,1986:143).Λεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά σο 

κεραληζκνί θνηλσληθνπνίεζεο κηαο θαη γίλνληαη εχθνια απνδεθηέο απφ ηα παηδηά 

δηφηη ηα βγάδνπλ απφ ηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν θαη ηα 

νδεγνχλ ζην λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέιε κηαο μερσξηζηήο νκάδαο, φπνπ νη εζσηεξηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο απνζησπνχληαη θαη ην θπξίαξρν θνηλφ είλαη ην θνηλφ ζξήζθεπκα. 

(Μεηαμάο, 1976:102). 

  Παξφιν πνπ ζην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο δελ εκθαλίδεηαη ηφζν έληνλν ην πλεχκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ελδνγκάηηζεο, 

ηεο θαηήρεζεο θαη ηεο αλειεπζεξίαο ε πξφηαμε  κηαο θαη κφλν εθδνρήο ηνπ ζείνπ 

κέζα απφ ηηο παξαδνρέο ελφο ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο θαη κίαο θαη κφλεο εθθιεζίαο 

αλαπηχζζνπλ δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ νκνδφμσλ θαη ησλ 

εηεξφδνμσλ πνπ απνηεινχλ ηελ κεηνςεθία θαη εκπνδίδνπλ ηνλ δνγκαηηθφ 

απνρξσκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο.(Καξαθαηζάλε, 2004:139) 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί  έλα απφζπαζκα απφ άξζξν ηνπ Θ. Ακπαηδίδε δεκνζηεπκέλν 

ηνλ Μάην ηνπ 2006 
55

, πνπ αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ 

πνπ δηεμάγνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ «…γηα ηελ ζρνιηθή πξνζεπρή, ην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ, ηε ζρνιηθή εμνκνιφγεζε θηι. νθείισ λα ζεκεηψζσ φηη ρξεηάδνληαη άκεζε 

θαηάξγεζε. Καηαξρήλ δηφηη δελ εμππεξεηνχλ ηίπνηε, έρνπλ εθπέζεη ζε ζιηβεξέο 

θαξηθαηνχξεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο εμαλαγθαζηεί ζε ζπκκεηνρή κε 

ηνλ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπληειείηαη σκή θαη απξνζρεκάηηζηε παξέκβαζε ζηε ζπλείδεζε 

                                                           
54 ν ραξαθηεξηζκφο «ιαλζάλνπζα» αθνξά ζηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο .Δδψ ε  πιεξνθνξία 

δελσκεηαδίδεηαη κε εκθαλή  αιιά κε  αδηαφξαην ηξφπν. (Μεηαμάο, 1976: 35)   
55   Σν άξζξν  ηνπ ζενιφγνπ Θ. Ακπαηδίδε  είλαη δηαζέζηκν ζην:  http://e-theologia.blogspot.gr/2012/10/blog-post.html 
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θαη ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία. Άιισζηε ην ζρνιείν δελ είλαη ρψξνο θαηήρεζεο ηεο 

εθθιεζίαο» 

 Σν 2010 ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζέηεη σο ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ κε βάζε ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ 

αιιειεγγχε, θαζψο θαη ην ζεβαζκφ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ άιισλ έηζη ψζηε ν 

καζεηήο λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιππνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, Σξία ρξφληα 

αξγφηεξα ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο,  νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αθνινπζψληαο 

ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζπλέρηδαλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ 

πξναχιην ρψξν θάζε πξσί γηα λα  πξνζεπρεζνχλ νκαδηθά θαη είραλ ήδε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζπκκεηάζρεη ζε δπν ηνπιάρηζηνλ 

ζρνιηθνχο εθθιεζηαζκνχο. 

 

3.2. ρνιηθόο εθθιεζηαζκόο θαη πξσηλή πξνζεπρή. 

 Σν 1853, ν επί ησλ εθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ππνπξγφο  

Βιάρνο θαζηεξψλεη ηνλ ππνρξεσηηθφ εθθιεζηαζκφ ησλ καζεηψλ θάζε άββαην θαη 

Κπξηαθή κε ηε ζπλνδεία ησλ δαζθάισλ. Με ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηνπ 1857 

θαζηεξψλεηαη ε πξσηλή πξνζεπρή ησλ καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ θαζψο θαη ν «επί 

πνηλή» ππνρξεσηηθφο ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο θάζε Κπξηαθή. (Γηαγθάδνγινπ, 2006:2) 

 Έλαλ αηψλα αξγφηεξα, ν ππνρξεσηηθφο ζρνιηθφο Κπξηαθάηηθνο εθθιεζηαζκφο, 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη. ηα πξαθηηθά ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζρνιήο ηεο Μεζζελίαο 

κε εκεξνκελία 19 Ννεκβξίνπ 1947 νξίδεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα ζπλνδεχνπλ εθ πεξηηξνπήο θάζε Κπξηαθή ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ εθθιεζία. Ζ 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνλ εθθιεζηαζκφ φξηδε θαη ην επίπεδν ηεο δηαγσγήο ηνπο 

θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο «άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ δε ζα αλεηίζελην 

θαζήθνληα επηκειεηνχ θαη νχηε άιιν καζεηηθφ αμίσκα». πγθεθξηκέλα ζηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ νξίδεηαη φηη ν εθθιεζηαζκφο είλαη 

ππνρξεσηηθφο, γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη σο ζπλνδνί θαζεγεηέο νξίδνληαη έλαο 

γπκλαζηήο θαη έλαο αθφκα θαζεγεηήο εθ πεξηηξνπήο φπσο έρεη απνθαζηζηεί  ζηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ. Γηα ηνπο καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο πφιεηο ή 

ρσξηά εθηφο ηεο έδξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο , ηα νπνία επηζθέπηνληαη ηελ Κπξηαθή, 

θαη γηα απηφ ην ιφγν απνπζηάδνπλ απφ ηνλ εθθιεζηαζκφ, νξίδεηαη φηη πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηε ζρνιή βεβαίσζε ηνπ ηεξέα ηνπ ρσξηνχ ηνπο ή ηεο ελνξίαο ηνπο,  

φηη εθθιεζηάζηεθαλ εθεί. (Καχθα , 2012:4) 
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 Έσο θαη ζήκεξα, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο δηεπθξηληζηηθέο εγθχθιηνη 

απνζηέιινληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

επηθξάηεηαο  ππελζπκίδνληαο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο θαη ξπζκίδνληαο ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. ηηο εγθπθιίνπο 

απηέο ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ηνλ ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ καζεηψλ. 

 Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε αξρηθή εγθχθιηνο, ε νπνία αλ θαη έρεη ππνζηεί 

ηξνπνπνηήζεηο παξακέλεη ζε ηζρχ, έρεη εθδνζεί ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1977 θαη νξίδεη ηε 

ζπρλφηεηα, ηνλ ηξφπν θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην δηεμαγσγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εγθχθιην ν εθθιεζηαζκφο 

ησλ καζεηψλ απνηειεί «βαζηθφ θαζήθνλ» ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαζψο θαη ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ. Σνλίδεηαη φηη ην ζρνιείν, πέξα απφ ηε 

κεηάδνζε ηεο γλψζεο δηαθφξσλ επηζηεκψλ, απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ηφζν ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ, φζν θαη ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ζ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εζληθέο εθδειψζεηο 

θαη επεηείνπο παξαδεηγκαηίδεη, δηδάζθεη ηελ «Ιζηνξία ηεο Φπιήο καο», ελψ ε 

θαζεκεξηλή πξνζεπρή θαη ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο, ηνλψλεη ην ζξεζθεπηηθφ 

ζπλαίζζεκα φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε εγθχθιηνο. (ΤΠΔΠΘ 1977)
56

 

 ηε ζπλέρεηα ξπζκίδνληαη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηελ απξφζθνπηε 

δηεμαγσγή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ θαη ζηελ παξνπζία ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ, 

νη νπνίνη νηθεηνζειψο ή θαηφπηλ νξηζκνχ ηνπο απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο παξεπξίζθνληαη καδί κε ηνπο καζεηέο ζηνλ εθθιεζηαζκφ. Ο ηφπνο θαη ν 

ηξφπνο εθθιεζηαζκνχ ησλ καζεηψλ απνζαθελίδεηαη θαη ππάξρεη μερσξηζηή αλαθνξά 

γηα ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο, ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαζψο θαη ησλ «κεγάισλ 

πφιεσλ» φπσο νλνκάδεη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, γηα ηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ ν 

εθθιεζηαζκφο πξνηείλεη λα γίλεηαη είηε ηκεκαηηθά είηε ζε εηδηθέο ζχληνκεο 

ιεηηνπξγίεο  γηα ηνπο καζεηέο εθηφο Κπξηαθψλ, κε ηαπηφρξνλε αιιαγή ηνπ 

εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ. Ζ 

επηδίσμε ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην είλαη ν εθθιεζηαζκφο λα γίλεηαη αλά 

δεθαπελζήκεξν ή ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη κέξηκλα θαη γηα ηελ επάξθεηα ρψξνπ ζηνλ λαφ πνπ ζα επηιερζεί γηα ηνλ 

εθθιεζηαζκφ ησλ καζεηψλ. (ΤΠΔΠΘ 1977
57

 & σηεξέιεο, 1993: 65) 

  ηελ εγθχθιην έρεη πξνβιεθζεί θαη ν ρξφλνο θαζψο θαη ν ηξφπνο εθθιεζηαζκνχ ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απνγεπκαηηλά θαη λπρηεξηλά ζρνιεία, πξνηξέπνληαο ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα κεξηκλνχλ ψζηε νη καζεηέο λα 

παξαθνινπζνχλ εηδηθέο ιεηηνπξγίεο γηα «λα κελ έρνπλ πιήξε απνμέλσζε απφ ηε 

ιαηξεπηηθή δσή ηεο εθθιεζίαο». Έηζη πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε απνγεπκαηηλψλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ είηε ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ην απνγεπκαηηλφ σξάξην ιεηηνπξγίαο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ( φπσο νη Υαηξεηηζκνί) είηε πξνγξακκαηίδνληαη ζε ζπλεξγαζία 

                                                           
56 Πξφθεηηαη γηα ηελ Φ.200.21/16/139240/26.11.1977 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΠΘ 
57 νκνίσο 
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κε ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά γηα απηήλ.(σηεξέιεο, 1993 

:66) 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε εγθχθιηνο δελ έρεη ηε κνξθή εληνιήο πξνο 

ελέξγεηα, αιιά  ππελζχκηζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ λέσλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

πξνηξέπνληαη θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε ζεηξά ηνπο, λα δξάζνπλ σο 

ιεηηνπξγνί ζπζηήλνληαο «δσεξά θαη ελζέξκσο» ζηνπο καζεηέο λα εθθιεζηάδνληαη 

θαη κφλνη ηνπο ηηο Κπξηαθέο, ρσξίο ε ζχζηαζε ηνπ εθθιεζηαζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ 

κνξθή απεηιήο ή ηπρφλ επηβνιή πνηλψλ ή φπνησλ άιισλ θπξψζεσλ πνπ πηζαλά λα 

επεξεάζνπλ ηελ καζεηηθή ηνπο θαηάζηαζε.  Ζ ζρνιηθή αγσγή πξέπεη λα επεθηείλεηαη 

θαη εθηφο ζρνιείνπ ζχκθσλα απηά πνπ ε εγθχθιηνο νξίδεη δηαηεξψληαο ηνλ 

θαηερεηηθφ ηεο ξφιν, ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. (ΤΠΔΠΘ 1977)
58

 

 ε επφκελε εγθχθιην ηνπ 1979
59

 κλεκνλεχεηαη, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε αξρηθή εγθχθιηνο ηνπ 1977 επηζεκαίλνληαο  αλειιηπψο φηη ν 

εθθιεζηαζκφο ησλ καζεηψλ απνηειεί βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαζψο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Παξφιν πνπ ζηηο εγθπθιίνπο 

επαλαιακβάλεηαη φηη νη νδεγίεο έρνπλ παξαηλεηηθφ θαη βνεζεηηθφ  ραξαθηήξα, ζε 

δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο πξνο ηνπο Δπηζεσξεηέο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πεξηθεξεηψλ 

ππελζπκίδεηαη φηη είλαη απαξαίηεην λα παξαθνινπζνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

εθθιεζηαζκνχ ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο.(ΤΠΔΠΘ 

1979)
60

 

Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ν ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή ιεηηνπξγνχζε σο 

δηνηθεηηθφο θαη ιηγφηεξν σο παηδαγσγηθφο ή θαζνδεγεηηθφο θαη ζπρλά θηλνχληαλ 

πξνο έλα πλεχκα απηαξρηζκνχ, αιινηξίσζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ειέγρνπ 

ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πθηζηακέλσλ. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

εγθπθιίνπο νδεγνχζε ζε δπζκελείο εθζέζεηο ππεξεζηαθήο ηθαλφηεηαο, άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ πνξεία θαη ε 

δξάζε ηνπ ζεζκνχ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, απνηέιεζε πεδίν έληνλσλ 

αληηπαξαζέζεσλ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα ηελ 

ηειηθή θαηάξγεζή ηνπ ην 1980. (Ηνξδαλίδεο ρρ:8) 

 Αλ θαη ζην πεξηερφκελν ησλ εγθπθιίσλ ηφζν ηνπ 1977 φζν θαη ηνπ 1979 γίλεηαη 

επαλεηιεκκέλα αλαθνξέο ζηνλ παξαηλεηηθφ ραξαθηήξα ησλ εγθπθιίσλ, ε ηέιεζε ηεο 

πξσηλήο πξνζεπρήο θαη ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο ζπρλά πξνβάιινληαη σο 

ππνρξέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο επηηαθηηθφ ηνπο θαζήθνλ ην νπνίν ειέγρεηαη απφ 

ηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ κέζσ ησλ επηζεσξεηψλ εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

εθθιεζηαζηηθψλ θαη  παξεθθιεζηαζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ε θαηαγγειία ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ ηεο Μήινπ κε εκεξνκελία 21 
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 νκνίσο 
59

 Πξφθεηηαη γηα ηελ Γ/6251/22.1.1979 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΠΔΘ 
60 ομοίωσ 
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Γεθεκβξίνπ 1984, ε νπνία ζπλππνγξάθεηαη απφ ην ζχιινγν δαζθάισλ θαη 

λεπηαγσγψλ Κπθιάδσλ, πξνο ηνλ Μεηξνπνιίηε Μήινπ γηα παξέκβαζή ηνπ ζην 

δηδαθηηθφ ηνπο έξγν. Ζ παξέκβαζε ηνπ Μεηξνπνιίηε αθνξνχζε ζηελ δηεμαγσγή ηεο 

πξσηλήο πξνζεπρήο θαη ηελ έιιεηςε ηαθηηθψλ ζρνιηθψλ εθθιεζηαζκψλ γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ(σηεξέιεο, 1993:66) 

Αμίδεη αθφκα λα αλαθεξζεί φηη ε ζξεζθεπηηθή ρεηξαγψγεζε ησλ καζεηψλ δελ 

πεξηνξηδφηαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη ζηε ζπκκεηνρή 

ζε ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά. ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θπθινθνξνχλ κε ηελ αλνρή 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην νπνίν εθδίδεη ζρεηηθέο νδεγίεο
61

, πεξηνδηθά 

ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ
62

, ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ καζεηψλ. (σηεξέιεο, 1993:68) 

 Με ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 390, 392 θαη 393  ηνπ 1990
63

 πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ αληίζηνηρα ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζρνιηθφ ε4θθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή θαζψο 

θαη ζηνλ ηξφπν απαιιαγήο εηεξφδνμσλ θαη εηεξφζξεζθσλ καζεηψλ.  Γίλεηαη πιένλ 

ζην ζχιινγν ε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη γηα ηε ζπρλφηεηα ησλ εθθιεζηαζκψλ 

νξίδεηαη φκσο σο φξην νη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εθθιεζηαζκνί ηε ζρνιηθή ρξνληά. Δπίζεο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ ηα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη θαη γηα ηελ απαιιαγή απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ δειαδή κε έγγξαθν αίηεκα ησλ θεδεκφλσλ ηνπ καζεηή πξνο ηε 

δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθή κνλάδαο  ζην νπνίν δειψλεηαη ηφζν ε επηζπκία απαιιαγήο 

φζν θαη ην ζξήζθεπκα ζην νπνίν αλήθεη ν καζεηήο.  

  Με κεηαγελέζηεξε εγθχθιην, ε νπνία έρεη εθδνζεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012
64

, 

δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε ζπρλφηεηα θαη ην δηαδηθαζηηθφ, πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη δηεπθξηλίδεηαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο καζεηψλ, Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σνλίδεηαη ε ηήξεζε ηεο ζεκειηψδνπο επηηαγήο ηνπ 

πληάγκαηνο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο ησλ 

καζεηψλ θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο θαζψο επίζεο 

θαη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο λα ζπκβάιιεη ψζηε νη καζεηέο λα δηαθαηέρνληαη απφ 

«πίζηε πξνο ηελ παηξίδα θαη ηα γλήζηα ζηνηρεία ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο 

παξάδνζεο» φπσο νξίδεηαη ζην λφκν 1566 ηνπ 1985. (ΤΠΑΗΠΘΑ 2012) 

  Γίλνληαη επίζεο νδεγίεο έηζη ψζηε λα κελ απαμηψλεηαη ην ηειεηνπξγηθφ, 

πξνηείλνληαο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ κέζσ πιεξνθφξεζεο πξηλ θαη θαηά ηε 

                                                           
61 Πξφθεηηαη γηα ηα έγγξαθα ηνπ ΤΠΔΠΘ Γ2/3780/3.10.1989 θαη Γ2/3921/10.10.1989 
62 Γπν απφ ηα επξχηεξα δηαδεδνκέλα πεξηνδηθά είλαη ην «Πξνο ηελ Νίθελ» θαζψο θαη ην «Εσή ηνπ παηδηνχ» (σηεξέιεο 1993:  
63

 ΦΔΚ Α΄156/21-11-1990δ δηαζέζηκν ζην :  

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=en  
64 Δγθχθιηνο 655/9930/Γ1/31-8-2012 Καηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

2011-2012 Αζήλα: ΤΠΑΗΘΠΑ Γηαζέζηκo ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.pi-school.gr 

 

http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=en
http://www.pi-school.gr/


40 
 

δηάξθεηα ηνπ εθθιεζηαζκνχ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν παηδαγσγηθφο θαη γλσζηαθφο 

ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

απξφζσπε ή θαηαλαγθαζηηθή θαη πξνηξέπεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην 

ηειεηνπξγηθφ εθφζνλ ην επηζπκνχλ θαη έρνπλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ηειεηνπξγηθφ ηνπ 

εθθιεζηαζκνχ, κέζσ ηεο αλάγλσζεο ηνπ ζπκβφινπ ηεο πίζηεσο απφ ηνπο καζεηέο ή 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο ςαικνχο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθχθιην
65

 πεξηνξίδεηαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εθθιεζηαζκψλ  έσο έμη θνξέο ην ρξφλν κεηά απφ εηζήγεζε 

ηνπ δηεπζπληή θαη απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Γίλνληαη επίζεο 

δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο  έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αζθαιήο κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ην ρψξν εθθιεζηαζκνχ. 

Τπελζπκίδεηαη παξάιιεια ε «παηδαγσγηθή ζεκαζία» ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο «ζχληνκεο» φπσο 

ηε ραξαθηεξίδεη πξσηλήο πξνζεπρήο. (ΤΠΑΗΘΠΑ: 2012) 

  ε μερσξηζηφ εδάθην ηεο εγθπθιίνπ, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο κε νξζφδνμνπο καζεηέο 

θαη αλαιχνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, σο πξνο ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ θαη απφ ην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ, αιιά θαη γηα ηελ παξνπζία ηνπο 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ.  Ζ δπλαηφηεηα απαιιαγήο ζπλερίδεη λα απαηηεί ην έγγξαθν αίηεκα ησλ 

θεδεκφλσλ, ν απαιιαγκέλνο καζεηήο δελ ππνρξενχηαη λα παξεπξίζθεηαη  ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή φηαλ φκσο ηπγράλεη λα είλαη παξψλ 

ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ρψξν ζεβφκελνο ηε δηαδηθαζία ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ζην 

νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ. (ΤΠΑΗΘΠΑ : 2012) 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εγθχθιηνο αλ θαη απνηειεί λεψηεξε κνξθή νδεγηψλ απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο δελ δηαθέξεη απφ ηηο πξνγελέζηεξεο θαη νπζηαζηηθά 

επαλαιακβάλεη παιαηφηεξεο εγθπθιίνπο, ηηο νπνίεο θαη κλεκνλεχεη  ζην πεξηερφκελφ 

ηεο. Αλ θαη δίλεηαη ε επρέξεηα ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ γηα επηινγή ηεο 

ζπρλφηεηαο, ν εθθιεζηαζκφο θαη ε πξσηλή πξνζεπρή παξακέλνπλ σο κνξθή 

ππνρξέσζεο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο. Σν γεληθφηεξν πλεχκα ησλ εγθπθιίσλ 

πνπ αλαιχζεθαλ. αλ θαη ν ρξφλνο έθδνζήο ηνπο δηαθέξεη ρξνληθά, παξακέλεη  ζρεδφλ 

αλαιινίσην έσο ζήκεξα, πξνβάιινληαο ηελ αμηαθή θαη παηδαγσγηθή ζεκαζία ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ γηα ηνπο καζεηέο. 
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4.  Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1.θνπόο ηεο έξεπλαο 

 θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη 

νη αληηιήςεηο: 

α) καζεηψλ Λπθείσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Αξγνιίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα καζεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζε Λχθεηα ησλ πφιεσλ ηνπ Άξγνπο θαη ηνπ Ναππιίνπ, απέλαληη ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο πνπ γίλνληαη ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα πνπ θνηηνχλ 

β) εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα αληίζηνηρα Λχθεηα ησλ πφιεσλ απφ ηα νπνία 

έγηλε ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη 

ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο, πνπ γίλνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εξγάδνληαη. 

 πγθεθξηκέλα ζα γίλεη δηεξεχλεζε: 

1)Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ιπθείνπ 

απέλαληη ζην ζεζκφ ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ θαζψο θαη ζε άιιεο ηειεηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ νη νπνίεο ζπληεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο, αλ γλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαη, αλ 

ζεσξνχλ φηη πξέπεη ε ζπκκεηνρή ηνπο λα είλαη ππνρξεσηηθή θαζψο θαη γηα ην πνηα 

είλαη ε ζηάζε ηνπο ζηε πηζαλφηεηα θαηάξγεζήο ηνπ. 

2)Αλ ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ αληηιακβάλνληαη 

ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέιε κηαο νκνηνγελνχο νκάδαο ε νπνία θέξεη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά . 

3)Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε άιιεο ηειεηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο φπσο ε πξσηλή πξνζεπρή.  

4)Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε 

ζπκκεηνρή καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζηα ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αλ πηζηεχνπλ φηη νη αιιφζξεζθνη καζεηέο 

έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηά. 

4.2.Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζόδνπ 

 ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζθνπφο καο είλαη ε δηεξεχλεζε ζηάζεσλ 

θαη αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνλ ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ, γηα ηελ κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ επηιέρζεθε ε πνηνηηθή 

έξεπλα κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ  ζπλεληεχμεσλ ζε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Ζ 

επηινγή ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο κέζσ αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ ζεσξήζεθε ε 
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πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο κηαο θαη ην επηιεγκέλν δείγκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαηππψζεη κε δηθνχο ηνπ φξνπο ηηο απφςεηο ηνπ ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη νχηε σο πξνο 

ηνλ ηξφπν νχηε σο πξνο ην πεξηερφκελν, ζε δεηήκαηα ζηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

απαληεζνχλ κέζσ ηππνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ. (Κπξηαδή 2010:127-129). 

 Μέζσ ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα 

επηθεληξσζεί ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αλαθάιπςε γλψζεσλ, λα εκβαζχλεη ζηηο 

πξαγκαηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη λα απνζαθελίζεη 

ηπρφλ παξαλνήζεηο, κέζα απφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ζχλνιν δεδνκέλσλ (Cohen, Manion, 1997:381-382). 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ε πνηνηηθή έξεπλα 

παξνπζηάδεη ην εγγελέο  κεηνλέθηεκα ηεο αδπλακίαο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο. Σα απνηειέζκαηα  κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ εάλ ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο πνηνηηθέο 

έξεπλεο σο ζχλνιν απνηειψληαο ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη 

ζπδήηεζε. 

4.3. Δπηινγή δείγκαηνο 

 Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαθξίλεηαη ζε δπν βαζηθέο ππννκάδεο ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 ε φηη αθνξά ηελ ππννκάδα ε νπνία απνηειείηαη απφ καζεηέο ην αξρηθφ θξηηήξην 

επηινγήο ήηαλ ε ηάμε θνίηεζεο , κηαο θαη νη καζεηέο ησλ δπν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

Λπθείνπ, ιφγσ ηεο ήδε δεθαεηνχο παξακνλήο ζηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζεσξήζεθε πηζαλφ λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη πεξηζζφηεξεο θνξέο ηφζν ζε ζρνιηθνχο 

εθθιεζηαζκνχο, φζν θαη ζηηο άιιεο ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ηνπο δσήο, δηαζέηνληαο έηζη κεγαιχηεξν αξηζκφ εκπεηξηψλ ζπγθξηλφκελνη 

κε καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε Γπκλάζην. Γηα ηελ ππννκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο 

αξρηθφ θξηηήξην επηινγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ηνπο 

πξνυπεξεζία θαη έγηλε πξνζπάζεηα, ην δείγκα ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο κε ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή πξνυπεξεζία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν έηζη ψζηε λα δηαζέηνπλ ηθαλφ αξηζκφ εκπεηξηψλ.   

Μηα πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη δελ αθνινπζεί ηε ινγηθή ησλ 

καζεκαηηθψλ πηζαλνηήησλ, φκσο νη ζπζηεκαηηθέο θαη απζηεξέο δηαδηθαζίεο επηινγήο  

ηνπ δείγκαηνο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο.(Mason, 2010: 

180-182) 

 Ζ επηινγή καζεηψλ  θαη εθπαηδεπηηθψλ απφ ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Αξγνιίδαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ πφιεσλ ηνπ Ναππιίνπ θαη ηνπ Άξγνπο, 

έγηλε δηφηη: 

1) ην Ναχπιην είλαη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηεο εξεπλήηξηαο θαη φπσο είλαη θαηαλνεηφ 

είλαη επθνιφηεξε ε αλαδήηεζε δείγκαηνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
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2) Ζ πφιε ηνπ Ναππιίνπ δηαζέηεη ηξεηο ιπθεηαθέο κνλάδεο , δπν εκεξήζηεο θαη κηα 

εζπεξηλή θαη ε πφιε ηνπ Άξγνπο ηξεηο εκεξήζηεο ιπθεηαθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο 

θνηηνχλ καζεηέο πξνεξρφκελνη απφ αγξνηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο κε 

δηαθνξεηηθέο ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα εκπεηξίεο. 

3) Σν γεγνλφο φηη ε εξεπλήηξηα ήηαλ θαη ε ίδηα εθπαηδεπηηθφο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 

πεξηνρήο  βνήζεζε ζην λα βξεζνχλ επθνιφηεξα ηφζν καζεηέο πνπ είραλ ηε δηάζεζε 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα φζν θαη εθπαηδεπηηθνί. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα 

ιφγνπο δενληνινγίαο δελ επηιέρζεζαλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ θνηηνχλ ή 

εξγάδνληαη ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα κε ηελ εξεπλήηξηα έηζη ψζηε νη ζπλεληεχμεηο λα 

δνζνχλ αλεπεξέαζηα απφ ηελ φπνηα πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ εξεπλήηξηαο θαη 

δείγκαηνο. ε φηη αθνξά ηνπο καζεηέο ε εξεπλήηξηα ηνπο ήηαλ άγλσζηε θαη ε 

πξφζθιεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα έγηλε αξρηθά κέζσ ηξίησλ θαη φρη απφ ηελ 

ίδηα. ηελ ππννκάδα ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε 

αλάκεζα ζε εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο ε εξεπλήηξηα δελ είρε πξνζσπηθή ή θνηλσληθή 

ζρέζε έηζη ψζηε λα πξνθπιαρζεί ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 

 ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ δέθα εθπαηδεπηηθνί θαη δέθα καζεηέο απφ 

δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο . Έγηλα πξνζπάζεηα λα ππάξρεη 

αληηζηνηρία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θνίηεζεο, κε θξηηήξην ηελ χπαξμε παξφκνησλ εκπεηξηψλ κέζα απφ 

ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα.  

 Σελ ππννκάδα ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ σο  πξνο ην θχιν ηελ απνηέιεζαλ 

έμη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί θαη ηέζζεξεηο άλδξεο ησλ νπνίσλ ε εθπαηδεπηηθή 

πξνυπεξεζία μεπεξλά ηα δέθα ρξφληα θαη είλαη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη σο πξνο ην 

ζξήζθεπκα. Αλ θαη έγηλε πξνζπάζεηα αλεχξεζεο εθπαηδεπηηθνχ άιινπ δφγκαηνο θάηη 

ηέηνην δελ ήηαλ δπλαηφλ κηαο θαη  ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο δελ ππεξεηεί 

εθπαηδεπηηθφο άιινπ δφγκαηνο. 

 Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηφζν ηεο ζπιινγήο φζν θαη ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκβνιίδνληαη κε ην 

γξάκκα Δ (αξρηθφ γξάκκα ηεο ιέμεο εθπαηδεπηηθφο)θαη νη θαηαγεγξακκέλεο 

ζπλεληεχμεηο αληίζηνηρα κε ηνπο αξηζκνχο Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6 γηα ηηο γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη Δ7, Δ8, Δ9, Δ10 γηα ηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηελ 

ππννκάδα ησλ δέθα καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ην γξάκκα Μ απφ ην αξρηθφ γξάκκα ηεο ιέμεο 

καζεηήο. Οη ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ θαηαγξάθεθαλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

αξηζκνχο Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5 γηα ηα θνξίηζηα θαη Μ6, Μ7, Μ8, Μ9, Μ1Ο γηα ηα 

αγφξηα. 
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4.4.Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ αθνινπζήζεθαλ θαλφλεο 

δενληνινγίαο νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο 

νπνηαζδήπνηε εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Θεσξήζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ ππννκάδα ησλ εξσηψκελσλ καζεηψλ ε εμαζθάιηζε 

ηεο έγθξηζεο ησλ θεδεκφλσλ ηνπο κηαο θαη νη ίδηνη ήηαλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αλήιηθνη, θάηη πνπ επηηεχρζεθε κεηά απφ πξνζσπηθή επαθή 

ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνπο γνλείο, φπνπ δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 

εμεγήζεηο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη 

ην αλψλπκν ηεο ζπλέληεπμεο. Μεηά ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθξηζεο ησλ θεδεκφλσλ θαη 

ηε ζπλαίλεζε ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα ησλ καζεηψλ νη ίδηεο πιεξνθνξίεο δφζεθαλ 

θαη ζηνπο ίδηνπο. 

 Ζ ρξήζε καγλεηνθψλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο επηιέρζεθε σο ν πιένλ 

πξφζθνξνο ηξφπνο γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, κηαο θαη ε θαηαγξαθή είλαη 

αθξηβήο θαη δελ απνζπάηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ε πξνζνρή ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο 

ππήξρε ακεραλία γηα ηελ ρξήζε ηνπ καγλεηνθψλνπ ε νπνία ακβιπλφηαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ ζθέςε λα ρξεζηκνπνηεζεί ςεθηαθή θάκεξα, ψζηε λα 

ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ,φπσο 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ζηάζε ζψκαηνο,  θηλήζεηο ρεξηψλ απνξξίθζεθε κεηά απφ ηελ 

θαζνιηθή άξλεζε γηα ηε ρξήζε ηεο ηφζν απφ ηελ ππννκάδα ησλ καζεηψλ φζν θαη 

απφ ηελ ππννκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ δελ ήηαλ ζηαζεξφο γεγνλφο πνπ εμεγείηαη 

απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ή 

φρη κεηαθίλεζήο ηνπο. ε φιεο φκσο ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο ε εξεπλήηξηα βξηζθφηαλ κφλε κε ηνλ εξσηψκελν θαη δελ ππήξρε 

απφζπαζε ηεο πξνζνρήο απφ ηελ παξνπζία άιισλ αηφκσλ Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

εξσηήζεηο πνπ δέρζεθε απφ ηνπο καζεηέο ε εξεπλήηξηα ζε φηη αθνξνχζε ηνλ ηξφπν 

δηαηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο ηνπ εξσηψκελνπ ήηαλ επαλαιακβαλφκελεο. 
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Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ απνγεπκαηηλέο ψξεο, θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αββαηνθχξηαθνπ εθηφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ρψξνπ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη θνίηεζεο ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα επηιέρζεθε ζαλ ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ ν Φεβξνπάξηνο ηνπ 2013. 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κήλα έγηλε δηφηη: 

Α) ζεσξήζεθε θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο θαη αθελφο είρε νινθιεξσζεί ην 

πξψην ηεηξάκελν θαη δελ ππήξρε ηδηαίηεξνο θφξηνο εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο 

(δηαγσλίζκαηα, αχμεζε ρξφλνπ κειέηεο) θαζψο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είραλ 

νινθιεξσζεί νη επηπιένλ δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ιήμε ηνπ 

Α΄ ηεηξακήλνπ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

Β) είρε θαιπθζεί ε κηζή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε ηνπο καζεηέο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζρνιηθνχο εθθιεζηαζκνχο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη ηεο ενξηήο ησλ Σξηψλ 

Ηεξαξρψλ.  

 Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ ζπληάρζεθαλ δπν δηαθνξεηηθά 

έληππα κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην έλα ηελ ππννκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην 

άιιν ηελ ππννκάδα ησλ καζεηψλ. Αθνινχζεζαλ δπν πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο κε έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη έλαλ καζεηή αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο ιεηηνχξγεζαλ αλαηξνθνδνηηθά έηζη ψζηε λα 

απνζαθεληζηνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο, λα αθαηξεζνχλ θάπνηεο πνπ δελ είραλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ  εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη λα αιιαρζεί ν ηξφπνο 

δηαηχπσζεο θάπνησλ άιισλ. Μεηά απφ ηηο πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο ην έληππν ησλ 

εξσηήζεσλ πεξηέιαβε δψδεθα εξσηήζεηο γηα ηνπο καζεηέο θαη δψδεθα εξσηήζεηο γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

  Ζ πξψηε εξψηεζε είλαη θνηλή γηα ηηο δπν ππννκάδεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνξά ζηελ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα πνπ θνηηά ν καζεηήο θαη εξγάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο αληίζηνηρα. Ζ 

ηξίηε εξψηεζε αθνξά ζηελ δηεμαγσγή  ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  ησλ εξσηψκελσλ ελφο 

δεχηεξνπ ζξεζθεπηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ  ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο θαη είλαη επίζεο 

θνηλή γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 

 Ζ δεχηεξε , ηέηαξηε , πέκπηε, έθηε θαη έβδνκε εξψηεζε αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε 

ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ απέλαληη ζηα 

ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

πκπεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνρξέσζε καζεηψλ θαζεγεηψλ 

λα ζπκκεηέρνπλ θαζψο θαη ζηελ χπαξμε ηηκσξίαο ζε πεξίπησζε άξλεζεο. 
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ηελ φγδνε θαη ζηελ έλαηε εξψηεζε δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο ζπκκεηέρνληαο ηφζν ζηελ πξσηλή 

πξνζεπρή φζν θαη ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ 

Ζ δέθαηε εξψηεζε, θνηλή θαη γηα ηηο δπν ππννκάδεο , αθνξά ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πηζαλφηεηα θαηάξγεζεο ηεο πξσηλήο 

πξνζεπρήο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ. 

Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ε ελδέθαηε θαη ε δσδέθαηε αθνξνχλ ζηηο αληηιήςεηο 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε αιιφζξεζθνπο καζεηέο, ζε «άιινπο» πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο ηα πξσηλήο πξνζεπρήο θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ. 

Έγηλε πξνζπάζεηα νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δπν ππννκάδεο ηνπ δείγκαηνο λα 

είλαη θνηλέο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ θαηά ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηδηφηεηαο ησλ δπν ππννκάδσλ (καζεηέο- εθπαηδεπηηθνί) 

ππήξμε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ ζχληαμε ησλ εξσηήζεσλ έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ δηαθνξεηηθή ηδηφηεηα ησλ εξσηψκελσλ.  

πγθεθξηκέλα ε  δεχηεξε εξψηεζε δηαθνξνπνηήζεθε θαη  σο πξνο ην ξήκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ηειηθή κνξθή ηεο είλαη γηα ηνπο καζεηέο: 

«Σνπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; Γηα πνηφ ιφγν:» 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δεχηεξε εξψηεζε έρεη σο εμήο: 

«Σαλ εθπαηδεπηηθφ ζαο βξίζθεη ζχκθσλν ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά; 

Γηα πνην ιφγν;» 

Δπίζεο  ε έλαηε εξψηεζε δηαθνξνπνηήζεθε γηα ηηο δπν ππννκάδεο θαη ζπληάρζεθε κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν γηα ηνπο καζεηέο ; 

« Πηζηεχεηο φηη απηφ ην ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε 

άιιν ζξήζθεπκα;» 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη: 

«Πηζηεχεηε φηη απηφ ην ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ;» 

 Αλαιπηηθά ηα εξσηεκαηνιφγηα θαζψο θαη νη απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

παξνπζηάδνληαη  ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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5.ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 χκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ην δείγκα απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο κε 

δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία  θαη απφ καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ηάμεηο ιπθείνπ 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε χπαξμε εκπεηξίαο ζηε ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ. ην δείγκα ζπκκεηείραλ δέθα  καζεηέο  πνπ θνηηνχζαλ ζε Λχθεηα ηνπ 

Άξγνπο θαη ηνπ Ναππιίνπ ηεο Αξγνιίδαο. Σελ ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ πέληε Λπθείσλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 1142 καζεηέο. Σν δείγκα 

ησλ δέθα εθπαηδεπηηθψλ πξνέξρεηαη απφ ηα αληίζηνηρα Λχθεηα φπνπ ππεξεηνχζαλ 

αζξνηζηηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 106 εθπαηδεπηηθνί. 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα φινη νη εξσηψκελνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

ζρνιηθνχο εθθιεζηαζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηεο καζεηηθήο δσήο γηα ηνπο καζεηέο έσο ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε νκαδνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπο, νη απαληήζεηο ζε θάζε νκάδα 

εξσηήζεσλ δηαρσξίζηεθαλ κε θξηηήξην ηελ ππννκάδα ζηελ νπνία αλήθε φ 

εξσηψκελνο, εάλ δειαδή ήηαλ καζεηήο ή εθπαηδεπηηθφο  

  

5.1.ηάζεηο θαη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ Λπθείνπ απέλαληη ζηνλ 

ζρνιηθό εθθιεζηαζκό θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή 

Οη εξσηήζεηο,  απηήο ηεο  θαηεγνξία αθνξνχζαλ ζηελ χπαξμε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηειεηνπξγηθψλ ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ θαη ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ζηελ 

ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδνληαη  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζηελ 

ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε απηά  θαη εάλ απηή ε 

ζπκκεηνρή ηνπο βξίζθεη ζχκθσλνπο, θαζψο θαη ηελ ζηάζε ηνπο ζε πηζαλφηεηα 

θαηάξγεζήο ηνπο. 

5.1.1. πκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά 

5.1.1.α.Αλάιπζε απαληήζεσλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Οη εθπαηδεπηηθνί , απάληεζαλ φηη δπν κε ηξεηο θνξέο ην ρξφλν ιακβάλνπλ κέξνο ζε 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

δήισζε εθπαηδεπηηθφο: 

Δ3 «…ν  εθθιεζηαζκφο είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο , γίλεηαη κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ…»  

 Ωο πξνο ηε ζπρλφηεηα ζπκκεηνρήο ππήξμε δηαθνξνπνίεζε ζε απάληεζε 

εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία σο γπκλάζηξηα ζπλνδεχεη ηνπο καζεηέο ζηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο δνμνινγίεο, ζχκθσλα κε ην ηειεηνπξγηθφ ενξηαζκνχ ησλ εζληθψλ 

επεηείσλ  
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Δ6 «..κηιάκε ζίγνπξα γηα ηέζζεξεο θνξέο ην ρξφλν…», φπσο απάληεζε 

 Αλαθνξά ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εθθιεζηαζκνχ ππήξμε ηφζν απφ εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ είραλ ππεξεηήζεη ζε πεξηθεξεηαθά ζρνιεία εθηφο ησλ πφιεσλ ηνπ Ναππιίνπ θαη 

ηνπ Άξγνπο, φζν θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία ζε ζρνιεία ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο κεγαιχηεξε ηεο δεθαεηίαο 

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε εθπαηδεπηηθνχ κε είθνζη επηά ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο: 

Δ4 «…πνπ λα ζε είρα φηαλ πξσηνδηνξίζηεθα … δελ ππήξρε Άγηνο  πνπ λα κελ ηνλ 

ηηκνχζακε…» 

Ωο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξσηλή πξνζεπρή φινη νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθφ 

απάληεζαλ φηη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνχζαλ ε πξσηλή πξνζεπρή γίλεηαη 

θαζεκεξηλά εθηφο απφ ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην 

επηηξέπνπλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαθέξζεθε απφ εθπαηδεπηηθφ(Δ1) φηη αθφκα θαη αλ ε 

πξσηλή πξνζεπρή δελ γίλεη ζην πξναχιην απφ φιν ην δπλακηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ιφγσ αθαηάιιεισλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ηφηε γίλεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο  

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

5.1.1 β. Αλάιπζε απαληήζεσλ καζεηώλ 

ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δελ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε ηφζν σο πξνο ηελ 

ζπκκεηνρή φζν θαη σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε καζήηξηαο σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο χπαξμεο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ: 

(Μ4) «…απφ ην λεπηαγσγείν καο πεγαίλνπλ» 

 Όινη νη καζεηέο απάληεζαλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ δπν κε ηξεηο 

θνξέο ην ρξφλν, πξνθαζνξηζκέλα θαη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν γηα ην καζεηηθφ 

δπλακηθφ ησλ δπν πφιεσλ. 

Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξσηλή 

πξνζεπρή ηαπηίδνληαη κε απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο θαη φινη νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απάληεζαλ φηη είλαη θαζεκεξηλή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

πξσηλή πξνζεπρή. 
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5.1.2 ηάζε  απέλαληη ζηε ζπκκεηνρή 

5.1.2α Αλάιπζε απαληήζεσλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη νη  απαληήζεηο είραλ θνηλά ζηνηρεία 

κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ηνπο.  

 Απφ ηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο πνπ ξσηήζεθαλ νη ηέζζεξεηο  ( Δ1, Δ4, Δ5, 

Δ9),απάληεζαλ φηη ηνπο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  

Οη ιφγνη πνπλ πξφβαιαλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο αθνξνχζαλ : 

 -ζην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή  

(Δ1) «…ν δηηφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο. Έιιελεο είκαζηε θαη ρξηζηηαλνχο 

νξζφδνμνπο πνιίηεο δηαπιάζνπκε…» 

(Δ5) «βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο …» 

(Δ9) «…αο θάλνπλ θαη θακηά πξνζεπρή θεξδηζκέλνη ζα βγνπλ..» 

 -  ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ έιιελα πνιίηε θαη ζηελ ζπλέρηζε ηεο ηζηνξίαο  

(Δ4) «Κνκκάηη ηεο ηζηνξίαο καο είλαη, έλα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα              

 είλαη ε ρξηζηηαλνζχλε…» 

(Δ5)  « …θπζηνινγηθφ ζε έλα  ζρνιείν πνπ απεπζχλεηαη ζε ρξηζηηαλνχο νξζφδνμνπο 

καζεηέο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ εθθιεζηαζκνχ…» 

 Έμη απφ ηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο απάληεζαλ φηη δηαθσλνχλ κε ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

εθθιεζηαζκφ, (Δ2, Δ3,Δ6,Δ7,Δ8,Δ10) . Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δήισζαλ φηη 

δηαθσλνχλ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο. Δθθξάζηεθαλ αληηξξήζεηο  ηφζν σο 

πξνο ηελ νκαδηθή ζπκκεηνρή θαη ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθιεζηαζκνχ φζν θαη γηα ην ζθνπφ  ηνλ νπνίν ην ηειεηνπξγηθφ έρεη 

Απνζπάζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνχ πξνβάιινπλ ηελ 

αληίζεζή ηνπο ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ παξνπζηάδνληαη   

παξαθάησ 

( Δ2) « …Ννκίδσ φηη κπεξδεχνπκε ηηο ηδηφηεηεο , απηή ηνπ πηζηνχ κε απηή ηνπ πνιίηε 

απηήο ηεο ρψξαο …είλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη ηα παηδηά ην βιέπνπλ ζαλ κηα αθφκα 

ππνρξέσζε λνκίδσ φηη μεγειάκε ηνπο  εαπηνχο καο…» 

(Δ3) «Γηαθσλψ κε ην νκαδηθφ… νκαδηθή πξνζεπρή, νκαδηθφο εθθιεζηαζκφο…» 
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(Δ6) «…ληψζεηο απηφ ην «πξέπεη» λα ζε θπλεγάεη… πηεζηηθφ κε έλαλ δηθφ ηνπ 

ηξφπν… ελψ δελ ζε ππνρξεψλεη θαλείο, ληψζεηο φηη πξέπεη λα ην θάλεηο επεηδή ην 

θάλνπλ νη ππφινηπνη.» 

(Δ7) «δελ ην θαηαιαβαίλνπλ ηα παηδηά έηζη …δελ έρεη λφεκα έηζη φπσο γίλεηαη…» 

(Δ8) « ..κνηάδεη κε παξσδία έηζη φπσο γίλεηαη …επεηδή  «πξέπεη». Γελ λνκίδσ φηη 

εληζρχεη ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα θάηη ηέηνην. Ζ ζξεζθεία καο κηιά γηα ειεχζεξε 

βνχιεζε, γηα επηινγή απηφ πνπ γίλεηαη κφλν επηινγή δελ είλαη…» 

(Δ10) « …δελ ζπκθσλψ κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη, νχηε ν εθθιεζηαζκφο νχηε ε 

πξσηλή πξνζεπρή …έρνπλ ράζεη ην λφεκά ηνπο, θαη δελ δίλνπλ ζηα παηδηά απηφ πνπ 

ζα έπξεπε ηελ επαθή κε ην Θείν. Γίλνληαη γηα λα γίλνληαη…» 

  Παξφιν πνπ ε ηξίηε εξψηεζε αθνξνχζε κφλν ζηελ χπαξμε ηνπ ηειεηνπξγηθνχ ηεο 

πξσηλήο πξνζεπρήο, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έρεη 

επηθξαηήζεη ε πξσηλή ζπγθέληξσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηειεηνπξγηθνχ. Οη δέθα 

εθπαηδεπηηθνί πνπ απνηεινχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο αλ θαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, ζε δηαθνξεηηθή πφιε  έδσζαλ θνηλή απάληεζε δειψλνληαο φηη ε 

πξσηλή πξνζεπρή έρεη ηαπηηζηεί κε «επθαηξία ελεκέξσζεο» ησλ καζεηψλ απφ ην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ κηαο θαη ρξνληθά γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη  

ελψ φινη νη καζεηέο είλαη ζπγθεληξσκέλνη. 

 5.1.2β. Αλάιπζε απαληήζεσλ καζεηώλ 

ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε πνπ ππνβιήζεθε ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ νη απαληήζεηο  

πνπ δφζεθαλ είλαη ζεηηθέο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνλ ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ. 

 Ο ιφγνο πνπ πξνβάιινπλ νη  καζεηέο γηα ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία  ησλ απαληήζεσλ ε απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ κηαο θαη ν εθθιεζηαζκφο 

γίλεηαη ηηο πξψηεο δηδαθηηθέο ψξεο . 

 ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ζε θάπνηεο απαληήζεηο καζεηψλ πξνβιήζεθε 

έκκεζα  ε ελίζρπζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο , φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα 

απνζπάζκαηα ησλ απαληήζεσλ:  

(Μ2) «..ρξηζηηαλνί  είκαζηε» θαζψο θαη  

(Μ7) «θάλνπκε θαη θαλέλα ζηαπξφ..» 

Αμίδεη λα  αλαθεξζεί ε απάληεζε καζεηή πνπ δείρλεη ελφριεζε σο πξνο ην καδηθφ 

εθθιεζηαζκφ αλ θαη έρεη δειψζεη φηη δελ ηνλ ελνριεί λα ζπκκεηέρεη 

(Μ6) «φπνηνο ζέιεη πάεη θαη κφλνο ηνπ , δελ ρξεηαδφκαζηε νδεγνχο» 
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 Οη απαληήζεηο ζηελ ηξίηε εξψηεζε, πνπ αθνξά ην ηειεηνπξγηθφ ηεο πξσηλήο 

πξνζεπρήο ηαπηίδνληαη κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  κηαο θαη νη δπν νκάδεο  

ηαπηίδνπλ ηελ πξσηλή πξνζεπρή κε ηελ πξσηλή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ απφ ην 

ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ θαη ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Οη καζεηέο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ φηη ε πξσηλή πξνζεπρή γίλεηαη 

θαζεκεξλά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο εθηφο θαη αλ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο ην απνηξέπνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Όηαλ δελ  κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πξσηλή πξνζεπρή ζπλνιηθά γηα φιν ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ηφηε απηή κπνξεί λα γίλεη αλά ηκήκα κέζα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο. 

5.2.1 Αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ γηα ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζε 

ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά 

 Οη εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην λνχκεξν 4, 5 , 6 θαη 7 ηνπ παξαξηήκαηνο θαη  

πνπ αθνξνχλ ζηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ ππννκάδα ηνπ δείγκαηνο ζην 

νπνίν απεπζχλνληαη , θαη δηεξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ σο 

πξνο ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο, ηελ δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη 

ηελ πηζαλή επηβνιή ηηκσξίαο ηφζν ζε εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζε καζεηέο σο 

απνηέιεζκα ηεο άξλεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ έβδνκε θαη ηειεπηαία εξψηεζε δηεξεπλά ηελ 

αληίιεςε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ σο πξνο ηνλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ. 

5.2.1α. Αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ην εάλ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πξσηλή πξνζεπρή θαη ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ απάληεζαλ 

ζεηηθά, ζηεξίδνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, κηαο θαη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ 

ηνπο σξαξίνπ. 

Οη απαληήζεηο θηλήζεθαλ ζηνλ άμνλα ηεο εξγαζηαθήο ππνρξέσζεο θαη αλαθέξνληαλ 

ζηελ ππνρξέσζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπο  ζην ρψξν ηφζν ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο 

φζν θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ. Οη εξσηψκελνη ηεο ππννκάδαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ,  φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ, δηαρψξηζαλ ηελ ππνρξέσζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπο είηε σο 

ζπλνδνί είηε σο εθεκεξεχνληεο εθπαηδεπηηθνί, απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά. 

 (Δ1)« Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σψξα αλ θάπνηνο δελ ζέιεη λα βγεη ζην πξναχιην θαη λα 

πξνζεπρεζεί δελ ηνλ ηξαβάεη θαλείο απφ ην ρέξη.» 
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(Δ2) «Τπνρξεσηηθή κε ηελ έλλνηα «βγεο έμσ θαη πξνζεπρήζνπ» φρη δελ είλαη..» 

(Δ4) «Δίλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ηνπο. Αλ έρεηο κάζεκα θαη είζαη ζην ζρνιείν, 

εζχ ζα είζαη ζην γξαθείν ζνπ θαη νη άιινη έμσ ζα ηξέρνπλ… δελ είλαη ζπλαδειθηθή 

ζπκπεξηθνξά.» 

(Δ8) «..δελ ζα ζε θέξεη θάπνηνο κε ην δφξη ζην πξναχιην..» 

(Δ9 ) «Γελ ηνπο ηξαβάεη θαλείο, εκέλα ηνπιάρηζηνλ ηφζν θαηξφ δελ κε ηξάβεμε 

θαλείο, αλ είζαη ζην ζρνιείν ηελ ψξα ηεο πξνζεπρήο πξέπεη λα είζαη έμσ.» 

 Σξεηο εθπαηδεπηηθνί ηνπνζεηήζεθαλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθή επηινγή ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ζηα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά σο  έθθξαζε  ηνπ ζξεζθεχκαηνο, 

ζεσξψληαο ην θνηλφ ζξήζθεπκα σο δεδνκέλν γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

(Δ1) «..εγψ ζέισ λα πεγαίλσ…» 

(Δ4) « δελ θαηαιαβαίλσ πνην είλαη ην πξφβιεκα αλ θάλεηο ην ζηαπξφ ζνπ ην πξσί ή 

αλ θάλεηο ην ζηαπξφ ζνπ ην πξσί ή αλ αλάςεηο έλα θεξάθη ζηελ εθθιεζία…» 

(E8) «…πεγαίλεηο ηα παηδηά θαη κηαο θαη είζαη θαη εζχ ρξηζηηαλφο εθθιεζηάδεζαη…» 

 Αλ θαη νη απαληήζεηο ζηελ  επφκελε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηελ άξλεζε 

ζπκκεηνρήο θηλήζεθαλ ζηνλ άμνλα ηεο εξγαζηαθήο ππνρξέσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

φπσο αθξηβψο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ελλέα 

απφ ηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο πνπ ξσηήζεθαλ απάληεζαλ φηη έρεη δηθαίσκα λα 

αξλεζεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά αιιά φρη λα αξλεζεί λα 

ζπλνδεχζεη καζεηέο ζε εθθιεζηαζκφ ή λα επηβιέςεη ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε πνπ 

ηαπηίδεηαη ρξνληθά κε ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο κηαο θαη  απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κέξνο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο ζεσξψληαο ηελ αλάπηπμή ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο σο θαζήθνλ 

απάληεζε φηη : 

(Δ1) «…λα αξλεζεί λαη πηζηεχσ φηη είλαη ιάζνο. Γελ έρεη θαηαιάβεη ην ξφιν ηνπ. 

Γηδάζθνπκε ήζνο θαη αξρέο. Απηφ θάλνπκε…». 

 Τπήξμαλ απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηηο νπνίεο ήηαλ εκθαλήο  ν έκκεζνο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν δήισλαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ «εξγαζηαθή ππνρξέσζε» σο ζπλνδνί ησλ 

καζεηψλ ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαζψο θαη ζηελ παζεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ πξσηλή 

πξνζεπρή. 

(Δ2) «…δελ αξλήζεθα αθξηβψο …γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο πξνζπκνπνηήζεθα λα 

παξακείλσ εθηφο…» 

 ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ επηβνιή πνηλήο ζε καζεηέο γηα ηελ  άξλεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά νη απαληήζεηο φισλ ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ θνηλέο θαη αθνξνχζαλ  ζηελ 

επηβνιή πνηλψλ ζε επίπεδν επίπιεμεο  γηα δηαηάξαμε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηειεηνπξγηθψλ. Οη καζεηέο πνπ κηινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή 

πνπ ελνρινχλ κε ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθιεζηαζκνχ  γίλνληαη απνδέθηεο παξαηεξήζεσλ, επηπιήμεσλ  αθφκα θαη 

εκεξήζηαο απνβνιήο  

(Δ7) «…κέρξη κηα κέξα απνβνιή ζπκάκαη πξηλ απφ ρξφληα» 

 Σξεηο απφ ηνπο εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνχο εμέθξαζαλ ηε βεβαηφηεηα φηη ε 

«θαζαξία» θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεηνπξγηθψλ είλαη έλαο έκκεζνο ηξφπνο 

έθθξαζεο ηεο αληίζεζεο ησλ καζεηψλ . 

 ην ζθέινο ηεο εξψηεζεο πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ ηηκσξία εθπαηδεπηηθψλ θαλείο απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο δελ απάληεζε ζεηηθά. Γήισζαλ φηη δελ γλψξηδαλ εάλ ππήξρε 

εθπαηδεπηηθφο πνπ λα έρεη ηηκσξεζεί απφ ηελ ππεξεζία ηνπ επεηδή αξλήζεθε λα 

ζπκκεηάζρεη είηε ζε πξσηλή πξνζεπρή είηε ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ. 

 Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ππήξμαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ κε 

επηθχιαμε θαη κε δηάρπηε ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπο ηε δπζαξέζθεηα σο πξνο ηελ ίδηα 

ηελ εξψηεζε. Ήηαλ θαλεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ε ακεραλία ηνπο 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη ζησπέο πνπ κεζνιαβνχζαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ απαληήζεσλ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ξεκάησλ φπσο «δελ ζπκάκαη…» ή «απφ φζν γλσξίδσ…» 

(Δ8)«…δελ ζπκάκαη λα έρεη αθνπζηεί θάηη αιιά θαη πάιη πνπ λα μέξεηο ηη έρεη 

γίλεη…» 

(Δ5) «…απφ φζν γλσξίδσ έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε επηπιήμεηο ήπηαο κνξθήο…» 

(Δ7) «θφληξεο θαη αληηδξάζεηο έρνπλ ππάξμεη…» 

 (Δ3) « …είρα θάπνηε έλα δηεπζπληή …πνπ απνξνχζε γηαηί δελ πξνζεχρνκαη ην 

πξσί… θαη κε ξσηνχζε ραξηηνινγψληαο εάλ αιιαμνπίζηεζα…» 

(Δ4) «…ζην μαλαιέσ φκσο πνιχ θαθφ γηα ην ηίπνηα…» 

 Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε ηελ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

σο πξνο ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ηεο πίζηεο κέζσ καδηθψλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηειεηνπξγηθψλ  ζηα νπνία θαινχληαη θαη νη ίδηνη σο εθπαηδεπηηθνί λα ζπκκεηέρνπλ. 

 Αλ θαη νη  δέθα εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ φηη ε 

πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ θαζελφο, νη 

απαληήζεηο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη  σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ 

χπαξμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηειεηνπξγηθψλ ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. 
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Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζα κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο κε 

θξηηήξην ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ νκαδηθή εθδήισζε πίζηεο.  

Σέζζεξηο απφ ηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο αλ θαη ζεσξνχλ φηη ε πξνζεπρή θαη 

γεληθφηεξα ε εθδήισζε ηεο πίζηεο είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε ζεσξνχλ ηελ θνηλή 

πξσηλή πξνζεπρή σο επθαηξία πξνζεπρήο θαη φρη εμαλαγθαζκφ θαη δειψλνπλ φηη 

ηνπο βξίζθεη ζχκθσλνπο ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη. πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο ηνπο 

έρνπλ σο εμήο: 

Δ1 : «… Ο Θεφο καο είλαη παληνχ φκσο δείρλνπκε λα ηνλ ζεβφκαζηε θαη λα ηνλ 

ππαθνχκε θαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ…» 

Δ4 «…δελ δπζθνιεχνκαη … δελ ληψζσ λα κε κεηψλεη ζαλ άλζξσπν …φπνηνο ζέιεη αο 

πξνζεπρεζεί..εγψ ζέισ» 

Δ5 «δελ είκαη ππέξ ηνπ εμαλαγθαζκνχ ζε θνηλή πξνζεπρή φκσο ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία δελ ζπκβαίλεη απηφ… επθαηξία γηα πξνζεπρή είλαη » 

Δ6 «δελ κε ελνριεί …δελ ην αλαιχσ ηφζν πνιχ ην έρσ ζπλεζίζεη» 

 Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ νκαδηθή εθδήισζε 

πίζηεο κηαο θαη ζεσξνχλ φηη απφ πξνζσπηθή ππφζεζε γίλεηαη ππφζεζε ησλ πνιιψλ 

φπσο αλαθέξνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο   

Δ9 «…γηα απηφ πηζηεχσ πσο αληηδξνχλ  επεηδή απφ ππφζεζε ηνπ ελφο γίλεηαη 

ππφζεζε πνιιψλ» 

Δ10 «…πηζηεχσ φηη γηα απηφ αληηδξνχλ… ζην φηη δελ ην έρνπλ επηιέμεη ηε ζηηγκή 

πνπ γίλεηαη…» 

 ε απάληεζε εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεηαη ε ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο θαζψο θαη ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο σο πξνο ηνλ ρψξν θαη ην ρξφλν εθδήισζεο ηεο πίζηεο θαη 

ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη 

Δ3 «ζαλ εθπαηδεπηηθνί δελ δηδάζθνπκε κφλν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

…ηξφπνπο λα ζθεθηφκαζηε δηδάζθνπκε…» 

5.2.1β. Αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ 

 Οη καζεηέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο ηαχηηζαλ ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, 

ηφζν ζηελ πξσηλή πξνζεπρή φζν θαη ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ, κε ηηο απνπζίεο, 

δηφηη θαη ηα δπν απηά ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηδαθηηθψλ σξψλ, πεξηνξίδνληαο νπζηαζηηθά  ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε θπζηθή ηνπο 

παξνπζία θαη κφλν.  

«…αλ δελ παο παίξλεηο απνπζίεο…» ήηαλ ε θνηλή απάληεζε πνπ δφζεθε απφ φινπο 

ηνπο καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 



55 
 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ επφκελε εξψηεζε ηεο ίδηαο 

νκάδαο πνπ αθνξνχζε ζηελ δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο.  

 Οη ελλέα απφ ηνπο δέθα καζεηέο πνπ ξσηήζεθαλ, απάληεζαλ φηη πηζηεχνπλ φηη είλαη 

αλαθαίξεην ην δηθαίσκά ηνπο λα αξλεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηα 

ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αξλνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ αλ 

θαη  πνηθίινπλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, θηλνχληαη ζηνλ άμνλα ηεο 

πξνζσπηθήο επηινγήο θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηππσζνχλ κέζα απφ κηα θξάζε πνπ 

ηε βξίζθνπκε λα επαλαιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

«…γηαηί απιά δε ζέιεη…» 

 Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε απφ καζήηξηα σο πξνο ηε δπλαηφηεηα άξλεζεο  , θαζψο 

επίζεο θαη σο πξνο ηελ εμήγεζε ηνπ ιφγνπ ηεο άξλεζεο ήηαλ δηαθνξεηηθή: 

(Μ2) « αλ είλαη αιιφζξεζθνο ην θαηαιαβαίλσ …ή λα κελ ζέιεη ν ίδηνο γηα δηθνχο  

ηνπ ιφγνπο …ζπλεηδεζηαθνχο …κελ λνκίδεηε φκσο φηη είλαη θαη αιήζεηα, γηα λα 

αληηδξάζνπλ ην θάλνπλ» 

 Σν επφκελν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ ε επηβνιή ηηκσξίαο ζε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο καζεηήο δελ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνην απφ ηα ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά πνπ δηεμάγνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ θνηηά. Οη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ήηαλ ζεηηθέο σο πξνο ηελ χπαξμε ηηκσξίαο ζε πεξηπηψζεηο «αλάξκνζηεο  

ζπκπεξηθνξάο» ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα φινη νη καζεηέο απάληεζαλ φηη φπνηε 

έρνπλ γίλεη επηπιήμεηο ή έρνπλ επηβιεζεί πνηλέο αθνξνχζαλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ νη νπνίνη «έθαλαλ θαζαξία» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά απάληεζε καζήηξηα  «…έρνπλ ηηκσξεζεί γηαηί ζπκκεηείραλ…»  

(Μ4). 

 Παξφιν πνπ αλαθέξζεθε ε επηβνιή πνηλήο ή επίπιεμεο ζε φζνπο καζεηέο «θάλνπλ 

θαζαξία» , νη ίδηνη νη καζεηέο ηε ζεσξνχλ  δηθαηνινγεκέλε θαη «θπζηνινγηθή», 

πξνθαλψο γηαηί απνηειεί κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο  θαη απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο ησλ καζεηψλ. 

Γηαθνξνπνηεκέλε εκθαλίδεηαη απάληεζε καζήηξηαο ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ άξλεζε 

ζπκκαζεηή ηεο λα ζπκκεηάζρεη  ζηελ πξσηλή πξνζεπρή σο «πξσηαγσληζηήο’ κηα θαη 

ήηαλ απηφο πνπ θιήζεθε λα πξνζεπρεζεί δπλαηά ζηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ν καζεηήο λα θιεζεί ζην γξαθείν θαη ζηε ζπλέρεηα ν δηεπζπληήο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θάιεζε θαη ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο 

δελ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηηκσξία ηνπ καζεηή κηαο θαη θάηη ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο  νη νπνίεο εηεζίσο 

απνζηέιινληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Όπσο πεξηγξάθεη ε καζήηξηα : 

 (Μ5)« Γελ ήζειε λα αλέβεη, ηνλ θάιεζαλ ζην γξαθείν κεηά θάιεζαλ θαη ηνπ γνλείο 

ηνπ θαη έκεηλε έηζη. Ννκίδσ φηη δελ έγηλε ηίπνηα άιιν …δελ ηηκσξήζεθε ή θάηη 

ηέηνην» 
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ηελ επφκελε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηελ ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ 

νκαδηθή εθδήισζε ηεο πίζηεο φινη νη καζεηέο ζπκθψλεζαλ φηη ε εθδήισζε ηεο 

πίζηεο είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε .   

Γελ ππήξρε θάπνηα απάληεζε καζεηή πνπ λα δηαθνξνπνηείηαη φκσο ηξεηο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δελ ηνπο «λνηάδεη»(Μ8, Μ9), θαζψο θαη φηη δελ έρνπλ 

πξφβιεκα λα πξνζεπρεζνχλ « κπξνζηά ζε θφζκν» (Μ7) 

ηηο απαληήζεηο ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ ηνλίδεηαη ην δηθαίσκα ζηελ επηινγή (Μ1, 

Μ3,Μ4, Μ10) ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζεπρήο. 

Έλαο απφ ηνπο καζεηέο πνπ ξσηήζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά είπε φηη: 

(Μ5) « ν θαζέλαο έρεη ηνλ ηξφπν ηνπ λα πξνζεχρεηαη …ν Θεφο είλαη παληνχ ζε 

αθνχεη φιεο ηηο ψξεο αθφκα θαη φηαλ ςηζπξίδεηο…» 

ε απάληεζε άιινπ καζεηή ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη ιφγνο γηα ζεβαζκφ ζηελ επηινγή 

φπνηνπ καζεηή επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ νκαδηθή εθδήισζε ηεο πίζηεο. 

(Μ2): «λα ζέβεζαη φκσο θαη ηνλ άιινλ …αλ εγψ ζέισ λα πξνζεπρεζψ γηαηί λα 

αθνχσ εζέλα πνπ ηξαγνπδάο…» 

 

5.3.1. Ζ αληίιεςε ηνπ εζληθνύ εαπηνύ κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζε 

 ζξεζθεπηηθά  ηειεηνπξγηθά 

 Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ε φγδνε θαη έλαηε θαηά ζεηξά ππνβνιήο 

απνζθνπνχζαλ ζην λα δηεξεπλήζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά . Δάλ ζπκκεηέρνληαο ζηελ θνηλή πξσηλή πξνζεπρή θαη 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε «θνηλή» νκάδα κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ιφγνπο νκαδνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ αλ θαη νη εξσηήζεηο 

είλαη θνηλέο θαη γηα ηηο δπν νκάδεο νη απαληήζεηο ζα αλαιπζνχλ μερσξηζηά. 

5.3.1α. Αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο ζε απηή ηελ νκάδα 

εξσηήζεσλ απάληεζαλ ηδηαίηεξα γξήγνξα, ρσξίο λα ρξεηαζηνχλ ρξφλν γηα λα 

ζθεθηνχλ ή γηα λα επαλαδηαηππσζεί ε εξψηεζε φπσο είρε απαηηεζεί ζε πξνεγνχκελεο 

εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο ήηαλ ζεηηθέο σο πξνο ηελ δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

«θνηλνχ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καδηθήο πξσηλήο πξνζεπρήο. 

Σν θνηλφ γλψξηζκα ηεο ζξεζθείαο ζπλδπάδεηαη κε θνηλά γλσξίζκαηα ,θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έζλνπο ησλ Διιήλσλ φπσο ε γιψζζα θαη ε θνηλή ηζηνξία. Σν 

αίζζεκα ηεο νκάδαο δεκηνπξγείηαη ζε φινπο  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δηαθνξνπνίεζε 
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ησλ απαληήζεσλ εληνπίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο πνπ γίλεηαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ηνπ. Θα πξέπεη εδψ λα 

ηνληζζεί φηη αλ θαη ε εξψηεζε δελ πεξηειάκβαλε ηελ αηηηνιφγεζε φινη νη 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ θαη ζην «γηαηί». 

Οη ιφγνη πνπ δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ζην ζξεζθεπηηθφ ηειεηνπξγηθφ ζα κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο 

κε θξηηήξην ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ην γηαηί: 

α) ε πξνζεπρή σο έθθξαζε θνηλνχ γλσξίζκαηνο  ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο 

ε απηή ηελ νκάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απαληήζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη είλαη ε θνηλή πξνζεπρή είλαη έθθξαζε ηεο 

θνηλήο ζξεζθείαο ησλ Διιήλσλ θαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο 

Δ1 «καο ελψλεη θαη καο θάλεη λα ζπκφκαζηε ηα θνηλά γλσξίζκαηα ηνπ ιανχ καο» 

Δ3 «θνηλφ ε ζξεζθεία… ππάξρνπλ ηφζα θνηλά …θάπνηα θσηίδνληαη πεξηζζφηεξν…» 

Δ4 «λαη …θαη έηζη πξέπεη λα γίλεηαη… θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Διιήλσλ… 

ηζηνξία αηψλσλ» 

Δ5 «ζπλεηδεηνπνηείο ηα θνηλά πνπ έρεηο κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ζνπ…» 

Δ7 «θάλνπκε θάηη φινη καδί είλαη έλα απφ ηα θνηλά γλσξίζκαηά καο…» 

Δ8 «ληψζσ φηη κνηξάδνκαη θάηη θνηλφ… ληψζσ φηη φινη είκαζηε έλα..» 

β) ε θνηλή πξνζεπρή σο δξαζηεξηφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζε απηήλ ηελ νκάδα αλ θαη 

εκπεξηείραλ ηε δηαπίζησζε ηεο δεκηνπξγίαο θνηλνχ αηζζήκαηνο κέζα απφ ην 

ηειεηνπξγηθφ ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο , δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε 

θαη πεξηνξίζηεθαλ ζηε δηαπίζησζε φηη είλαη κηα θνηλή πξάμε ηεο νκάδαο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ρσξίο λα απνδψζνπλ ραξαθηεξηζηηθφ θνηλνχ εζληθνχ .γλσξίζκαηνο . 

Δ2 «ληψζσ φηη αλήθσ ζηελ νκάδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ… θνηλφ 

ζξήζθεπκα κέρξη εθεί» 

Δ6 «θνηλή νκάδα είκαζηε κηαο θαη αλήθνπκε ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα… δελ ην έρσ 

αληηιεθζεί έηζη…» 

Δ9 «ληψζσ φηη κνηξάδνκαη θάηη κε ηνπο ππφινηπνπο… αιιά είκαζηε φινη ηφζν 

δηαθνξεηηθνί ηε νκάδα λα θηηάμνπκε…» 
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 ηελ επφκελε εξψηεζε νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηθλχνπλ 

ηελ βεβαηφηεηά ηνπο φηη ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα θνηλή νκάδα δεκηνπξγείηαη 

θαη ζηνπο καζεηέο .  

 Ζ ζπκκεηνρή ζε θνηλά ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά ζεσξήζεθε απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ηξφπνο  αλάδεημεο θνηλψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειιεληθνχ 

έζλνπο, αλάδεημε πνπ ζεσξείηαη επηζπκεηή θαζψο θαη επηβεβιεκέλε . 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο δχν εθπαηδεπηηθψλ 

(Δ1) «…Ζ πξσηλή πξνζεπρή καο ελψλεη θαη καο θάλεη λα ζπκφκαζηε ηα θνηλά 

γλσξίζκαηα ηνπ ιανχ καο…» 

 (Δ4) «…δελ είπακε λα ζεσξνχκε ηνπο εαπηνχο καο σο αλψηεξα φληα φκσο …έρνπκε 

θνηλά ζηνηρεία θαη φζνη απφ ηνπο καζεηέο δελ ην αληηιακβάλνληαη θαηξφο λα ην 

θαηαιάβνπλ…» 

(Δ6) « ζα επρφκνπλ λα ην ληψζνπλ θαη νη καζεηέο κνπ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία νη 

Έιιελεο ζηνηρεία πνπ δελ αιιάδνπλ…» 

Γπν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εμέθξαζαλ  έκκεζα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θνηλή ζξεζθεία κέζσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ 

πξνβάιιεηαη σο θνηλφ γλψξηζκα ησλ Διιήλσλ 

 (Δ6) «δελ ην αλαγλσξίδνπλ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη φκσο ζπκβαίλεη..» 

(Δ9)«ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηα πάληα… ληψζνπλ φηη ζέινπλ λα ηα θάλνπλ νκάδα 

θαη αληηδξνχλ… φια ζην «παρλί»…» 

5.3.1β. Αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ 

ηελ πξψηε εξψηεζε νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απάληεζαλ φηη κέζα απφ ηελ θνηλή 

πξνζεπρή ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε κηα νκάδα κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ζξεζθεία. 

Νηψζνπλ κέζα απφ ηελ θνηλή πξνζεπρή «ίδηνη κε ηνπο άιινπο»,(Μ1, Μ2) θαη φηη 

έρνπλ «θνηλά» πνπ κνηξάδνληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Μ7, Μ8,Μ9). 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη απαληήζεηο δπν καζεηψλ πνπ αλ θαη δελ δηαθψλεζαλ κε 

ηελ χπαξμε ζπλαηζζήκαηνο «θνηλνχ» ην ραξαθηήξηζαλ σο ζπλήζεηα. 

(Μ3) «…θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα απφ ζπλήζεηα ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπκε γηαηί…»  

( Μ6) «.. κηα ζπλήζεηα είλαη..» 

Τπήξμαλ  καζεηέο πνπ δηαθνξνπνηήζεθαλ , δειψλνληαο φηη φρη κφλν δελ ληψζνπλ φηη 

αλήθνπλ ζε θνηλή νκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηνπο ζηελ θνηλή 

πξνζεπρή αιιά φηη είλαη αληίζεηνη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζξεζθεπηηθφ ηειεηνπξγηθφ 
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πνπ δηεμάγεηαη  ζε έλα ρψξν «πνπ είλαη γηα φινπο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε 

καζεηήο. πγθεθξηκέλα απάληεζαλ φηη: 

Μ4 «…ην πεξήθαλν ειιεληθφ έζλνο… ληψζσ αγέιε θαη φρη νκάδα… είλαη ζαλ λα 

ζέινπλ κε ην δφξη λα κε θάλνπλ λα κνηάζσ…» 

Μ10 «δελ κνπ αξέζεη έηζη φπσο γίλεηαη… ην ζρνιείν είλαη γηα φινπο γηα ηνπο 

ρξηζηηαλνχο θαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ ζε θάηη άιιν…». 

 ηελ επφκελε εξψηεζε νη καζεηέο απάληεζαλ φηη ην αίζζεκα ηνπ «θνηλνχ» 

δεκηνπξγείηαη  αλεμάξηεηα απφ ην ζξήζθεπκα θαη δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ θαη κφλν. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαληήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ. 

Μ3 «…δελ είλαη πξνλφκην ησλ ρξηζηηαλψλ …ε ζξεζθεία ην έρεη απηφ …ελψλεη ή 

ρσξίδεη…» 

Μ4 «ην ληψζνπλ θαη άιινη… δελ έρεη λα θάλεη κε ηε ζξεζθεία ή κε ην ιαφ…» 

Μ5 «..δελ έρεη λα θάλεη κε ηε ζξεζθεία… δελ μέξσ αλ εκείο ζηελ Διιάδα είκαζηε πην 

πηζηνί… λνκίδσ φηη ην ληψζνπλ θαη άιινη άλζξσπνη …» 

 Γχν απφ ηνπο καζεηέο κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο εμέθξαζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

ηνπο ηφζν γηα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ε ζπκκεηνρή ζε θνηλή πξνζεπρή 

δεκηνπξγεί ζε αιιφζξεζθνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν απηή 

γίλεηαη. 

Μ1 «…δελ έρεη λα θάλεη κε ην πνπ πηζηεχεηο αιιά κε ην καδί… φκσο ζην ζρνιείν 

κπνξεί νη άιινη λα ληψζνπλ παξάμελα…» 

Μ10 «πξνζπαζνχλ λα ζνπ δείμνπλ ηα θνηλά…» 

 

5.4.1.  Ζ βησζηκόηεηα ησλ ζξεζθεπηηθώλ ηειεηνπξγηθώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ζ δέθαηε θαηά ζεηξά ππνβνιήο εξψηεζε είλαη θνηλή θαη γηα ηηο δπν ππννκάδεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα θαηάξγεζεο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

5.4.1.
 
α Αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Δίλαη αμηνζεκείσην φηη θαλέλαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ξσηήζεθαλ δελ 

ηάρζεθε ζαθψο ππέξ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ θαη ηεο πξσηλήο 

πξνζεπρήο αλ θαη νη νθηψ απφ ηνπο δέθα εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ πηζαλή, ζε βάζνο 

ρξφλνπ ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ. 
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 Σνλίδνπλ φηη ήδε κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε ζπρλφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εθθιεζηαζκψλ 

έρεη κεησζεί θαη πεξηνξίδνληαη. φπσο έρεη ήδε γίλεη γλσζηφ απφ ηηο πξψηεο εξσηήζεηο 

ζε δπν κε ηξεηο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο φκσο απφ ηηο απαληήζεηο δηαθαίλνληαη θαη ε δηαθσλία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ηφζν ε πξσηλή πξνζεπρή, ε 

νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ,  φζν θαη ν ζρνιηθφο 

εθθιεζηαζκφο  

 (Δ3) «… ε πξσηλή πξνζεπρή είλαη ζπγθέληξσζε… ν ηξφπνο κε ελνριεί …κπαίλνπλ 

ζε ηεηξάδεο είλαη ζαλ ζηξαηφπεδν λενζπιιέθησλ ιίγν πνιχρξσκν βέβαηα φκσο 

ζηξαηφπεδν.» 

 Δ6 «…έρσ πξφβιεκα κε ηελ πίεζε λα θάλσ θάηη» 

(Δ10) «…κε ελνριεί ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη…» 

 Γπν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ πηζαλή θαηάξγεζε ηεο πξσηλήο 

πξνζεπρήο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ηνλίδνληαο φηη δελ ππάξρεη ιφγνο 

θαηάξγεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ 

απεπζχλεηαη ζε έιιελεο πνιίηεο.  

Δ1 «…δελ βιέπσ ην ιφγν… είλαη βέβαηα γεληθά απνδεθηφ φηη νη καζεηέο δελ 

ζπκκεηέρνπλ φπσο αξκφδεη… εκείο ζα πξέπεη λα ηνπο δείμνπκε ην πψο ζα 

θέξνληαη…» 

Δ4 «…γηαηί ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα πξνζεπρφκαζηε γηα λα κελ 

μερσξίδνπκε… Διιεληθφ δελ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έιιελεο πνιίηεο δελ 

εθπαηδεχνπκε;» 

5.4.1.
 
β Αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ 

Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ην αλ ζπκθσλνχλ κε ηελ 

θαηάξγεζε ηφζν ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο φζν θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ηνπνζεηήζεθαλ δηαρσξίδνληαη ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο σο πξνο ηελ θαηάξγεζε , δπν 

θαηεγνξίεο πνπ αξηζκεηηθά είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακεο σο πξνο ην πιήζνο ησλ 

απαληήζεσλ πνπ εκπεξηέρνπλ. 

Οη καζεηέο πνπ απάληεζαλ φηη ηνπο βξίζθεη ζχκθσλνπο ην ελδερφκελν θαηάξγεζεο 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ αηηηνιφγεζαλ  ηελ 

απάληεζε ηνπο ιέγνληαο φηη δελ ηνπο βξίζθεη ζχκθσλνπο ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη θαη 

φηη  απνηειεί κφλν «ζπλήζεηα» ζηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Έλαο κφλν απφ ηνπο ηέζζεξηο καζεηέο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ πξννπηηθή ηεο 

θαηάξγεζεο  δηαθνξνπνηήζεθε σο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε δειψλνληαο φηη ε ρξήζε ησλ 
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ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ δηαρσξίδεη ηνπ καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξην 

δηαρσξηζκνχ ηελ ζξεζθεία, ζπγθεθξηκέλα απάληεζε φηη: 

(Μ10) «…λαη… ην ζρνιείν είλαη γηα φινπο δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ ηέηνηνη ηξφπνη 

δηαρσξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ…» 

 Ωο «ζπλήζεηα»  πνπ δηαησλίδεηαη ζην ρξφλν θαη ιεηηνπξγεί κάιινλ επράξηζηα γηα 

ηνπο καζεηέο κηαο θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ ραξαθηήξηζαλ ηα 

ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά νη καζεηέο πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ πηζαλφηεηα 

θαηάξγεζεο ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ.  

(Μ5) «είλαη πην πνιχ ζπλήζεηα …ράλνπκε θαη θακηά ψξα …είλαη πνιχ ειιεληθή 

ζπλήζεηα δελ αιιάδεη εχθνια θάηη πνπ ππάξρεη ηφζα ρξφληα…» 

Γηαηππψζεθε επίζεο ε άπνςε φηη πηζαλή θαηάξγεζε ηνπο φρη κφλν δελ ζα βειηηψζεη 

ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά κάιινλ ζα επηθέξεη αιιαγέο  

(Μ7) «ζα αιιάμεη ε εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ… ην έρνπκε ζπλεζίζεη …φρη  εγψ δελ 

ζπκθσλψ…» 

Φαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ φηη ην ζξεζθεπηηθφ ηειεηνπξγηθφ πνπ 

αθνινπζείηαη δελ ηνπο ελνριεί, ηνπο είλαη ηδηαίηεξα νηθείν θαη επράξηζην σο 

δηαδηθαζία, φπσο δήισζε καζεηήο  

(Μ8) «…λνκίδσ πσο δελ πξέπεη… ζαλ λα ζηακαηήζνπλ λα ιέλε ηα θάιαληα ηα 

Υξηζηνχγελλα…» 

5.5.1 ηάζεηο θαη αληηιήςεηο  εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ γηα ηνλ «αιιόζξεζθν 

άιιν» 

Με ηελ ππνβνιή ησλ δπν ηειεπηαίσλ εξσηήζεσλ ηεο έξεπλαο, νη νπνίεο είλαη  θνηλέο  

θαη γηα ηηο δπν ππννκάδεο ησλ εξσηψκελσλ γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε ζπκκεηνρή 

καζεηψλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζηα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά 

θαζψο θαη ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ζηνλ ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ. 

5.5.1α  Αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 ηελ πξψηε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηε ζπκκεηνρή αιιφζξεζθσλ καζεηψλ ζηα 

ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά φινη νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ 

νη αιιφζξεζθνη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη 

νη εθπαηδεπηηθνί, ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ φζν θαη ζηελ πξσηλή 

πξνζεπρή. Σνλίζζεθε επίζεο φηη αλ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο απαιιαγήο  θαη απφ ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δελ επηζπκνχλ λα απαιιαγνχλ θαη παξαθνινπζνχλ θαλνληθά 

θαη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. 

 Σξεηο απφ ηνπο εξσηψκελνπο εθπαηδεπηηθνχο απάληεζαλ  φηη νη αιιφζξεζθνη 

καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη δελ παξεπξίζθνληαη απιά ζηελ πξσηλή πξνζεπρή ή 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ. Αλαιπηηθά νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ: 

(Δ5) «…ππάξρνπλ αξθεηνί… γλσξίδνληαο θάπνηα παηδηά απφ απηά έρσ παξαηεξήζεη 

φηη θάπνηα κηκνχληαη θαη ην ζξεζθεπηηθφ ηειεηνπξγηθφ…»  

(Δ6) «…λαη ππάξρνπλ… ηα έρσ δεη λα πξνζεχρνληαη…» 

(Δ8) «θάλνπλ ην ζηαπξφ ηνπο κπαίλνπλ ζηελ εθθιεζία…» 

 Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πεξηζζφηεξνη αιιφζξεζθνη καζεηέο επηιέγνπλ ηε 

ζπκκεηνρή απφ ηελ απαιιαγή είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε 

αλάγθε ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ επξχηεξε νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο  «λα κελ 

μερσξίδνπλ» φπσο ραξαθηεξηζηηθά εηπψζεθε. 

 ηελ επφκελε εξψηεζε πνπ αθνξνχζε, ζην εάλ ηνπο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε 

ζπκκεηνρή ησλ αιιφζξεζθσλ καζεηψλ ζηα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά νη απαληήζεηο 

είλαη ζεηηθέο θαη αηηηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε, απφ ηελ επηζπκία ησλ καζεηψλ λα κελ δηαθέξνπλ., γηα λα 

κελ «κπνπλ ζην πεξηζψξην» φπσο ραξαθηεξηζηηθά απάληεζαλ.  

Γηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο εληνπίδνπκε σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ζηα 

ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά φηαλ ν αιιφζξεζθνο καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά. 

Δ5 «…δελ είλαη ζσζηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη πξνζβιεηηθφ…» 

Δ8 «αλ δελ ην πηζηεχνπλ απηφ πνπ θάλνπλ είλαη ιάζνο..» 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απάληεζε εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο αλαθέξζεθε θαη ζε 

άιιεο πξαθηηθέο πνπ θαηά ην παξειζφλ είραλ αθνινπζεζεί θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

επηινγή ηεο βάπηηζεο ησλ κεηαλαζηψλ  

(Δ9) «...παιηά βαθηίδνληαλ ρξηζηηαλνί νη κεηαλάζηεο..ηψξα δελ ην θάλνπλ …λνκίδσ 

δελ ηνπο απαζρνιεί.» 

5.5.1β  Αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ 

 Οη καζεηέο απάληεζαλ θαηαθαηηθά σο πξνο ην εάλ αιιφζξεζθνη ζπκκαζεηέο ηνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά επηζεκαίλνληαο θαη απηνί κε ηε ζεηξά 

ηνπο φηη ελψ κπνξνχλ λα πάξνπλ απαιιαγή δελ ην θάλνπλ. Γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ζπρλά ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθθξαζε «ζαλ θαη εκάο»(Μ7, Μ5) θαζψο θαη 

ην «θαλνληθά»(Μ1, Μ6) 
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ηελ εξψηεζε εάλ ζπκθσλνχλ κε ηε ζπκκεηνρή φινη νη καζεηέο δήισζαλ πσο ηνπο 

βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή , εάλ είλαη απνηέιεζκα δηθήο ηνπο επηινγήο.  

 Έλαο καζεηήο δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη είλαη δηθαίσκα ησλ αιιφζξεζθσλ καζεηψλ 

λα ζπκκεηέρνπλ κηαο θαη ηφζν ε πξσηλή πξνζεπρή φζν θαη ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο 

απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ζπγθεθξηκέλα είπε φηη : 

(Μ1) «…αθνχ θαη απηνί καζεηέο είλαη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ…» 

 Σελ αληίζεζε ηνπ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ αιιφζξεζθσλ καζεηψλ εμέθξαζε 

έλαο καζεηήο 

(Μ8) «κε ελνριεί αθνχ δελ είλαη ρξηζηηαλνί γηαηί ην θάλνπλ…» 

 Δλψ έλαο άιινο καζεηήο ζεσξεί θξηηήξην δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ  

ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη φρη ην ζξήζθεπκα. 

 Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε εθθξάζεηο φπσο «ζαλ θαη εκάο» , «ίδηνη» θαη «κνηάδνπλ» 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο θαηά ηελ αηηηνιφγεζε ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο. 
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6.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Αλ ε επηηπρία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη απφ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνπ απηφ ζέηεη, ηφηε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

επηηπρεκέλν.  

ηνπο καζεηέο ε ζπκκεηνρή ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ είλαη ζπλψλπκε ηεο 

απψιεηαο δηδαθηηθψλ σξψλ θαη αιιαγήο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη κε απηέο ηηο 

παξακέηξνπο ηελ αληηκεησπίδνπλ σο κηα επράξηζηε δηαδηθαζία. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά δήισζε κηα καζήηξηα « ζην δεκνηηθφ ήηαλ ζαλ γηνξηή». Έλαο κφλν 

καζεηήο απφ ηνπο δέθα δήισζε φηη ζεσξεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπ «εμαλαγθαζκφ». Με 

ζεηηθή δηάζεζε αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξσηλή 

πξνζεπρή, κηαο θαη ηελ ζεσξνχλ κηα θαζεκεξηλή ζπλήζεηα πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ωο 

ηειεηνπξγηθφ, ε πξνζεπρή θαη ν εθθιεζηαζκφο δεκηνπξγνχλ επράξηζηε δηάζεζε ζηνλ 

ζπκκεηέρνληα, ηα κελχκαηα εθπέκπνληαη κε εηθφλεο θαη εγγξάθνληαη ζην 

ππνζπλείδεην ρσξίο λα έρεη ηνλ ρξφλν λα ηα επεμεξγαζηεί θξηηηθά. Οη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ ζηελ εξψηεζε γηα ην εάλ ζεσξνχλ ηελ πξνζεπρή πξνζσπηθή ππφζεζε, 

επηβεβαηψλνπλ ηελ απνπζία θξηηηθήο ζθέςεο ζηα κελχκαηα πνπ δέρνληαη κέζσ 

ηειεηνπξγηθψλ, κηαο θαη νη ίδηνη αλαίξεζαλ νπζηαζηηθά ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε φηη 

αθνξά ηελ πξσηλή πξνζεπρή ιέγνληαο φηη απνηειεί πξνζσπηθή ππφζεζε.(Μεηαμάο, 

1976:102-104) 

 ε φηη αθνξά ηελ χπαξμε ηηκσξίαο ζε πεξίπησζε άξλεζεο ζπκκεηνρήο νη απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ αθνξνχζαλ ηελ χπαξμε ηηκσξίαο γηα «απξεπή ζπκπεξηθνξά»  δειαδή 

επεηδή έθαλαλ θαζαξία θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ. Ζ ηηκσξία 

ήηαλ απνηέιεζκα παξαβίαζεο ελδνζρνιηθνχ θαλνληζκνχ πνπ αθνξά ηελ αλππαθνή 

θαη φρη εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ, πνπ αθνξά ηνλ εθθιεζηαζκφ ή ηνπιάρηζηνλ έηζη 

εκθαλίδεηαη. ηελ ίδηα ηελ εγθχθιην φκσο αλαθέξεηαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή κε ηνλ απαξαίηεην 

ζεβαζκφ, ε ηηκσξία ησλ καζεηψλ είλαη νπζηαζηηθά απφξξνηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

εγθπθιίνπ θαη ηνπ ελδνζρνιηθνχ θαλνληζκνχ. Οη πνηλέο πνπ έρνπλ επηβιεζεί 

μεθηλνχλ απφ επηπιήμεηο θαη θζάλνπλ έσο ηε κία κέξα απνβνιή θαη απηφ αλαθέξζεθε 

κφλν απφ δπν καζεηέο. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ αθνινπζείηαη απφ 

ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηελ επηβνιή πνηλψλ, ε δηαβάζκηζε ηεο βαξχηεηαο ηεο πνηλήο 

πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζε καζεηή μεθηλά απφ ηελ παξαηήξεζε, ηελ επίπιεμε θαη 

ζπλερίδεη κε ηελ σξηαία απνκάθξπλζε απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ηελ απνβνιή 

απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα απφ κηα έσο πέληε εκέξεο. Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πνηλέο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε καζεηέο πεξηνξίδνληαη ζηηο 

αξρηθέο κηαο θαη θπκαίλνληαη απφ ηελ επίπιεμε έσο ηελ επηβνιή ηεο κνλνήκεξεο 

απνβνιήο. Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε θαηαγξαθή θαζψο θαη ε αηηηνιφγεζε ησλ 

πνηλψλ ησλ καζεηψλ ζην βηβιίν πξάμεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ε 
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αηηηνιφγεζή ηνπο, ε νπνία κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
66

 είλαη απαξαίηεηε θαη πξέπεη 

λα αθνινπζείηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ δηεξεχλεζε 

ησλ πνηλψλ ησλ καζεηψλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εξψηεκα γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα. 

 Ζ «ζπλήζεηα» πξνβάιιεηαη σο απάληεζε ζηελ πξννπηηθή θαηάξγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθιεζηαζκνχ γηα έμη απφ ηνπο δέθα καζεηέο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ αξλεηηθά. Σν 

αληηκεησπίδνπλ σο «ειιεληθή ζπλήζεηα» πνπ αλ ζηακαηήζεη ην  «ζρνιείν δελ ζα είλαη 

ην ίδην» θαη πνπ ζα είλαη «ζαλ λα κελ ιέκε ηα θάιαληα ηα Χξηζηνχγελλα». Σν ζεσξνχλ 

ζπλήζεηα πνπ δηαησλίδεηαη θαη πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, κηα παξάδνζε πνπ 

αλ αιιάμεη  ζα επηθέξεη  θαη άιιεο αιιαγέο νη νπνίεο δελ είλαη επηζπκεηέο. Μέζα απφ 

ηελ πξνζθεξφκελε εθπαίδεπζε νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί φηη ε ειιεληθή θνπιηνχξα 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ Οξζφδνμε εθθιεζία θαη ε πηζαλή θαηάξγεζε 

ζπλεζεηψλ , θαηά ηα ιεγφκελά ηνπο, ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε 

ηνπ ζρνιείνπ, κηαο θαη δελ ζα είλαη «φπσο πξηλ». Σα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά έρνπλ 

εληππσζεί ζην ππνζπλείδεην ησλ καζεηψλ σο πξάμεηο νηθείεο θαη ζχκθπηεο κε ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο έιιελεο πνιίηεο. Οη καζεηέο πνπ ζπκθσλνχλ ζηελ πηζαλή 

θαηάξγεζε ηνλίδνπλ φηη δηαθσλνχλ σο πξνο ηνλ ηξφπν, θαη φρη σο πξνο ην 

πεξηερφκελν, δειψλνληαο φηη ηνπο ελνριεί ε καδηθφηεηα ησλ ηειεηνπξγηθψλ θαη ε 

«ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο», ηνπο ελνριεί νπζηαζηηθά ην φηη δελ είλαη απφξξνηα δηθήο 

ηνπο ζέιεζεο ε ζπκκεηνρή αιιά ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Έλαο καζεηήο ηνπνζεηείηαη  ζεσξψληαο φηη είλαη ηξφπνο δηαρσξηζκνχ πνπ 

δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζηελ εθπαίδεπζε, ζε κηα εθπαίδεπζε γηα φινπο ν 

δηαρσξηζκφο ζε νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο θαη κε νξζφδνμνπο δελ ζα έπξεπε λα έρεη 

ζέζε. Φαίλεηαη φηη νη καζεηέο, νη νπνίνη ειηθηαθά βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία, ή ιίγν 

πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπο, έρνπλ αξρίζεη λα επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηα κελχκαηα 

πνπ δέρνληαη ζε φηη αθνξά ηελ πνιηηηθή ηνπο  θνπιηνχξα θαη λα απνπνηνχληαη 

αζπλείδεηεο εγγξαθέο ηνπ παξειζφληνο, παξφια απηά νη εγγξαθέο ζπλερίδνπλ λα 

παξακέλνπλ ηζρπξέο . (Μεηαμάο 1976:83-87) 

  Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα νθηψ απφ ηνπο δέθα, απάληεζαλ φηη 

ζπκκεηέρνληαο ζε θνηλή πξνζεπρή θαη θνηλφ εθθιεζηαζκφ ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε 

κηα νκάδα φπνπ κνηξάδνληαη θνηλή ζξεζθεία. Αλ θαη απηφ απνηειεί θξηηήξην 

δηαρσξηζκνχ, δελ ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ μερσξηζηνί. Φαίλεηαη λα έρεη ακβιπλζεί ε 

έληαζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ θνηλνχ ζξεζθεχκαηνο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκάδαο ζηελ 

νπνία ληψζνπλ φηη αλήθνπλ. Ζ ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ επφκελε 

εξψηεζε εληζρχεη ην ζπκπέξαζκα ηεο  άκβιπλζεο  κηαο θαη φινη νη καζεηέο 

πηζηεχνπλ φηη ην αίζζεκα ηνπ θνηλνχ δεκηνπξγείηαη θαη ζε αλζξψπνπο (εδψ καζεηέο) 

πνπ έρνπλ θνηλφ ζξήζθεπκα θαη δελ απνηειεί πξνλνκηαθή θαηάζηαζε ησλ νξζφδνμσλ 

καζεηψλ. Παξακέλεη φκσο ηζρπξή ε πξνβνιή ηνπ θνηλνχ ζξεζθεχκαηνο σο 

θπξίαξρνπ θνηλνχ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ 

ζρνιείν. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά απάληεζε καζεηήο « ε ζξεζθεία ή ελψλεη ή ρσξίδεη». 
                                                           
66 Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο καζεηέο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηελ νπνία νθείιεη ε ζρνιηθή κνλάδα λα αθνινπζεί 

αλαθέξνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 104/1979 (άξζξν 26), θαζψο θαη ζε δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νη 
νπνίεο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθή ρξνληάο απνζηέιινληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 
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Μφλν δπν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο δηαθνξνπνηήζεθαλ απνπνηνχκελνη ην 

αίζζεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ κε θξηηήξην ην ζξήζθεπκα. (Αβδέια 1997:34-35) 

Οη απαληήζεηο  ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θνηλέο κηαο θαη φινη νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ηειεηνπξγίεο. Δίλαη δεθηηθνί ζηνλ «άιιν», ηνπιάρηζηνλ έηζη δειψλνπλ. 

Αλαγλσξίδνπλ φκσο ηε δηαθνξεηηθφηεηα πξνβάιινληαο ηελ έλλνηα ηνπ «εκείο» γηα λα 

δειψζνπλ ην ζχλνιν ησλ νξζνδφμσλ καζεηψλ. Δθθξάζεηο φπσο «λα γίλνπλ ζαλ 

εκάο», « λα καο κνηάζνπλ» δειψλνπλ κηα ππνβφζθνπζα αίζζεζε αλσηεξφηεηαο , 

φπνπ ην «νηθείν» θαίλεηαη λα θπξηαξρεί, θαη ζπλεηξκηθά ζπκίδνπλ ηηο εθθξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, φπσο ε 

«εθθιεζία καο», ε «ζξεζθεία καο» θαη πιεζψξα παξφκνησλ εθθξάζεσλ πνπ 

απαληψληαη ζε φιν ην δηδαθηηθφ θάζκα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Ζ 

ζθπξειάηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ είλαη ην πξνζδνθψκελν ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο. Οη αλαπαξαζηάζεηο ελφο εζληθνχ εαπηνχ κε 

θνηλή ηζηνξία, ζξήζθεπκα , γιψζζα θαη παξαδφζεηο, πξνβάιινληαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

«εκείο», ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλνχ ζξεζθεχκαηνο. Οη «άιινη» ππάξρνπλ κέζα ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη δελ θαίλεηαη λα ελνρινχληαη νη καζεηέο απφ ηελ  χπαξμε θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά, αξθεί λα ην έρνπλ επηιέμεη νη 

ίδηνη, δειαδή λα έρνπλ επηιέμεη λα ηνπο κνηάζνπλ. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο δηέπεηαη απφ έλαλ ηδηφκνξθν ζεβαζκφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ πνπ ε ίδηα ε πνιηηεία αλαγλσξίδεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ην ζξήζθεπκα, ηνλ ζεβαζκφ δηα ηνπ απνθιεηζκνχ, κέζα 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ νη αιιφδνμνη θαη αιιφζξεζθνη 

καζεηέο , εάλ επηζπκνχλ ηελ απαιιαγή ηνπο ηφζν απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

φζν θαη απφ ηα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά. (Αβδέια 1997:34-35) 

 Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ εηεξφδνμσλ θαη αιιφδνμσλ καζεηψλ γηα ηα 

ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά πνπ αθνινπζνχληαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εξψηεκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζρνιηθνχο εθθιεζηαζκνχο , ζε 

πξνθαζνξηζκέλν χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ρξφλν φπσο 

απαηηεί ε ζρεηηθή εγθχθιηνο. Έκθαζε δφζεθε σο πξνο ηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

εθθιεζηαζκψλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, ηδηαίηεξα απφ 

εθπαηδεπηηθνχο κε κεγάιε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία θαζψο θαη απφ απηνχο πνπ 

είραλ ππεξεηήζεη ζε ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηαο. Σν ίδην απάληεζαλ θαη γηα ηελ πξσηλή 

πξνζεπρή, δειψλνληαο φηη είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ πξσηλή ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ.  

 ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ηνπο βξίζθεη ζχκθσλνπο νη ηέζζεξεηο απφ ηνπο δέθα 

εθπαηδεπηηθνχο απάληεζαλ πσο είλαη ζχκθσλνη κε ηελ ζπκκεηνρή . Οη ιφγνη πνπ 

ζπκθσλνχλ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε κηα ηζρπξή αληίιεςε εζληθήο ηαπηφηεηαο πνπ 

ηαπηίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε κε απηή ηνπ νξζφδνμνπ ρξηζηηαλνχ θαη  ηε δηαηψληζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έιιελα ρξηζηηαλνχ , θαζψο θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη ην 

ζρνιείν «απεπζχλεηαη» ζε έιιελεο καζεηέο πνπ είλαη φινη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη. 
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Πξνβάιινληαο ην ηδενιφγεκα ηεο νκνηνγέλεηαο απνζησπνχλ ηηο δηαθνξέο θαη 

παξαβιέπνπλ νη επηκέξνπο νκάδεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ππφινηπνη έμη εθπαηδεπηηθνί είλαη αληίζεηνη ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ αηηηνινγψληαο ηελ απάληεζή ηνπο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη , ζε φηη αθνξά ηελ νκαδηθφηεηα ησλ ηειεηνπξγηθψλ. Θεσξνχλ ηφζν ηελ 

πξνζεπρή φζν θαη ηελ εθδήισζε ιαηξεπηηθψλ πξαθηηθψλ πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ 

θάζε αλζξψπνπ ,θαη δπν απφ απηνχο δήισζαλ φηη αηζζάλνληαη  «έκκεζα» 

ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπλ. Ζ αίζζεζε ηεο ππνρξέσζεο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο  

αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ ζηελ επφκελε εξψηεζε θαη είλαη απφ ηα επξήκαηα πνπ 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο.(Αζθνχλε 2001:72-74) 

 ε φηη αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη νη δέθα εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζεηηθά κηαο 

θαη απνηειεί εξγαζηαθφ ηνπο θαζήθνλ. Με ην ίδην ζθεπηηθφ απάληεζαλ θαη σο πξνο 

ηε δπλαηφηεηα άξλεζεο ζπκκεηνρήο, κηαο θαη ην λα αξλεζνχλ λα ζπλνδεχζνπλ 

κπνξεί λα εξκελεπζεί σο κε εθηέιεζε θαζεθφλησλ ην νπνίν ινγίδεηαη σο πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα. Τπήξμαλ δπν εθπαηδεπηηθνί πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ αξλεζεί έκκεζα λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε νη απαληήζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

απνηππψλνπλ ηδηαίηεξα ζπληεξεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ζηηο πνηλέο πνπ έρνπλ επηβιεζεί, ζε φηη αθνξά ζηνπο καζεηέο ήηαλ 

επηπιήμεηο ή ηηκσξίεο κε κνλνήκεξεο απνβνιέο πνπ ηηο απέδσζαλ ζηε «θαζαξία» θαη 

ζηελ αληηδξαζηηθή θχζε ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ.  

Ζ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ζηελ ηηκσξία εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ε κνλαδηθή πνπ 

απαληήζεθε άκεζα  αιιά κε ηδηαίηεξε δηζηαθηηθφηεηα. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2013 ήηαλ ζε ηζρχ ν λένο «πεηζαξρηθφο θψδηθαο δεκνζίσλ ππαιιήισλ» Πξφθεηηαη 

γηα ηνλ λφκν 4093 ηνπ 2012
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 πνπ απνηεινχζε επέθηαζε ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα. 

χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ λφκν έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο κπνξνχζε λα ηεζεί ζε 

απηνδίθαηε αξγία
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  θαηεγνξνχκελνο θαη κφλν ρσξίο λα απαηηείηαη ε νινθιήξσζε ηεο 

πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη ρσξίο λα έρεη ιεθζεί απφθαζε, γηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

φπσο «ε αλαμηνπξεπήο θαη αλάξκνζηε γηα δεκφζην ππάιιειν ζπκπεξηθνξά» θαζψο 

επίζεο θαη γηα «άξλεζε εθηέιεζεο θαζήθνληνο». Σν θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηνπο 

ρψξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ήηαλ έλα θιίκα θφβνπ θαη επηθπιαθηηθφηεηαο. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε κηα εθπαηδεπηηθφο «δελ ζέιεηο λα έρεηο πξνβιήκαηα… 

είλαη πεξίεξγεο νη επνρέο». ε απηφ ην θιίκα επηθπιαθηηθφηεηαο δηεμήρζεζαλ νη 

ζπλεληεχμεηο θαη ε πεξηξξένπζα  θνβηθή αηκφζθαηξα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο κπνξεί ζε έλα βαζκφ λα εμεγήζεη ηελ θαζνιηθή απνδνρή ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηα ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά παξά ηηο επηκέξνπο πξνζσπηθέο 

αληηξξήζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ. 

ηελ εξψηεζε γηα ηελ πηζαλή θαηάξγεζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη δελ είλαη ζχκθσλνη, φηη ζα γίλεη απφ κφλν ηνπ, φηη έρεη 

                                                           
67  Γηαζέζηκν ζην: http://www.ydmed.gov.gr/?p=3644  
68 Δηζπξάηηνληαο ην 1/3 ησλ απνιαβψλ ηνπ 

http://www.ydmed.gov.gr/?p=3644
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κεησζεί ε ζπρλφηεηα. Καλείο δελ ηάρζεθε ππέξ ηεο θαηάξγεζεο αλ θαη ζε 

πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο  είραλ δειψζεη ηελ αληίζεζή ηνπο. Δλψ είλαη αληίζεηνη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ κε ηελ καδηθφηεηα ηεο ηέιεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ 

δελ δειψλνπλ ηελ αληίξξεζε ηνπο ζε απηφ αθπξψλνληαο νη ίδηνη ηηο πξνεγνχκελεο 

απαληήζεηο ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ φηη ελψ δελ εθπιεξψλεηαη ν ζηφρνο ηεο επαθήο κε ην 

Θείν κέζσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηθψλ, είλαη κηα δηαδηθαζία άξξεθηα δεκέλε 

κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαξγεζεί. Δπηβεβαηψλεηαη 

φηη «νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ηπθιά φξγαλα νχηε φκσο θαη καρεηέο θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ησλ αληζνηήησλ πνπ αλαπαξάγεη ν ζρνιηθφο κεραληζκφο» (Αβδέια, 

1997:44) 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ληψζνπλ κέιε θνηλήο νκάδαο ζπκκεηέρνληαο ζε 

ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγηλε απφ ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη σο θνηλφ γλψξηζκα ηεο νκάδαο φξηζαλ ηνλ θνηλφ ρψξν εξγαζίαο θαη φρη ην 

θνηλφ ζξήζθεπκα αξλνχκελνη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή. Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί 

δήισζαλ φηη ληψζνπλ κέιε νκάδαο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Σα ρξφληα 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζξεζθεπηηθά ηειεηνπξγηθά ινγίδνληαη απφ ηε δηθή 

ηνπο παηδηθή ειηθία , θαη σο επαλαιακβαλφκελε ζπλήζεηα πνιιψλ εηψλ έρεη 

εληππσζεί, θαη έρεη παξακείλεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ζπκπεξηθνξάο.  Μέζα απφ ην ξφιν 

ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί αλαπαξάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο  ζπκηθέο θαηαγξαθέο 

εγθισβηζκέλνη ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ πνπ αιιάδεη κε πνιχ αξγνχο 

ξπζκνχο. (Μεηαμάο 1976:83-87) 

ε φηη αθνξά ηνπο καζεηέο  ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη θαη νη 

καζεηέο ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε θνηλή νκάδα θαη κάιηζηα δπν εθπαηδεπηηθνί 

επειπηζηνχλ λα ληψζνπλ έηζη θαη νη καζεηέο ηνπο κηαο θαη απηνί αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

νκάδα ησλ νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ, νκάδα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

επηζπκνχλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη νη καζεηέο ηνπο. Γλσξίδνληαο ιφγσ ζέζεο ηελ 

χπαξμε εηεξφδνμσλ καζεηψλ ε απάληεζή ηνπο ήηαλ θαηαθαηηθή. Δμήγεζαλ κε 

επηρεηξήκαηα αξθεηνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ιφγνπο πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ 

απαιιαγή κηαο θαη ζα ιεηηνπξγνχζε σο θξηηήξην δηαρσξηζκνχ. Ζ αλάγθε 

ελζσκάησζεο νδεγεί ηνπο εηεξφδνμνπο καζεηέο ζηελ κίκεζε ησλ ιαηξεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αλ θαη δπν εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ηνπο εηεξφδνμνπο θαη 

εηεξφζξεζθνπο καζεηέο δελ ηνπο ελδηαθέξεη, ην ζέκα ηεο ζξεζθείαο. Αλαγλσξίδνπλ 

ηελ  πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο κηαο θαη ηελ 

βηψλνπλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα, φκσο δελ πξνθχπηεη φηη επηδεηνχλ 

ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ   ζε κηα πεξηζζφηεξν 

πινπξαιηζηηθή κνξθή εθπαίδεπζεο. Ζ ζηάζε ηνπο κνηάδεη πεξηζζφηεξν ζηάζε 

αλακνλήο παξά επηδήηεζεο ηεο αιιαγήο θαη ζα κπνξνχζε κλα πεξηγξαθεί κέζα απφ 

ηα δηθά ηνπο ιφγηα «ζα γίλεη απφ κφλν ηνπ θάπνηα ζηηγκή». 

 ε κηα πνιππνιηηηζκηθή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα 

αθνινπζεί πξαθηηθέο πνπ ρεηξαγσγνχλ ηε ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ. Ζ 

δηακφξθσζε  «ζπλεηδεηνχ έιιελα πνιίηε αιιά θαη πνιίηε ηνπ θφζκνπ» πνπ ην ίδην ην 
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Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηεο παηδείαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο 

πινπξαιηζηηθνχ θαη δνγκαηηθά απνρξσκαηηζκέλνπ ζρνιείνπ πνπ αθφκε απέρεη απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ  ειιεληθνχ ζρνιείνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Α. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΜΑΘΖΣΧΝ 

1. Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ(αλ 

λαη πφζν ζπρλά); 

2. νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; Γηα πνην ιφγν; 

3. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζνπ; 

4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

5. Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

6. Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ 

ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

7. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηο φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα; 

9. Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο 

ζπκκαζεηέο ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε 

άιιν ζξήζθεπκα; 

10. Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ; 

11. Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή 

12. Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ. Γηα πνην ιφγν; 
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Β. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

2.αλ εθπαηδεπηηθφο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  ;Γηα πνην ιφγν; 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζαο; 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 

9.Πηζηεχηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ; 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 

Α. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 

Δ1:  1
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ  

(Γπλαίθα 41 εηψλ κε δεθαπέληε ρξφληα εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

-Σα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα ππεξεηψ ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα ζηελ πφιε ηνπ 

Ναππιίνπ θαη νη ζρνιηθνί εθθιεζηαζκνί έρνπλ πεξηνξηζηεί, ζε δχν κε ηξεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Σν ζρνιείν ζπκκεηέρεη, ηνπιάρηζηνλ 

πξνζπαζεί…..(ρακνγειά) …ηψξα νη καζεηέο… ιέλε φηη ζπκκεηέρνπλ ….ζηνλ 

πξναχιην ρψξν ηνπ Νανχ ζπλήζσο φρη φπσο αξκφδεη ζηελ ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

2.αλ εθπαηδεπηηθφ ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  ; Γηα πνην ιφγν; 

-Θα πξνηηκνχζα λα ππήξρε πην ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Γελ δηαθσλψ 

κε ηελ χπαξμε ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ, δηφηη πηζηεχσ φηη είλαη κηα επθαηξία 

λα αλαδεηρζεί θαη ν δηηφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο. Έιιελεο είκαζηε θαη 

ρξηζηηαλνχο νξζφδνμνπο , πνιίηεο δηαπιάζνπκε… .Γελ μέξσ αλ αθνχγνκαη 

μεπεξαζκέλε φκσο ην ζρνιείν έρεη ξφιν ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. 

Πφζν κάιινλ ζηηο επνρέο πνπ δνχκε θαη ζηηο ειηθίεο ησλ παηδηψλ  

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζαο; 

-Ναη γίλεηαη θαζεκεξηλά. Δθηφο αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επλννχλ νπφηε 

γίλεηαη ζηελ ηάμε ή θαζφινπ. 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

-Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Σψξα αλ θάπνηνο δελ ζέιεη λα βγεη ζην πξναχιην λα 

πξνζεπρεζεί δελ ηνλ ηξαβάεη θαη θαλείο απφ ην ρέξη. Όκσο ν ζρνιηθφο 

εθθιεζηαζκφο φηαλ γίλεηαη εξγάζηκε ψξα θαη εκέξα , είλαη ππνρξεσηηθφο. Αο 

έξζνπλ θαη αλ δελ ζέινπλ νη ζπλάδειθνη αο κείλνπλ έμσ!!! Ση λα πεη θαλείο, πνιχ 

θαζαξία θάλνπλ θάπνηνη γηα θάηη ηφζν απιφ. πλφδεπζε ηα παηδηά θαη κείλε έμσ! 

Δγψ ζέισ λα πεγαίλσ…. 

(ν ηφλνο ηεο θσλήο ήηαλ έληνλνο θαη θαηλφηαλ εθλεπξηζκέλε) 
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5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Ννκίδσ φηη ζα επαλαιάβσ φηη ζαο είπα. Γελ ηνλ ππνρξεψλεη θαλείο λα θάλεη ην 

ζηαπξφ ηνπ. Όπσο δελ ππνρξεψλνπκε θαη ηα παηδηά. Να αξλεζεί λαη πηζηεχσ φηη 

είλαη ιάζνο. Γελ έρεη θαηαιάβεη ην ξφιν ηνπ. Γηδάζθνπκε ήζνο θαη αξρέο. Απηφ 

θάλνπκε ! 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Έρεη ηηκσξεζεί θαηά ην παξειζφλ καζεηήο, γηαηί κηινχζε ηελ ψξα ηεο πξνζεπρή 

φρη γηαηί δελ ζπκκεηείρε, γηα ζπλάδειθν γλσξίδσ θήκεο γηα επίπιεμε απφ 

δηεπζπληή άιιεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηαηί αξλήζεθε λα ζπλνδεχζεη ηα παηδηά ζηνλ 

ρψξν ηεο εθθιεζίαο. Γελ γλσξίδσ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα ζπλάδειθν, κφλν 

θάπνηεο θήκεο. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 

-Δίλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Μπνξεί ν θαζέλαο λα πξνζεπρεζεί νπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε. Ο Θεφο καο είλαη παληνχ. Όκσο δείρλνπκε φηη ηνλ ζεβφκαζηε θαη 

ηνλ ππαθνχκε θαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 

-Φπζηθά. Δίκαη πνιίηεο ηεο Διιάδαο θαη ρξηζηηαλή νξζφδνμε ζην ζξήζθεπκα, 

φπσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ καο. Ζ 

πξσηλή πξνζεπρή καο ελψλεη θαη καο θάλεη λα ζπκφκαζηε ηα θνηλά γλσξίζκαηα 

ηνπ ιανχ καο. 

9.Πηζηεχεηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο 

καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ; 

-ε φινπο φζνπο κνηξάδνληαη θνηλή πίζηε αλεμάξηεηα πνηα είλαη απηή. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

-Γελ βιέπσ ην ιφγν. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο δελ έρεη εθδψζεη θάηη επίζεκα θαη νη 

εγθχθιηνη πνπ έξρνληαη απφ φζν γλσξίδσ είλαη «παξαηλεηηθνί» θαη φρη 

ππνρξεσηηθνί. Γελ μέξσ ηη κπνξεί λα θξχβεηαη πίζσ απφ φια απηά. Δίλαη βέβαηα 

γεληθά απνδεθηφ φηη νη καζεηέο ζε αζηηθά θέληξα, θαη θαληάδνκαη φηη ζε 

κεγαιχηεξα ζα είλαη αθφκα ρεηξφηεξα, δελ ζπκκεηέρνπλ φπσο αξκφδεη νχηε ζηελ 
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πξσηλή πξνζεπρή νχηε ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ. Δκείο ζα πξέπεη λα ηνπο 

δηδάμνπκε ην πψο ζα θέξνληαη. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Τπάξρνπλ αιιφζξεζθνη καζεηέο, νη νπνίνη δελ ζέινπλ λα εμαηξνχληαη νχηε θαλ 

απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Γελ ζέινπλ λα μερσξίδνπλ, θαηαιαβαίλεηαη φηη 

είλαη μέλνη… Μπνξεί λα κελ πξνζεχρνληαη ζπκκεηέρνπλ φκσο. Δίλαη έλαο ηξφπνο 

βιέπεηε θαη απηφο γηα λα ελζσκαησζνχλ. Γελ έρσ παξαηεξήζεη θάπνην απφ απηά 

ηα παηδηά λα θάλνπλ ην ζηαπξφ ηνπο ή λα ιέλε ηελ πξσηλή πξνζεπρή. Κάπνηνη 

άιινη έρνπλ ζχκθσλα κε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ πάξεη λφκηκα 

απαιιαγή θαη απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Απηνί νη καζεηέο δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε θακηά ζξεζθεπηηθή εθδήισζε. 

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

-Σν λα ζπκκεηέρνπλ… Φπζηθά εάλ ζέινπλ, δελ  εμαλαγθάδνληαη φκσο ην θάλνπλ 

απφ κφλνη ηνπο γηαηί ληψζνπλ έηζη θαη απηνί κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο. Σα παηδηά 

μέξεηε είλαη πνιχ ζθιεξά κεηαμχ ηνπο. Καη φπνηνο δελ αλήθεη ζηελ ίδηα νκάδα κε 

απηνχο γίλεηαη απηφκαηα ν άιινο θαη βξίζθεηαη απέλαληη ηνπο. 

 

Δ2:  2
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ  

(Γπλαίθα 37 εηψλ κε  δψδεθα ρξφληα εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

-Δίκαη απφ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρσ νξγαληθή ζέζε θαη ζρεδφλ θάζε 

ζρνιηθή ρξνληά αιιάδσ ζρνιηθή κνλάδα ππεξέηεζεο. Φέηνο ππεξεηψ γηα πξψηε 

ρξνληά ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Αλ ζπκάκαη θαιά πήγακε κφλν ζηελ ενξηή 

ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. Σα Υξηζηνχγελλα ήηαλ λνκίδσ πνιιά ηα ζρνιεία πνπ είραλ 

πάεη θαη έηζη δελ πήγακε. Ναη, νπζηαζηηθά κφλν κηα θνξά έσο ηψξα. πλήζσο 

πάκε δπν κε ηξεηο θνξέο ην ρξφλν  

2.αλ εθπαηδεπηηθφο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά ;Γηα πνην ιφγν; 

-Ση λα ζαο πσ… Γχζθνιε εξψηεζε. Ννκίδσ φηη κπεξδεχνπκε ηηο ηδηφηεηεο, απηή 

ηνπ πηζηνχ κε απηή  ηνπ πνιίηε ηεο ρψξαο καο. Δίλαη κεγάιε ηζηνξία θαη έξρεηαη 

απφ πνιχ παιηά. Γελ ζπκθσλψ κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη…. πηζηεχσ φηη ηα παηδηά 

ην βιέπνπλ ζαλ επθαηξία γηα λα ράζνπλ κάζεκα γηα απηφ θαη πάλε… ηψξα ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξνηηκνχζα φρη… έηζη, αθνχ είλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη ην 
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ζεσξνχλ ηα παηδηά ζαλ κηα αθφκα καζεηηθή ππνρξέσζε θαη φρη ζαλ επθαηξία 

πξνζεπρήο. Νηψζσ φηη μεγειάκε ηνπο εαπηνχο καο  

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζαο; 

-Ναη γίλεηαη θαζεκεξηλά, αθφκα θαη κε ςηιφβξνρν έρεη γίλεη. Ννκίδσ φηη είλαη 

επθαηξία γηα πξσηλή ζπγθέληξσζε θαη αλαθνηλψζεηο απφ ηελ κεξηά ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πξνο ηνπο καζεηέο θαη έηζη ιεηηνπξγεί πιένλ 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

-Τπνρξεσηηθή κε ηελ έλλνηα «βγεο έμσ θαη πξνζεπρήζνπ» φρη δελ είλαη. Όηαλ 

φκσο έρεηο πξψηε ψξα κάζεκα ή εθεκεξία είλαη κέζα ζηα θαζήθνληα ζνπ ε 

πξσηλή ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ. Σψξα ζε φηη αθνξά ην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ 

εθφζνλ είλαη εξγάζηκε ψξα θαη εκέξα πξέπεη λα ζπλνδεχζεηο ηνπο καζεηέο. Απηά 

θαλνληθά απνθαζίδνληαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

ζπλήζσο έηζη γίλεηαη. 

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Να αξλεζεί λα ζπλνδεχζεη δελ είλαη ζσζηφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ψξα εξγαζίαο. 

Να αξλεζεί λα κπεη ζηελ εθθιεζία είλαη δηθαίσκα ηνπ. Δίλαη θάπνηεο θνξέο πνπ 

θαη εγψ ε ίδηα έρσ επηιέμεη λα παξακείλσ ζην πξναχιην ρψξν …δελ αξλήζεθα 

αθξηβψο …γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο πξνζπκνπνηήζεθα λα παξακείλσ …εθηφο… 

Σψξα ζηελ πξσηλή πξνζεπρή εθφζνλ έρεη εθεκεξία πξέπεη λα είλαη …ζαο είπα 

είλαη πξσηλή ζπγθέληξσζε. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Απφ φζν γλσξίδσ φρη. Δπίπιεμε ζε καζεηή γηαηί έθαλε θαζαξία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο λαη , έρνπλ γίλεη παξαηεξήζεηο θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ… φκσο γηα θαζαξία. Όζνη δελ ζέινπλ δελ κπαίλνπλ 

κέζα ζην λαφ. Δπίζεο θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή δελ εμαλαγθάδεηαη θαλέλαο λα 

θάλεη ην ζηαπξφ ηνπ κε ην δφξη… ηνπιάρηζηνλ φρη εγψ.. 

- Άιινη εθπαηδεπηηθνί 

- Γελ γλσξίδσ… κπνξεί θαη λα ππάξρνπλ 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 
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-πκθσλψ. Δίλαη απφιπηα πξνζσπηθή ππφζεζε ην πνπ θαη ην πψο ζα πξνζεπρεζεί 

θαλείο. Ννκίδσ φηη αλ παξακέλεη αθφκα ελεξγή ε πξσηλή πξνζεπρή είλαη γηαηί 

ηαπηίδεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ηελ πξσηλή ελεκέξσζε. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα 

-Νηψζσ φηη αλήθσ ζηελ νκάδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαηά  ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σψξα αλ ληψζσ 

θάηη παξαπάλσ εθείλε ηε ζηηγκή… φηη έρσ θνηλφ ζξήζθεπκα κε θάπνηνπο απφ 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνκαη ζηνλ ίδην ρψξν… κέρξη εθεί ηίπνηα άιιν. 

9.Πηζηεχηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ 

Ννκίδσ φηη ηα θαλεξά θνηλά πνπ κπνξεί λα έρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ… ηνλ ίδην ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ είλαη 

πνιχ εχθνιν μέξεηε… 

-Πηζηεχεηε φηη ληψζνπλ ην ίδην θαη νη καζεηέο 

-Ννκίδσ πσο λαη… αλ θαη μέξεηε ηα παηδηά δέρνληαη πνιχ πην εχθνια ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ην «άιιν», θαη θαίλεηαη λα κελ ηα ελνριεί… γηα εκάο ηνπο 

κεγαιχηεξνπο είλαη ιίγν πην δχζθνια… Ζ αθακςία ηεο ειηθίαο βιέπεηε καο 

δπζθνιεχεη ζην «άιιν». 

 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

-Πηζηεχσ φηη ζα γίλεη απφ κφλν ηνπ. Ήδε κεηψζεθαλ νη ζρνιηθνί εθθιεζηαζκνί, 

σο πξνο ηε ζπρλφηεηα… θαη φζν γηα ηελ πξσηλή πξνζεπρή είλαη πεξηζζφηεξν 

πξσηλή ζπγθέληξσζε .Αλ θαη εκέλα κε ελνριεί ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη 

-Ση ελλνείηε  

-Σα παηδηά κπαίλνπλ ζε ηεηξάδεο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, φπσο ζηηο παξειάζεηο, 

κνπ ζπκίδεη ζηξαηφπεδν λενζπιιέθησλ, ιίγν πνιχρξσκν βέβαηα φκσο 

ζηξαηφπεδν. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζαο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Απφ φζν γλσξίδσ λαη, κηαο θαη έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 25 κε 30% ηνπ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ είλαη αιιφζξεζθα. Όκσο έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ έρεη δεηήζεη λα 
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απαιιαγεί γηα απηφ ην ιφγν. πλήζσο ζπκκεηέρνπλ θαη παξαθνινπζνχλ θαλνληθά 

ζησπειά φκσο. 

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

-σζηφ δελ μέξσ… ηη λα ζαο πσ ίζσο δελ ζέινπλ λα δηαθέξνπλ .Ξέξεηε ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα παηδηά έρνπλ γελλεζεί εδψ, έρνπλ κεγαιψζεη εδψ …δελ 

είλαη πψο λα ην πσ «μέλνη», φκσο αλ έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζξήζθεπκα απφ ηε δηθή 

καο ζξεζθεία δελ ην δειψλνπλ. σζηφ δελ είλαη γηα απηνχο  γηα ηνπο ππφινηπνπο 

θαληάδνκαη αδηάθνξν. 

Δ3:  3
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ  

(Γπλαίθα 46 εηψλ κε δεθανθηψ ρξφληα εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

-Γπν κε ηξεηο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ο εθθιεζηαζκφο 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο, γίλεηαη κε  ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ Υξηζηνχγελλα Πάζρα θαη ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. Σν ίδην γίλεηαη θαη 

ζηηο ππφινηπεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Δθηφο θαη εάλ ππάξρεη θάπνηα ηνπηθή γηνξηή 

ηδηαίηεξα ζε πην κηθξέο ζρνιηθέο κνλάδεο εθηφο Άξγνπο ή Ναππιίνπ. 

2.αλ εθπαηδεπηηθφ ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπ ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  ; Γηα πνην ιφγν; 

-Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία λνκίδσ παξαηεξψ φηη είλαη φιν θαη 

πην δχζθνιν λα παξακέλνπλ ηα παηδηά κέζα ζην ρψξν ηεο εθθιεζίαο. Αθφκα θαη 

φηαλ παξακέλνπλ ηα πην πνιιά απφ απηά ην θάλνπλ …πψο λα ην πσ κε 

βαξεκάξα… επεηδή πξέπεη. Γελ είκαη Θενιφγνο φκσο γλσξίδσ φηη ε ζξεζθεία 

καο πξεζβεχεη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε…. πεγαίλσ ζηελ εθθιεζία επεηδή ην ζέισ 

θαη ληψζσ ηελ αλάγθε θαη φρη γηαηί κνπ ην επηβάινπλ… πξνζεχρνκαη γηαηί 

ζέισ… 

-αο βξίζθεη ζχκθσλε ε ζπκκεηνρή; 

-Γηαθσλψ κε ην νκαδηθφ… νκαδηθή πξνζεπρή νκαδηθφο εθθιεζηαζκφο…. δελ 

έρσ λα πσ θάηη άιιν πάλσ ζε απηφ. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν ζαο 

-Ναη ζρεδφλ θαζεκεξηλά εθηφο απφ θάπνηεο βξνρεξέο κέξεο. Δίλαη ε ψξα ησλ 

αλαθνηλψζεσλ θαη ηεο αλεχξεζεο καζεηή γηα λα πεη ηελ πξνζεπρή. πλήζσο 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ην έξγν φιν ην ρξφλν. 
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4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

-Τπνρξεσηηθή εληφο ηνπ σξαξίνπ ηνπο. Γηα ηελ πξσηλή πξνζεπρή πνπ ηαπηίδεηαη 

κε ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε είλαη θαη επζχλε ησλ θαζεγεηψλ πνπ έρνπλ 

εθεκεξία. 

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

αλ «ππνρξέσζε» λαη, δελ ζα κε ππνρξεψζεη θάπνηνο λα εθθιεζηαζηψ εάλ δελ ην 

ζέισ νπφηε κπνξψ λα αξλεζψ. Δίρα θάπνηε έλα δηεπζπληή ζε ζρνιηθή κνλάδα 

ησλ Κπθιάδσλ πνπ απνξνχζε γηαηί δελ πξνζεχρνκαη ην πξσί… θαη κε ξσηνχζε 

ραξηηνινγψληαο αλ «αιιαμνπίζηεζα» . Όκσο κέζα ζην εξγαζηαθφ ζνπ σξάξην 

ζπκκεηέρεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Απφ φζν γλσξίδσ κφλν γηαηί έθαλαλ θαζαξία θαη φρη γηαηί δελ ζπκκεηείραλ, φζν 

γηα ζπλάδειθν… πεξηνξίδεηαη ζε ζρφιηα ζπλήζσο φκσο κέρξη εθεί… δελ γλσξίδσ 

θάηη δηαθνξεηηθφ. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 

-Ννκίδσ φηη θαη ε ίδηα ε ζξεζθεία κα ο ην πξεζβεχεη απηφ . Μ ε βξίζθεη απφιπηα 

ζχκθσλε. Τπάξρεη ειεπζεξία βνχιεζεο ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ηφζν πξνζσπηθφ 

ζέκα φπσο είλαη ε πίζηε, επηιέγσ ην πψο ην πνπ θαη ην πφηε ζα ην θάλσ. Ναη 

ζπκθσλψ απφιπηα. αλ εθπαηδεπηηθνί δελ δηδάζθνπκε κφλν ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σξφπνπο λα ζθέθηνληαη ηνπο δείρλνπκε… ηνπιάρηζηνλ 

πξνζπαζνχκε… 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 

Τπάξρεη έλα αθφκα θνηλφ… ε ζξεζθεία …λαη ην ληψζσ λα γίλεηαη ,φκσο δελ 

μέξσ αλ απηφ θαζνξίδεη θάηη….(ζησπή). 

Ξέξεηε ππάξρνπλ ηφζα πξάγκαηα θνηλά κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο θάπνηα 

θαίλνληαη θαη θάπνηα ηα θσηίδνπκε πεξηζζφηεξν. Πηζηεχσ φηη ε ζξεζθεία είλαη 

έλα απφ απηά. Κνηλφ γλψξηζκα Διιήλσλ πνιηηψλ… λαη λνκίδσ πσο είλαη έλα απφ 

ηα θνηλά καο. 

9.Πηζηεχεηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο 

καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ; 
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-Αλ θαη ζα πξέπεη λα ην ππνζέζσ λνκίδσ πσο έηζη ιεηηνπξγεί θαη ζηα παηδηά. 

Μπνξεί λα κελ ην αλαγλσξίδνπλ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη, φκσο ζπκβαίλεη.  

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

-Γελ κε ελνρινχλ πξνζσπηθά. Πηζηεχσ φηη ζα αιιάμεη θαη απηφ. Σψξα γηα ηελ 

πξσηλή πξνζεπρή είλαη πην πνιχ πξσηλή ζπγθέληξσζε παξά θάηη άιιν. Μηα 

επθαηξία γηα αλαθνηλψζεηο κε ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ 

ζπγθεληξσκέλν παξά θάηη άιιν.  

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Ναη, ζπκκεηέρνπλ δελ πξνζεχρνληαη φκσο παξεπξίζθνληαη. Σν νμχκσξν είλαη φηη 

ελψ κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαζψο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ δελ ην θάλνπλ… 

 12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

-σζηφ… δελ μέξσ επηινγή ηνπο είλαη. Πηζηεχσ φηη δελ ζέινπλ λα δηαθέξνπλ , λα 

κελ αλήθνπλ ζηελ «νκάδα», παιαηφηεξα είρακε πεξηζηαηηθά εληάζεσλ κεηαμχ 

καζεηψλ… ηψξα είλαη πην ήξεκα. Μφλν καζεηέο ζπγθεθξηκέλνπ δφγκαηνο επηιέγνπλ 

ηελ απαιιαγή θαη απέρνπλ απφ φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο… 

 

Δ4:  4
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ  

(Γπλαίθα 53 εηψλ κε είθνζη επηά  ρξφληα πξνυπεξεζία) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

-Σψξα δελ είλαη ηίπνηα! Πνπ λα ζε είρα φηαλ πξσηνδηνξίζηεθα… Γελ ππήξρε 

Άγηνο πνπ λα κελ ηνλ ηηκνχζακε. Ηδηαίηεξα ζηελ Ήπεηξν πνπ πξσηνδνχιεςα 

πήγαηλε φινο ν ζχιινγνο θαη ηα παηδηά κέζα φια ρσξίο λα αθνχγεηαη ηίπνηα. 

Σψξα πάκε κηα δπν θνξέο ην ρξφλν, ηα κηζά είλαη έμσ ηα θπλεγάο λα κπνχλε 

κέζα θαη ζνπ ιέλε «είκαη άζενο»!!! 

(ρακνγειά ζαλ λα ζπκήζεθε θάηη πνιχ αζηείν, κε πεξηεξγάδεηαη απφ πάλσ σο 

θάησ κε ην βιέκκα ηεο θαη ζπλερίδεη) 

-Πνπ λα δεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Όηαλ είλαη γηα εθθιεζηαζκφ ηνπο βγαίλνπλ φια 

ηα ππαξμηαθά ηνπο φκσο ζην χιινγν «άρλα»! Άκα έρεηο αληίξξεζε ζπλάδειθε 

πεο ην λα γξαθηεί ζηα πξαθηηθά, αιιηψο λα αθνινπζήζεηο. Μελ κπαίλεηο κέζα 
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φκσο αθνινχζεζε θαη κάδεςε θαλέλα παηδί γηαηί θαη πάιη πέληε άλζξσπνη ζα 

ηξέρνπλ. Δληάμεη δελ είλαη φινη έηζη, είλαη φκσο θάηη «δήζελ» ηνπο ιέσ εγψ, πνπ 

δελ ζέινπλ λα έξζνπλ, δελ ιέλε ηίπνηα εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά γθξηληάδνπλ. 

2.αλ εθπαηδεπηηθφο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  ; Γηα πνην ιφγν; 

-Κνκκάηη ηεο Ηζηνξίαο καο είλαη, έλα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα είλαη ε 

ρξηζηηαλνζχλε. Ση ζα θάλνπκε ηψξα ζα ην αιιάμνπκε θαη απηφ… Δληάμεη δελ 

είπα λα είλαη φπσο ηξηάληα ρξφληα πξηλ, φκσο αο θάλνπκε θαη θαλέλα ζηαπξφ πνπ 

θαη πνπ… γηαηί ην έρνπκε μεράζεη. 

Άιιν φκσο κε ξψηεζεο, λα κε καδεχεηο γηαηί εγψ κηιάσ πνιχ… Ναη ζπκθσλψ, 

φρη φκσο κε ην δφξη. Αλ δελ ζεο παηδάθη κνπ λα πξνζεπρεζείο κελ ην θάλεηο. 

εβάζνπ φκσο ηνλ άιινλ δίπια πνπ ζέιεη. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζαο; 

-Καζεκεξηλά, εθηφο θαη αλ έρεη θαηαθιπζκφ ή κπνπξίλη. Γψδεθα ρξφληα ζην ίδην 

ζρνιείν θαη κε απηφλ θαη κε ηνλ πξνεγνχκελν δηεπζπληή ε πξνζεπρή γίλεηαη 

θαζεκεξηλά. Πφηε άιινηε ζα ηα βξεηο θαη φια καδεκέλα λα ηνπο πεηο έλα κπξάβν 

ή λα ηνπο  ηα «ρψζεηο» γηα θάηη πνπ έθαλαλ. Άκα κπνπλ ζηηο ηάμεηο ηα έραζεο, 

άληε βξεο κεηά.. 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

-Δίλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ηνπο. Αλ έρεηο κάζεκα θαη είζαη ζην ζρνιείν, εζχ 

ζα είζαη ζην γξαθείν ζνπ θαη νη άιινη έμσ ζα ηξέρνπλ …δελ είλαη ζπλαδειθηθή 

ζπκπεξηθνξά. Γε ζπκθσλψ λα εμαλαγθάδεηο θάπνηνλ λα πξνζεπρεζεί κε ην 

δφξη… φκσο δελ ην θαηαιαβαίλσ θηφιαο πνην είλαη ην πξφβιεκα αλ θάλεηο ην 

ζηαπξφ ζνπ ην πξσί ή αλ αλάςεηο  έλα θεξάθη ζηελ εθθιεζία… ην κεγαινπνηνχλ 

θάπνηνη. 

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Δίλαη θαζήθνλ ηνπ λα είλαη ζην ζρνιείν. Αλ έρεη ζνβαξνχο ιφγνπο ζπλείδεζεο 

λα ην θαηαιάβσ. ην μαλαιέσ φκσο πνιχ θαθφ γηα ην ηίπνηα…. κελ κπεηο κέζα 

θάηζε έμσ, κελ θάλεηο ην ζηαπξφ ζνπ κάδεςε  ηα φκσο λα έξζνπλ ζηελ πξσηλή 

ζπγθέληξσζε. 

 6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 
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-ην παξειζφλ πάλε ρξφληα είρε ηηκσξεζεί καζεηήο γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

κέζα ζε Ηεξφ Ναφ. Αλ ζπκάκαη θαιά πξέπεη λα ηξαγνπδνχζε θάπνην άζκα ηεο 

επνρήο ηελ ψξα ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο. Απφ ηφηε δελ ζπκάκαη θάηη άιιν, 

επηπιήμεηο λαη έρνπλ γίλεη άιιε ηηκσξία δελ ζπκάκαη. Με ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη 

αιιηψο… Πξνο ηα έμσ δελ έρεη βγεη θάηη γηα ηηκσξία δελ μέξσ θάηη πεξηζζφηεξν. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 

-Δίλαη απφιπηα πξνζσπηθή ππφζεζε φκσο εγψ δελ έρσ πξφβιεκα λα 

πξνζεχρνκαη δεκφζηα καδί κε ηξηαθφζηα παηδηά. Γελ ληψζσ φηη απηφ κε κεηψλεη 

ζαλ άλζξσπν. Γε κε δπζθνιεχεη πψο λα ζην πσ. Όπνηνο ζέιεη αο 

πξνζεπρεζεί..Δγψ ζέισ. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 

-Ναη θαη έηζη πξέπεη λα γίλεηαη. Αθνχ εθηφο απφ ηε γιψζζα ηελ ειιεληθή έρνπκε 

θαη θνηλφ ζξήζθεπκα, γηαηί λα κελ ληψζσ έηζη. Δίλαη θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

Διιήλσλ απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Ηζηνξία 

αηψλσλ.  

9.Πηζηεχηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ; 

-Θα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη θαη ζε απηνχο .Έιιελεο πνιίηεο δελ είλαη. Δληάμεη 

δελ είπακε λα ζεσξνχκε ηνπο εαπηνχο καο αλψηεξα φληα, φκσο θνηλά ζηνηρεία 

έρνπκε θαη φινη ην γλσξίδνπκε απηφ, θαη φζνη απφ ηνπο καζεηέο δελ ην 

αληηιακβάλνληαη θαηξφο λα ην θαηαιάβνπλ Έρνπκε θνηλά γλσξίζκαηα ζαλ ιαφο 

θαη απηφ δελ αιιάδεη. Μπνξεί λα κελ είλαη ηφζν έληνλα φκσο ππάξρνπλ. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

-Γελ βιέπσ ην ιφγν. Διεχζεξνο είλαη ν θαζέλαο λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηε 

ζπλείδεζε ηνπ. Γηαηί ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα πξνζεπρφκαζηε. Γηα λα κελ 

μερσξίδνπκε;…κπνξεί φκσο δελ θαηαιαβαίλσ ην ιφγν. Διιεληθφ δελ είλαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ή άιιαμε θάηη θαη δελ ην μέξσ. Έιιελεο πνιίηεο δελ 

εθπαηδεχνπκε…. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζαο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 
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-Ναη. Γελ ηνπο αλάγθαζε θαλείο φκσο. ηηο αξρέο πνπ άξρηζαλ λα έξρνληαη νη 

κεηαλάζηεο, βαθηίδνληαλ φινη γηα λα κελ μερσξίδνπλ, ηψξα δελ ην θάλνπλ 

…λνκίδσ φηη δελ ηνπο απαζρνιεί.  

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

-Να είλαη ίδηνη πξνζπαζνχλ  θαη ε ζξεζθεία είλαη θάηη πνπ ηνπο θάλεη λα 

δηαθέξνπλ νπφηε κε ην λα ζπκκεηέρνπλ πηζηεχνπλ φηη κνηάδνπλ πεξηζζφηεξα. Άζε 

πνπ ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ γελλεζεί εδψ θαη δελ ηα μερσξίδεηο απφ ηνπο Έιιελεο. 

 

 

Δ5:  5
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ  

(Γπλαίθα 40 εηψλ κε δεθαηέζζεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

-Φέηνο είκαη ζε δπν ζρνιεία ηνπ Άξγνπο κηαο θαη ζπκπιεξψλσ σξάξην γηα πνην 

απφ ηα δπν ζέιεηε λα ζαο πσ; 

- Καη γηα ηα δπν 

-ην πξψην εθεί πνπ έρσ αξρηθή ηνπνζέηεζε αλ ζπκάκαη θαιά πήγακε δπν θνξέο 

ζε γεηηνληθφ λαφ, κε ην άιιν δελ πήγα εγψ φκσο γλσξίδσ φηη έρνπλ πάεη κηα. 

Μέζα ζηελ ρξνληά ηφζν πεγαίλνπκε πεξίπνπ δπν ηξεηο θνξέο ην πνιχ. Καη φζα 

ρξφληα είκαη ζηελ Αξγνιίδα έηζη είλαη, λνκίδσ φηη ην ίδην είλαη παληνχ εθηφο θαη 

αλ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο. 

2.αλ εθπαηδεπηηθφο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  ; Γηα πνην ιφγν; 

-Γελ κε έρεη απαζρνιήζεη πνηέ, λνκίδσ φηη ζπκθσλψ. Αλ ζθεθηνχκε φηη απηά 

είλαη εληαγκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λνκίδσ φηη βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ «ζπλαηζζήκαηνο»… ησλ καζεηψλ. Σν βιέπσ 

απφιπηα θπζηνινγηθφ ζε έλα ζρνιείν πνπ απεπζχλεηαη ζε ρξηζηηαλνχο 

νξζφδνμνπο καζεηέο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ εθθιεζηαζκνχ. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζαο;  

-Καζεκεξηλά, εθηφο αλ ππάξρνπλ άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δίλαη ε πξσηλή 

ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ. 
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4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

-Δίλαη εθπαηδεπηηθφ ηνπο θαζήθνλ, έηζη ην αληηιακβάλνκαη εγψ. Δξγαδφκαζηε ζε 

έλαλ ρψξν πνπ δηέπεηαη απφ θάπνηνπο θαλφλεο θαη πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. Αλ 

δελ ζεο δε ζε ππνρξεψλεη θαλείο λα πξνζεπρεζείο φκσο πξέπεη λα αθνινπζήζεηο 

ην σξάξην θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Γειαδή λα αξλεζεί λα αζθήζεη ηα θαζεθφληά ηνπ… 

Θεσξείηαη θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα  ζπκκεηέρεη ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά; 

-Α! Ωο πξνο ηε ζπκκεηνρή, φρη είλαη ειεχζεξνο λα πξνζεπρεζεί ή λα κελ 

πξνζεπρεζεί. Διεχζεξνο …φκσο πξέπεη λα είλαη εθεί παξψλ κηαο θαη είλαη ν 

ρψξνο εξγαζίαο ηνπ θαη είλαη ην σξάξηφ ηνπ. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Γηα ζπλαδέιθνπο απφ φζν γλσξίδσ έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε επηπιήμεηο ήπηαο 

κνξθήο. Καιφ είλαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη εληάζεηο  ζην ρψξν εξγαζίαο 

….θαηαιαβαίλεηε είλαη θαη πεξίεξγεο επνρέο.  

-Ση ελλνείηε 

-Όηη θαηαιάβαηε ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Καλέλαο δελ ζέιεη λα έρεη θφληξεο ζην 

ρψξν εξγαζίαο ηνπ. 

Σψξα ζε φηη αθνξά καζεηέο έρνπλ ηηκσξεζεί γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη φρη 

γηα ηελ άξλεζε ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ. Σηκσξήζεθαλ γηαηί κηινχζαλ ή γεινχζαλ 

ηελ ψξα ηεο πξνζεπρήο ή ηεο Θείαο ιεηηνπξγίαο 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε;Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 

-Δίλαη ζίγνπξα πξνζσπηθή ππφζεζε φκσο ππάξρνπλ πηζηνί πνπ δελ 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζεπρεζνχλ δεκφζηα. Γελ είκαη ππέξ ηνπ εμαλαγθαζκνχ ζε 

θνηλή πξνζεπρή φκσο ζηα ειιεληθά ζρνιεία δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Δπθαηξία 

γηα πξνζεπρή είλαη ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο θαη φρη εμαλαγθαζκφο. 
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8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 

Νηψζσ  φηη κνηξάδνκαη ηελ θνηλά εκπεηξία ηεο πξνζεπρήο κε άιινπο 

νκφζξεζθνχο κνπ. Αλ ληψζσ πεξηζζφηεξν Διιελίδα …φρη δελ λνκίδσ απιά 

ζπλεηδεηνπνηείο ηα θνηλά πνπ έρεηο κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ζνπ. 

9.Πηζηεχηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ; 

-Κάηη ζε δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο κνπ θάλεη απηφ… 

(ρακνγειά) 

-Ννκίδσ γηα λα ζαο απαληήζσ φηη θαη ζηα παηδηά δεκηνπξγείηαη ην ίδην 

ζπλαίζζεκα ηνπ θνηλνχ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηνπο θάλεη μερσξηζηνχο, 

απιά βιέπνπλ θαη απηά φπσο θαη εκείο ηα θνηλά ζηνηρεία ηνπ ιανχ καο…. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

Γηα ηελ πξσηλή πξνζεπρή λνκίδσ φηη έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε, 

δελ κε ελνριεί λα ζπλερηζηεί. ‘Οζν γηα ηνλ εθθιεζηαζκφ ήδε έρεη κεησζεί ε 

ζπρλφηεηα θαη κάιηζηα ζε πεξίπησζε αλαπιήξσζεο καζεκάησλ ζε φηη αθνξά ηελ 

Σξίηε Λπθείνπ είλαη ν πξψηνο πνπ ζπζηάδεηαη γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο χιεο. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Τπάξρνπλ αξθεηνί. Κάπνηνη ην δειψλνπλ φηαλ παξακέλνπλ ζην πξναχιην ηεο 

εθθιεζίαο ελψ θάπνηνη άιινη δελ ην αλαθέξνπλ θαζφινπ. Γλσξίδνληαο θάπνηα 

παηδηά απφ απηά έρσ παξαηεξήζεη φηη θάπνηα κηκνχληαη θαη ην ζξεζθεπηηθφ καο 

ηειεηνπξγηθφ. 

-Ση αθξηβψο θάλνπλ δειαδή; 

Κάλνπλ ην ζηαπξφ ηνπο ή αλάβνπλ θεξί θαηά ηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ. 

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν;  

Σν λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ιαηξεπηηθέο  πξαθηηθέο ελψ δελ αλήθνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζξήζθεπκα, λνκίδσ φηη δελ είλαη ζσζηφ. Μπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

πξνζβιεηηθφ. Σν λα κε ζπκκεηέρνπλ είλαη δηθή ηνπο επηινγή, φπσο θαη ησλ 

νξζφδνμσλ παηδηψλ, ζέινπλ λα κνηάζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή κάιινλ 

θαιχηεξα λα κελ μερσξίδνπλ απφ απηνχο. 
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Δ6:  6
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ  

(Γπλαίθα  40  εηψλ κε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία  έληεθα ρξφλσλ) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

-ίγνπξα δπν θνξέο ην ρξφλν, εγψ φκσο ζαλ γπκλάζηξηα ζπλνδεχσ ηα παηδηά θαη 

ζηηο δνμνινγίεο πξηλ απφ ηηο παξειάζεηο, νπφηε κηιάκε ζίγνπξα γηα ηέζζεξεηο 

θνξέο ην ρξφλν 

2.αλ εθπαηδεπηηθφο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  ; Γηα πνην ιφγν; 

Να ζαο πσ ηα πξψηα ρξφληα ήκνπλ ζε πεξηθεξεηαθά ζρνιεία θαη ήηαλ αξθεηά 

δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Πην απαηηεηηθά αλ ζέιεηε. Απηφο ν εμαλαγθαζκφο κε 

ελνρινχζε ζαλ άλζξσπν θαη ζαλ εθπαηδεπηηθφ. Δδψ ηα ζρνιεία είλαη κεγάια ην 

ίδην θαη νη πφιεηο, Πεγαίλεηο ζηελ εθθιεζία θαη αλ δελ ζεο λα κπεηο κέζα δελ 

κπαίλεηο. Δίλαη πην αλζξψπηλα πην ραιαξά. Καη πάιη φκσο ληψζεηο απηφ ην 

«πξέπεη» λα ζε θπλεγάεη …είλαη πεξίεξγν ζαλ ζπλαίζζεκα ηδηαίηεξα πηζηεχσ γηα 

ηα παηδηά…. πηεζηηθφ κε έλα δηθφ ηνπ ηξφπν. 

-Γηαηί ην ραξαθηεξίδεηε πηεζηηθφ; 

-Πψο λα ην πσ ….(ζησπή) ελψ δελ ζε ππνρξεψλεη θαλείο ληψζεηο φηη πξέπεη λα ην 

θάλεηο γηαηί ην θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν ζαο 

-Σν θπλήγη ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο .Γελ είλαη ηφζν ε πξνζεπρή… εθηφο θαη 

αλ δελ ππάξρεη πξφζπκνο καζεηήο γηα λα ηελ θάλεη, φζν ην φηη είλαη ε κνλαδηθή 

ψξα ηεο εκέξαο γηα αλαθνηλψζεηο, Καη λα δεηο πσο πεξηκέλνπλ λα ράζνπλ ιεπηά 

απφ ηελ πξψηε ψξα... 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

-Δδψ ηψξα ηη λα ζνπ πσ. Απφ φζν γλσξίδσ φρη. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία 

ζνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Πνιινί ζπλάδειθνη βγαίλνπλ ζην πξναχιην, ρσξίο 

νπζηαζηηθά λα ζπκκεηέρνπλ, θάπνηνη ην ζρνιηάδνπλ εκέλα δελ κε απαζρνιεί. Γηα 

ηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ πξέπεη λα ζπλνδεχζεηο ηνπο καζεηέο δελ ζε ππνρξεψλεη 

θαλείο λα κπεηο κέζα. Μπαίλεηο εάλ ην επηζπκείο.  

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 
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-Δίλαη δηθαίσκα ηνπ. αλ εθπαηδεπηηθνί έρνπκε επζχλε απέλαληη ζηνπο εαπηνχο 

καο θαη ζηνπο καζεηέο καο λα ππεξαζπηδφκαζηε ηα πηζηεχσ καο… ηηο απνθάζεηο 

καο. Δγψ ην έρσ δειψζεη θαη ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ εάλ ληψζσ ηελ αλάγθε 

λα πξνζεπρεζψ ζα ην θάλσ θαη ζε ψξα δηαιείκκαηνο φρη κφλν ζηελ πξσηλή 

πξνζεπρή. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Απφ φζν γλσξίδσ ζπλάδειθνο φρη , καζεηέο επεηδή κηινχζαλ, δελ μέξσ ίζσο λα 

είλαη θαη απηφο έλαο ηξφπνο αληίζηαζεο ζε φηη γίλεηαη. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 

-πκθσλψ απφιπηα είλαη θαζαξά πξνζσπηθή ππφζεζε ηφζν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 

-Κνηλή νκάδα είκαζηε κηαο θαη αλήθνπκε ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα. Όρη δελ 

ληψζσ θάηη ηέηνην. Γελ ην έρσ αληηιεθζεί έηζη. 

9.Πηζηεχηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ; 

-Ννκίδσ φηη φζν θαη λα ππάξρεη ε αληίιεςε φηη ηα παηδηά ιεηηνπξγνχλ 

επηθαλεηαθά αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηα πξάγκαηα. Σν θνηλφ ηεο πξνζεπρήο 

είλαη  έλαο ηξφπνο λα αλαδεηρζνχλ θνηλά ζηνηρεία ηνπ Διιεληθνχ έζλνπο. 

Πηζηεχσ φηη ηα παηδηά ην αληηιακβάλνληαη έηζη αθξηβψο. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

-Γελ κε ελνριεί πνπ ππάξρεη , απηφ πνπ κε ελνριεί είλαη ην λα αηζζάλνκαη ηελ 

πίεζε γηα λα θάλσ θάηη. Γελ έρσ πξφβιεκα γηα ηε ζπλέρηζε ή φρη. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Ναη θαη ζηνπο ζρνιηθνχο εθθιεζηαζκνχο θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή. Κάπνηα 

κάιηζηα ελεξγά, ηα έρσ δεη λα πξνζεχρνληαη 

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ;Γηα πνην ιφγν; 



91 
 

σζηφ… φρη δελ ην ζεσξψ φκσο είλαη έλαο ηξφπνο λα κνηάζνπλ , λα κελ 

μερσξίζνπλ λα κελ κπνπλ ζην πεξηζψξην. Έρσ αθνχζεη θαη ζπλάδειθν λα ιέεη 

απηφ δελ είλαη δηθφ καο είλαη μέλν…. νχηε ην ζηαπξφ ηνπ δελ θάλεη. 

 

 

 

Δ7:  7
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ  

(Άληξαο εθπαηδεπηηθφο 44 εηψλ κε δεθαηξία ρξφληα εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία) 

 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

-Δθθιεζηαζκφ,  αλ δελ θάλσ ιάζνο δπν κε ηξεηο θνξέο ην ρξφλν. Αλ θαη θέηνο 

λνκίδσ φηη δελ πήγακε ηα Υξηζηνχγελλα… φρη  φρη δελ πήγακε …ήηαλ πνιιά ηα 

ζρνιεία θαη δελ γηλφηαλ …θάηη έγηλε θαη δελ πήγακε. 

2.αλ εθπαηδεπηηθφο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  ; Γηα πνην ιφγν; 

-Ννκίδσ πσο φρη. Γελ ην θαηαιαβαίλνπλ ηα παηδηά έηζη. Σν βιέπνπλ ζαλ ρακέλεο 

ψξεο, ζαλ εθδξνκή. Αλ ηα δεηο ηα κηζά κέλνπλ έμσ απφ ηελ εθθιεζία. Παο λα 

ηνπο πεηο θακηά θνπβέληα θαη ζνπ πεηάλε έλα «είκαη άζενο» 

-Ση θνπβέληα ηνπο ιέηε; 

-Μελ θαληαζηείο ηίπνηα πεξίεξγν, απιά ηνπο παξνηξχλσ λα κπνπλ κέζα ζηελ 

εθθιεζία, λα αλάςνπλ έλα θεξί… απηά. Όκσο ηα πεξηζζφηεξα αθφκα θαη φηαλ 

κπαίλνπλ θάζνληαη δπν ιεπηά θαη θεχγνπλ. Γηα απηφ δελ ζπκθσλψ δελ έρεη λφεκα 

έηζη φπσο γίλεηαη. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζαο; 

-ρεδφλ θαζεκεξηλά. Δθεί λα δεηο θάλεηο δέθα παξαηεξήζεηο γηα λα κείλνπλ δέθα 

ιεπηά ήζπρα λα αθνχζνπλ απηά πνπ έρνπλ λα ηνπο πνπλ.  

- Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο ηη θάλνπλ δειαδή; 

-Κάπνηα ζηέθνπλ ζησπειά ηα πεξηζζφηεξα δελ έρνπλ μππλήζεη αθφκα θαη θάπνηα 

ηα πηάλεη πνιπινγία 
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4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

Τπνρξεσηηθή… κέζα ζηα θαζήθνληα καο είλαη. Αθνχ νπζηαζηηθά ε πξσηλή 

πξνζεπρή γίλεηαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ψξα. Άξα ζην σξάξηφ καο. Καη ν 

εθθιεζηαζκφο ην ίδην ζε εξγάζηκεο  ψξεο θαη εκέξεο γίλεηαη. 

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Να αξλεζεί λα ζπκκεηάζρεη πξνζεπρφκελνο είλαη δηθαίσκά ηνπ. Όκσο λα ζνπ 

πσ νη πεξηζζφηεξνη  ιέλε κηα ψξα είλαη ζα πεξάζεη. Όζν γηα ηελ πξσηλή 

πξνζεπρή είζαη έμσ ζην πξναχιην. Αλ θάπνηνο δελ ζέιεη πξαγκαηηθά λνκίδσ φηη 

έρεη θάζε δηθαίσκα λα αξλεζεί. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-πλάδειθνο …ηψξα ηη γίλεηαη πίζσ απφ ηηο θιεηζηέο πφξηεο ηνπ γξαθείνπ δελ 

μέξσ. Κφληξεο θαη αληηδξάζεηο έρνπλ ππάξμεη φκσο ηηκσξία απφ φηη μέξσ φρη. 

ε καζεηέο έρνπλ επηβιεζεί πνηλέο γηαηί κηινχζαλ ή έθαλαλ ραδνκάξεο ηελ ψξα 

ηεο πξνζεπρήο ή θαηά ηε δηάξθεηα εθθιεζηαζκνχ, κέρξη κηα κέξα απνβνιή 

ζπκάκαη πξηλ ρξφληα… ηα ππφινηπα ήηαλ παξαηεξήζεηο. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 

πκθσλψ. Καζαξά πξνζσπηθή ππφζεζε θαη ίζσο απηφ είλαη πνπ ελνριεί 

νξηζκέλνπο φηη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή είκαζηε φινη καδί ηελ ίδηα ζηηγκή. 

Νηψζνπλ φηη πξέπεη λα ην θάλνπλ εκέλα πάιη δελ κε ελνριεί. Ξέξεηο δελ ην 

αλαιχσ ηφζν πνιχ. Σν έρσ ζπλεζίζεη. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 

(ζησπή) 

Ναη… κάιινλ αθνχ θάλνπκε θάηη φινη καδί. Σψξα πνπ ην ζθέθηνκαη είλαη έλα 

απφ ηα θνηλά γλσξίζκαηά καο 

-Κνηλά γλσξίζκαηα , ηη ελλνείηε 

αλ ιαφο ζαλ έζλνο έρνπκε ηε γιψζζα ηηο παξαδφζεηο θαη ηε ζξεζθεία καο… 

είλαη θάηη πνπ καο ελψλεη 
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9.Πηζηεχηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ; 

-Ννκίδσ πσο λαη, ηα παηδηά ζέινπλ λα ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε νκάδα φηη έρνπλ 

θάηη θνηλφ κεηαμχ ηνπο θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο άιινπο. Ναη ζίγνπξα θάπσο 

έηζη πξέπεη λα αηζζάλνληαη 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

-Σα έρσ ζπλεζίζεη, γίλνληαη ηφζα ρξφληα δελ κε ελνρινχλ. Αλ θαη πηζηεχσ φηη ζα 

γίλεη θαη απηφ ζηγά ζηγά. Έρνπλ κεησζεί νη θνξέο πνπ πεγαίλνπκε. Παιαηφηεξα 

πεγαίλακε θαη φινη καδί ηα παηδηά γηα εμνκνιφγεζε. Απηφ ζηακάηεζε, έρεη 

θαηαξγεζεί. Πηζηεχσ πσο ζε ιίγα ρξφληα ζα θαηαξγεζεί ν ζρνιηθφο 

εθθιεζηαζκφο.  

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

 -Τπάξρεη έλα 20% αιιφζξεζθσλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο νη νπνίνη ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο δελ απαιιάζζνληαη νχηε απφ ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ γηαηί δελ ην ζέινπλ. 

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

-Δίλαη επηινγή ηνπο θαλείο δελ ηνπο πηέδεη. Γελ ηνπο λνηάδεη πηζηεχσ κπνξεί λα 

κελ έρνπλ έληνλν ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ή λα ηνπο είλαη αδηάθνξν. Μπνξεί 

θαη λα κελ ζέινπλ λα μερσξίζνπλ απφ θφβν κήπσο νη ππφινηπνη ηνπο βάινπλ ζην 

πεξηζψξην. Αλ ην θάλνπλ γηαηί απηνί ην ζέινπλ πηζηεχσ φηη θαιά θάλνπλ. 

Δ8:  8
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ  

(Άλδξαο 39 εηψλ κε δέθα ρξφληα πξνυπεξεζία ) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

-ε απηφ ην ζρνιείν είλαη ε πξψηε ρξνληά πνπ ππεξεηψ θαη έσο ηψξα έρνπκε 

εθθιεζηαζηεί δπν θνξέο .Ννκίδσ φκσο φηη παληνχ ην ίδην είλαη. Φαληάδνκαη φηη 

ζα ππάξρεη ζρεηηθή εγθχθιηνο αλ θαη δελ ηελ έρσ δεη πνηέ. 

2.αλ εθπαηδεπηηθφο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  ; Γηα πνην ιφγν; 
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-ε γεληθέο γξακκέο φρη γηαηί δπζηπρψο αο κνπ επηηξαπεί λα πσ κνπ κνηάδεη ζαλ 

παξσδία. Γελ είκαη απφ απηνχο πνπ εθθιεζηάδνληαη θάζε Κπξηαθή φκσο πξέπεη 

λα ην ληψζεηο λα ην επηζπκείο γηα λα ην θάλεηο θαη φρη έηζη φπσο γίλεηαη.  

-Πσο γίλεηαη δειαδή; 

-Δπεηδή «πξέπεη». Γελ λνκίδσ φηη εληζρχεη ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα θάηη 

ηέηνην. Ζ ζξεζθεία καο , κηιά γηα ειεχζεξε βνχιεζε, γηα επηινγή απηφ πνπ 

γίλεηαη κφλν επηινγή δελ είλαη. Καη θάηη αθφκα είκαη βέβαηνο φηη ππφ άιιεο 

ζπλζήθεο ηα παηδηά ζα ιεηηνπξγνχζαλ δηαθνξεηηθά. Αο πνχκε αλ πήγαηλαλ κε 

ηνπο γνλείο ηνπο, ηα έρσ δεη γηαηί ν ηφπνο είλαη κηθξφο ….ην μέξεηε άιισζηε… 

είλαη δηαθνξεηηθή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο… πην πψο λα ην πσ επιαβηθή. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζαο; 

-Ναη θαζεκεξηλά, εδψ κάιινλ ππεξηζρχεη ε πξσηλή ζπγθέληξσζε θαη έπεηαη ε 

πξσηλή πξνζεπρή. Απηφ έρεη εμειηρζεί ζε δειηίν ηχπνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ 

πξνζεπρή είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο.  

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη ζην σξάξην ηνπο λαη. Γελ ζα ζε θέξεη θάπνηνο κε ην δφξη 

ζην πξναχιην. Όηαλ φκσο είζαη ζην ζρνιείν εθεί πξέπεη λα είζαη. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη κε ηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ζπλνδεχεηο ηα παηδηά θαη κηαο θαη είζαη θαη εζχ 

ρξηζηηαλφο εθθιεζηάδεζαη. 

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Δμαξηάηαη γηα πνην ιφγν ζα αξλεζεί. Αλ είλαη ζέκα ζπλείδεζεο …δειαδή ηη λα 

αξλεζεί λα πξνζεπρεζεί δηθαίσκά ηνπ. Όκσο ρξηζηηαλφο δελ είλαη ηη ηνλ 

πεηξάδεη… Γελ μέξσ δελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ αλ είκαη ρξηζηηαλφο γηαηί λα κελ 

ζέισ… Ναη πηζηεχσ φηη κπνξεί λα αξλεζεί αλ δελ ζέιεη πξαγκαηηθά. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

- Γηα θαζαξία έρνπλ ηηκσξεζεί καζεηέο. πλάδειθνη απφ φζν γλσξίδσ φρη. 

Σνπιάρηζηνλ εγψ δελ έρσ αθνχζεη θάηη ηέηνην. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 
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-πκθσλψ απφιπηα. Ο θαζέλαο καο εθδειψλεη ηελ πίζηε καο φπσο ζέιεη. Γηα 

απηφ θαη δελ κπνξψ λα θξίλσ θαλέλαλ, ν θαζέλαο καο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 

-Νηψζσ φηη κνηξάδνκαη θάηη θνηλφ. Έρεη λα θάλεη κε ην πξνεγνχκελν. Ο θαζέλαο 

είλαη ειεχζεξνο λα ληψζεη φπσο ζέιεη. Δγψ ληψζσ φηη θάηη κνηξάδνκαη εθείλε ηε 

ζηηγκή. Γελ κπνξψ λα ην πσ δηαθνξεηηθά . Νηψζσ φηη φινη είκαζηε έλα. 

9.Πηζηεχηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ; 

Θα επρφκνπλ λα ην ληψζνπλ θαη νη καζεηέο θαη πηζηεχσ φηη πνιινί ην ληψζνπλ. 

Έρνπλ θνηλά ζηνηρεία νη Έιιελεο, ζηνηρεία πνπ δελ αιιάδνπλ. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

-Γελ κε έρεη απαζρνιήζεη ε θαηάξγεζε ηνπο, βιέπσ φκσο φηη ζηγά ζηγά απηφ ζα 

γίλεη. Μεηψζεθαλ νη εθθιεζηαζκνί ην λα θαηαξγεζνχλ είλαη ζέκα ρξφλνπ. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

- Ναη αξθεηνί απφ φζν γλσξίδσ θάπνηνη κάιηζηα ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά. Γειαδή 

θάλνπλ ην ζηαπξφ ηνπο κπαίλνπλ κέζα ζηελ εθθιεζία ελψ είλαη αιιφζξεζθνη 

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

Ννκίδσ φηη γίλεηαη γηα λα κελ κέλνπλ ζην πεξηζψξην, γηα λα κελ μερσξίζνπλ απφ 

ηελ νκάδα. Δίλαη επηινγή ηνπο, γηα κέλα αλ δελ ην πηζηεχνπλ απηφ πνπ θάλνπλ 

είλαη ιάζνο ηνπο. 

Δ9:  9
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ  

Άληξαο 50 εηψλ κε είθνζη δπν ρξφληα πξνυπεξεζία 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δπν κε ηξεηο θνξέο ην ρξφλν… ηφζν φρη παξαπάλσ. 

2.αλ εθπαηδεπηηθφο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά ;Γηα πνην ιφγν; 
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-Δίλαη ζηα θαζήθνληά καο… γηα λα ζην πσ θαιχηεξα είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο καο κέζα ζην σξάξην καο. Γελ κνπ αξέζεη φπσο γίλεηαη… δελ σθειεί 

ηνπο καζεηέο γηαηί ην βιέπνπλ ζαλ ψξεο πνπ ράλνληαη. Απφ ηελ άιιε ιέσ αο 

θάλνπλ θαη θακηά πξνζεπρή θεξδηζκέλνη ζα βγνπλ, ζα ηνπο θσηίζεη ν 

Μεγαινδχλακνο. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζαο; 

-Ναη εθηφο θαη αλ βξέρεη ή θάλεη πνιχ θξχν. Δίλαη ε πξσηλή ζπγθέληξσζε καδί κε 

ηελ πξσηλή πξνζεπρή.  

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

- Γελ ηνπο ηξαβάεη θαλείο, εκέλα ηνπιάρηζηνλ ηφζν θαηξφ δελ κε ηξάβεμε θαλείο, 

αλ είζαη ζην ζρνιείν ηελ ψξα ηεο πξνζεπρήο πξέπεη λα είζαη έμσ. Σψξα γηα ηνλ 

εθθιεζηαζκφ θαη πάιη ζπλνδεχεηο αλ ζεο κπαίλεηο κέζα αλ φρη θάζεζαη έμσ. 

Βέβαηα ζην παξειζφλ είραλ αθνπζηεί ζρφιηα απφ θάπνην δηεπζπληή γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δελ έκπαηλαλ κέζα ζηελ εθθιεζία… αιιά κηα 

πνπ ην είπε θαη κηα πνπ ην μεράζακε… 

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Να αξλεζεί λα πξνζεπρεζεί αλ ηνλ αλαγθάζνπλ λαη. Δίλαη δηθαίσκα ηνπ. Όκσο 

πνηέ δελ ζε αλαγθάδνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηα ίζηα. Σν θάλνπλ λα θαίλεηαη φηη 

δελ έρεηο άιιε επηινγή. Γηα λα ζνπ απαληήζσ εγψ φκσο ζηα ίζηα …λαη πηζηεχσ 

φηη είλαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο καο λα αξλείηαη φηη δελ είλαη ζχκθσλν κε ηε 

ζπλείδεζε ηνπ …εθπαηδεπηηθνί είκαζηε φρη ζηξαηησηάθηα λα εθηεινχκε εληνιέο. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

 Γελ ζπκάκαη λα έρεη αθνπζηεί θάηη κε θάπνην ζπλάδειθν …φκσο θαη πάιη πνπ 

λα μέξεηο ηη έρεη γίλεη. Σψξα κε ηνπο καζεηέο είλαη αιιηψο έρνπλ ηηκσξεζεί γηαηί 

έθαλαλ θαζαξία …αληηδξνχλ θαη απηά παηδηά είλαη αλ δελ αληηδξάζνπλ θαη ηψξα. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 

Φπζηθά θαη είλαη. Γηα απηφ πηζηεχσ φηη αληηδξνχλ… θαη πσο ην ιεο ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο, επεηδή απφ ππφζεζε ηνπ ελφο γίλεηαη ησλ πνιιψλ. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 
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-Όρη ληψζσ φηη κνηξάδνκαη θάηη κε ηνπο ππφινηπνπο αιιά είκαζηε φινη ηφζν 

δηαθνξεηηθνί… ηε νκάδα λα θηηάμνπκε…. 

9.Πηζηεχηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ; 

-Γηα ηα παηδηά είλαη αιιηψο, κελ αθνχο πνπ ηα ιέσ αδηάθνξα είλαη πνιχ έμππλα 

ην κπαιφ ηνπο ηξέρεη θαη ζίγνπξα αληηιακβάλνληαη ηα πάληα. Πηζηεχσ φηη 

ληψζνπλ φηη πξνζπαζνχλ λα ηα θάλνπλ νκάδα θαη αληηδξνχλ. 

-Πνηνη πξνζπαζνχλ λα ηα θάλνπλ νκάδα 

Απηνί πνπ ζηέιλνπλ ηηο εγθπθιίνπο, ην ίδην ην ζχζηεκα ηα ζέιεη νκάδα θαη φια 

ζην «παρλί», ζε θάπνηα πηάλεη ζε άιια φρη. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

Θα γίλεη θαη απηφ θάπνηα ζηηγκή φκσο εκέλα δελ κε απαζρνιεί ην πφηε. Απηφ πνπ 

βιέπσ φκσο είλαη φηη ζηγά ζηγά απηφ ζα γίλεη. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Ναη αξθεηνί. 

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ. Γηα πνην ιφγν 

Γελ μέξσ αλ είλαη ζσζηφ, λνκίδσ φηη δελ ζέινπλ λα μερσξίδνπλ, λα κπνπλ ζηελ 

άθξε ζην πεξηζψξην. 

Δ10:  10
ε
 πλέληεπμε εθπαηδεπηηθνύ 

(Άληξαο 47 εηψλ κε δεθαεπηά ρξφληα πξνυπεξεζία ) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν εξγάδεζαη ιακβάλεηαη κέξνο ζε ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη πφζν ζπρλά); 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ηειεπηαία δεθαεηία ην πνιχ δπν κε 

ηξεηο θνξέο ην ρξφλν. 

2.αλ εθπαηδεπηηθφο ζαο βξίζθεη ζχκθσλνπο ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθά 

ηειεηνπξγηθά  ;Γηα πνην ιφγν; 

αλ εθπαηδεπηηθφο εθφζνλ είλαη κέζα ζην σξάξηφ κνπ νθείισ λα ζπκκεηέρσ 
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Γελ ζπκθσλψ κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη, νχηε ν εθθιεζηαζκφο νχηε ε πξσηλή 

πξνζεπρή. Ννκίδσ φηη έρνπλ ράζεη ην λφεκα ηνπο θαη δελ δίλνπλ ζηα παηδηά απηφ 

πνπ ζα έπξεπε ηελ επαθή κε ην Θείν. Γίλνληαη γηα λα γίλνληαη. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζαο; 

- Κάζε πξσί εθηφο θαη αλ ν θαηξφο δελ ην επηηξέπεη. 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, 

ζηνλ ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ 

    -  ηελ πξσηλή πξνζεπρή επεηδή ηαπηίδεηαη κε ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ησλ   

καζεηψλ γίλεηαη θαη πξαθηηθφ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

θαζεγεηψλ ζε εθεκεξία. Δίλαη ππνρξέσζή καο λα επηβιέπνπκε ηελ πξσηλή 

ζπγθέληξσζε. Όζν γηα ηνλ εθθιεζηαζκφ ιεηηνπξγνχκε σο ζπλνδνί. Γελ ζε 

ππνρξεψλεη θαλείο λα πξνζεπρεζείο. 

5.Πηζηεχεηε φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Φπζηθά θαη κπνξεί εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, δελ έρσ αθνχζεη πνηέ λα 

εμαλαγθαζηεί θάπνηνο λα πξνζεπρεζεί ή λα κπεη ζε λαφ εθφζνλ δελ ην επηζπκεί. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ καζεηήο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα, ή ζπλάδειθφο ζαο 

επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Οη καζεηέο γηαηί θάλνπλ θαζαξία… ηξφπνο αληίδξαζεο θαη απηφο. Δθπαηδεπηηθφ 

δελ μέξσ πνπ λα έρεη ηηκσξεζεί  

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα απηφ; 

-πκθσλψ. Όκσο λα ζαο πσ εγψ δελ έρσ πξφβιεκα λα θάλσ ην ζηαπξφ κνπ 

κπξνζηά ζε κηα γεκάηε κε εθθιεζία καζεηέο. Αξθεί λα ην ζέισ. Πηζηεχσ φηη ζε 

απηφ αληηδξνχλ νη πεξηζζφηεξνη. ην φηη δελ ην έρνπλ επηιέμεη ηε ζηηγκή πνπ 

γίλεηαη. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηε φηη αλήθεηε ζε κηα θνηλή νκάδα; 

-Νηψζσ απιά φηη πξνζεχρνκαη καδί κε άιινπο, ηίπνηα πεξηζζφηεξν. 

9.Πηζηεχηε φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζε εζάο ή θαη ζηνπο καζεηέο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ; 
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Γελ ην γλσξίδσ, δελ ην έρσ ζπδεηήζεη πνηέ καδί ηνπο, ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη 

είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα θνπβέληα. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηε γηα απηφ; 

-Γελ κε απαζρνιεί. Δκέλα δελ κε ελνριεί ν εθθιεζηαζκφο θαη ε πξσηλή 

πξνζεπρή. Με ελνριεί ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη  

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Αξθεηνί απφ φζν γλσξίδσ θαη ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά 

-Ση ελλνείηε θαλνληθά; 

ε φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο νη πεξηζζφηεξνη ρσξίο λα δεηήζνπλ λα 

εμαηξεζνχλ 

12.Πηζηεχεηε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

Δπηινγή ηνπο, είλαη έλα θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο δσήο ην νπνίν δελ ζέινπλ λα 

ράζνπλ. Απηνί ζέινπλ λα ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζε νκάδα δελ ζέινπλ λα 

μερσξίδνπλ. 
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 

Β  ΜΑΘΖΣΔ 

Μ1: 1
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Κνξίηζη καζήηξηα Β΄Λπθείνπ ( Άξγνο) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; (αλ 

λαη πφζν ζπρλά); 

-Ναη καο πεγαίλνπλ θάπνηεο θνξέο, δπν θνξέο έρνπκε πάεη θέηνο…. Ννκίδσ ε κηα 

ήηαλ ηα Υξηζηνχγελλα θαη κεηά θάλακε γηνξηή θαη ε άιιε ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. 

      2.νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; Γηα πνην ιφγν; 

    - Μνπ αξέζεη, ηη λα ζαο πσ πεγαίλνπκε θαζφκαζηε ιίγν κέζα θαη απηφ είλαη. Μνπ 

αξέζεη γηαηί δελ θάλνπκε κάζεκα. Γελ είλαη ζαλ ηηο ππφινηπεο κέξεο. Σν βιέπσ ζαλ 

«γηνξηή»… ζαλ θάηη άιιν. Γελ κε ελνριεί. Πάκε , κπαίλνπκε, βγαίλνπκε γπξλάκε… 

απηφ. 

     3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν ζνπ; 

 -Κάζε κέξα, θιείλνπλ θαη ηηο πφξηεο κέρξη λα ηειεηψζεη θαη πεξηκέλεηο απ΄έμσ. 

- Έμσ απφ ην ζρνιείν ελλνείο 

  Ναη, ζην γπκλάζην ην έθαλαλ θάζε θνξά. Μέρξη λα ηειεηψζεη ε πξνζεπρή δελ 

έκπαηλεο. Σψξα ην θάλνπλ θάπνηεο θνξέο… 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ 

Ναη, θαλνληθά ζαλ λα είλαη κάζεκα. Πξέπεη λα είζαη εθεί. Βάδνπλ θαη απνπζίεο. 

-ηνλ εθθιεζηαζκφ …. 

Καη ζηα δπν, αλ δελ είζαη ην πξσί ζηελ πξνζεπρή, θαη έρνπλ θιείζεη θαη ηηο πφξηεο 

ηελ πξψηε ψξα ηελ πήξεο. ηελ εθθιεζία παίξλνπλ πξηλ θαη κεηά. Δίλαη ιέεη 

θαλνληθή ζρνιηθή ψξα. 

 5.Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

-Αλ δελ πάεη παίξλεη απνπζία, αλ παο απιά πξέπεη λα είζαη εθεί. Αλ αξλεζείο ζα 

πάξεηο ηελ απνπζία ζνπ θαη ηειείσζεο. Ναη λνκίδσ φηη είλαη ζσζηφ αλ δελ ζέιεη. 

Μπνξεί λα έρεη ηνπο ιφγνπο ηνπ. 
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-Ση ελλνείο 

Μπνξεί λα κελ ζέιεη…. γηαηί δελ πηζηεχεη, γηαηί δελ ηνπ αξέζεη ν παπάο ή ην ιηβάλη. 

Ξέξεηε έρνπκε θαζεγεηέο πνπ ζνπ έξρνληαη πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ θαη ζνπ ιέλε 

«θάλε ην ζηαπξφ» ζνπ. φρη φινη… ππάξρνπλ φκσο. 

 6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή 

-πλήζσο θσλάδνπλ αλ κηιάο… κεξηθέο θνξέο , γηα απηφ έρνπλ ηηκσξεζεί , φρη φκσο 

γηαηί δελ κπήθαλ ζηελ εθθιεζία ή γηαηί δελ έθαλαλ ην ζηαπξφ ηνπο… φρη κφλν γηα 

θαζαξία. 

   7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

 Ο θαζέλαο κπνξεί λα θάλεη φηη ζέιεη. Ναη είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε …φκσο δελ κε 

ελνριεί λα πξνζεχρεηαη ν άιινο αλ ην ζέιεη …λα ην ζέιεη φκσο… Αλ εγψ δελ ζέισ 

δελ κπνξνχλ λα κνπ ην επηβάιινπλ! 

  8 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ληψζεηο 

φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα; 

 Με ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο κνπ ελλνείηε 

-Με ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θαη κε φζνπο κπνξεί λα είλαη παξφληεο 

Ναη, ληψζσ φηη θάλνπκε θάηη φινη καδί. Κνηλφ, ίδην, έηζη λαη ληψζσ φηη εθείλε ηε 

ζηηγκή είκαζηε νκάδα, εθείλε ηε ζηηγκή έρνπκε θάηη πνπ καο ελψλεη. 

9.Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο ζπκκαζεηέο 

ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε άιιν ζξήζθεπκα; 

Ννκίδσ φηη κπνξεί λα ην ληψζνπλ θαη άιινη, δελ έρεη λα θάλεη κε ην πνπ πηζηεχεηο 

αιιά κε ην καδί. Φαληάδνκαη θάηη παξφκνην ζα ληψζνπλ θαη νη Μνπζνπικάλνη φηαλ 

πξνζεχρνληαη φινη καδί. Όκσο ζην ζρνιείν κπνξεί νη άιινη λα ληψζνπλ παξάμελα 

-Πνηνη άιινη 

Όζνη δελ είλαη ρξηζηηαλνί, νη άιινη ζπκκαζεηέο κνπ. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ φηη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ.; 

Γελ κε ελνριεί ην έρσ ζπλεζίζεη..δελ ζε αλαγθάδεη θαη θαλείο 
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11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή 

Ναη, επεηδή είλαη ζην ζρνιείν, έξρνληαη θαλνληθά θαη είκαζηε φινη καδί 

  12.Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ. Γηα πνην ιφγν 

Γελ ην έρσ ζθεθηεί πνηέ. Αλ ην ζέινπλ γηαηί φρη. Γηθαίσκα ηνπο δελ είλαη. Αθνχ θαη 

απηνί καζεηέο είλαη άξα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. 

 

Μ2: 2
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Κνξίηζη καζήηξηα ηεο Β΄Λπθείνπ (Άξγνο) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ;(αλ 

λαη πφζν ζπρλά); 

-Ναη, καο πεγαίλνπλ Υξηζηνχγελλα, Πάζρα ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. 

2.νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; Γηα πνην ιφγν 

-Γελ κε ελνριεί, ρξηζηηαλνί είκαζηε. Καηαιαβαίλεηο φηη έξρνληαη θαη γηνξηέο γηαηί 

δηαθνξεηηθά. Βέβαηα πεγαίλσ θαη κφλε κνπ φηαλ ζέισ. Γελ πεξηκέλσ κφλν απφ ην 

ζρνιείν.  

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν ζνπ; 

Κάζε κέξα… κφλν αλ βξέρεη… ηφηε θάλνπκε κέζα… βέβαηα φρη πάληα κε 

θάπνηνπο θαζεγεηέο θάλνπκε κε θάπνηνπο φρη. 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

Παίξλεηο απνπζία αλ δελ είζαη εθεί. Όκσο δελ ζνπ βάδεη θαλείο ηηο θσλέο αλ δελ 

είζαη… παίξλεηο ηελ απνπζία ζνπ θαη ηέινο 

5.Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Αλ είλαη αιιφζξεζθνο ην θαηαιαβαίλσ …ή λα κελ ζέιεη ν ίδηνο γηα δηθνχο ηνπ 

ιφγνπο… ζπλεηδεζηαθνχο… κελ λνκίδεηε φκσο φηη είλαη θαη αιήζεηα, γηα λα 

αληηδξάζνπλ ην θάλνπλ. 

-Πνηνπο ελλνείο 
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Σνπο ζπκκαζεηέο κνπ, θάπνηνη αληηδξνχλ γηα λα θαλνχλ. Έηζη φρη δελ είλαη 

ζσζηφ. Να αληηδξάζεηο γηα θάηη πνπ ζε θαηαπηέδεη πξαγκαηηθά θαη φρη γηα λα 

θαλείο. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Έρνπλ πάξεη απνπζία κέρξη εθεί. Έρνπλ ηηκσξεζεί γηαηί έθαλαλ θαζαξία… κφλν 

απηφ μέξσ. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

Ο θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα πηζηεχεη φηη ζέιεη. Να ζέβεηαη φκσο θαη ηνλ άιιν. 

Αλ εγψ ζέισ λα πξνζεπρεζψ γηαηί λα αθνχσ εζέλα πνπ ηξαγνπδάο. Δίλαη 

πξνζσπηθή ππφζεζε…. 

 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ληψζεηο 

φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα; 

Νηψζσ πην πνιχ ίδηα κε ηνπο ππφινηπνπο. Σν έρσ ζθεθηεί, ε ζξεζθεία είλαη θνηλή 

θαη είλαη θάηη πνπ καο ελψλεη. Έρνπκε θνηλά κεηαμχ καο εκείο νη Έιιελεο. 

9.Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο 

ζπκκαζεηέο ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε 

άιιν ζξήζθεπκα; 

Αλ δνχκε ηε ζξεζθεία ζαλ θάηη θνηλφ, πηζηεχσ φηη θαη άιινη κπνξνχλ λα ληψζνπλ 

έηζη…. θαληάδνκαη πσο λαη… 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ φηη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ; 

Ννκίδσ φηη ην έρσ αθνχζεη θαη απηφ. Δπεηδή δελ κε ελνριεί εκέλα πξνζσπηθά… 

δελ κε πεηξάδεη λα ζπλερηζηεί. Δίλαη πψο λα ζαο ην πσ, ζπλήζεηα, παξάδνζε… 

θάηη πνπ είλαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Έιιελα καζεηή… φκσο δελ ζα κε 

πεηξάμεη αλ ζηακαηήζεη. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Ναη, δελ έρσ δεη λα πξνζεχρνληαη… φκσο είλαη εθεί. 

12Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 
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Ννκίδσ φηη ζέινπλ λα είλαη ζαλ θαη εκάο, ελλνψ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, είλαη 

θάηη πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη… λαη ην βιέπσ ζσζηφ αλ ην ζέινπλ 

 

 

 

Μ3: 3
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Κνξίηζη 17 εηψλ καζήηξηα Γ΄Λπθείνπ (Άξγνο) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ;(αλ 

λαη πφζν ζπρλά); 

Μαο πεγαίλνπλ δπν θνξέο ην πνιχ ηξεηο ηε ρξνληά… Δίλαη θνληά θαη ε εθθιεζία, 

εχθνια πεγαίλνπκε. 

2.νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ. Γηα πνην ιφγν 

Σελ αιήζεηα… 

-Σελ αιήζεηα  

Μνπ αξέζεη γηαηί βγαίλνπκε έμσ απφ ην ζρνιείν, ράλνπκε θαη θάπνηεο ψξεο… 

ηψξα εληάμεη κπνξεί λα ζαο αθνχγνκαη ιίγν «άπηζηε», φκσο δελ θαηαιαβαίλσ 

θάηη άιιν 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν ζνπ; 

Γελ είλαη πξνζεπρή, είλαη αλαθνηλψζεηο θαη ιίγν πξνζεπρή. Γίλεηαη φκσο 

θαζεκεξηλά… εθηφο θαη αλ βξέρεη. 

   4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

Αλ δελ είζαη ζηνλ εθθιεζηαζκφ παίξλεηο απνπζίεο. Σνπιάρηζηνλ έηζη ιέλε… δελ έρεη 

ηχρεη λα ιείπσ γηα λα ην μέξσ…. ζηε πξνζεπρή πξνιαβαίλεηο ζπλήζσο θαη δελ 

παίξλεηο απνπζία. Όκσο δελ ζνπ ιέλε θάηη άιιν… κφλν απνπζίεο. 

5.Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή 

Αλ πάξεη απνπζία αο ιείπεη. Σψξα δελ ζε ππνρξεψλνπλ κε άιιν ηξφπν. Μπνξείο λα 

κελ θάλεηο ην ζηαπξφ ζνπ αλ δελ ζεο...Ναη λνκίδσ φηη αλ δελ ζεο δελ πεγαίλεηο είλαη 

απιφ. 
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 6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

ην ζρνιείν καο φρη… κφλν γηα θαζαξία, επεηδή κηινχζαλ θαη ηέηνηα….γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Βέβαηα ην θάλνπλ θαη επίηεδεο. 

-Πνηνη ην θάλνπλ επίηεδεο 

Κάπνηνη ζπκκαζεηέο, ην παξαηξαβάλε… κηινχλ ζπλέρεηα, ηνπο θάλνπλ παξαηεξήζεηο 

θαη ζπλερίδνπλ ..ε… ζην ηέινο ηα παίξλνπλ θαη νη θαζεγεηέο θαη «ηξψλε» θακηά 

κνλνήκεξε… 

 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ;  

Δίλαη ζσζηφ. Ο θαζέλαο εθδειψλεη ηελ πίζηε ηνπ φπσο ζέιεη. Μπνξεί λα κελ 

ζέιεη λα πξνζεπρεζεί καδί κε 200 ζπκκαζεηέο… δηθαίσκα ηνπ. Καη εγψ ην ίδην 

θάλσ… φηαλ δελ ζέισ νχηε ην ζηαπξφ κνπ δελ θάλσ 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ληψζεηο 

φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα 

Αλ ζθεθηψ φηη θάλνπκε θάηη φινη καδί ηελ ίδηα ζηηγκή..λαη ληψζσ φηη έρσ θάηη 

θνηλφ…. Γελ ην είρα ζθεθηεί πνηέ έηζη. Ξέξεηε θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα απφ 

ζπλήζεηα ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπκε γηαηί… Ναη εθείλε ηε ζηηγκή είκαζηε νκάδα… 

9.Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο 

ζπκκαζεηέο ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε 

άιιν ζξήζθεπκα 

Όρη λνκίδσ θαη ζε άιινπο δελ είλαη πξνλφκην ησλ ρξηζηηαλψλ Ζ ζξεζθεία ην έρεη 

απηφ..ελψλεη ή ρσξίδεη θαη απηφ ηζρχεη γηα φινπο. 

 10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ φηη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ. 

Γελ κε ελνριεί λα ζπλερηζηεί. Αλ ζηακαηήζεη εγψ δελ ζα είκαη ζην ζρνιείν λα ην δσ. 

Σειεηψλσ θέηνο…. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Απφ φζν μέξσ λαη… δελ κηιάκε γηα απηφ. Μπνξεί λα ηνπο θέξνπκε ζε δχζθνιε ζέζε. 

Κάπνηνη ληψζνπλ πεξίεξγα , δελ ζέινπλ λα κηιάλε γηα ηε ζξεζθεία ηνπο 
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12.Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

Σν θάλνπλ γηα λα κελ κπαίλνπλ ζην πεξηζψξην. Δκέλα δελ κε λνηάδεη ηε 

πηζηεχνπλ… αιιά ην πψο θέξνληαη. Αλ είλαη επηινγή ηνπο θαιά θάλνπλ. 

 

Μ4: 4
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Κνξίηζη 17 εηψλ Γ Λπθείνπ Ναχπιην 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ;(αλ λαη 

πφζν ζπρλά); 

Ναη πεγαίλνπκε κηα δπν θνξέο ην ρξφλν ζπλήζσο. Απφ ην λεπηαγσγείν καο 

πεγαίλνπλ. 

 2.νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ;Γηα πνην ιφγν; 

Να ζαο πσ, φηαλ ήκνπλ ζην Γεκνηηθφ… ην βιέπακε ζαλ «λα θνξέζνπκε ηα θαιά καο 

θαη λα πάκε» ηψξα ην βιέπνπκε ζαλ «επηπρψο πάλε νη δπν πξψηεο ψξεο» …ζαλ 

εθθιεζηαζκφ δελ ζπκάκαη λα ην είδα πνηέ… Απηά ζα ηα γξάςεηε.. 

-Ναη 

Ωξαία ζα έρσ ηειεηψζεη (γέιηα) 

-Γηαηί  ην ιεο απηφ 

Αζηεηεχνκαη…  

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζνπ; 

Ναη εθηφο αλ είλαη άζρεκνο ν θαηξφο. Πξνζεπρή θαη «αλαθνηλψζεηο απφ ην 

κέησπν»…. παίξλνπλ ην κηθξφθσλν καο  βξίζθνπλ φινπο καδί θαη μεθηλάλε. 

 

      4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ   

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

Ναη κπαίλνπλ απνπζίεο φκσο αλ δελ έξζεηο δελ έγηλε θαη ηίπνηα… κπνξείο λα πάξεηο 

ηηο απνπζίεο ζνπ θαη λα ιείπεηο. Γελ έρεη θακηά άιιε επίπησζε. 

    5.Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή 

Αλ δελ ζέιεη έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί. Αλ δελ ζέιεη παίξλεη ηηο απνπζίεο ηνπ θαη φια 

εληάμεη. Ξέξεηε δελ ζε αλαγθάδεη θαλείο λα κπεηο ζηελ εθθιεζία. Έρεη ηχρεη θαη ζε 

κέλα λα κελ ζέισ λα θάηζσ κέζα. Έμσ είλαη πάληα θαζεγεηέο ηνπο ιεο δελ ζέισ λα 
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κπσ αλ ζε ξσηήζνπλ θαη δελ έγηλε ηίπνηα. Α! είλαη θάπνηνη πνπ ζε ζηξαβνθνηηάλε 

…ζαλ λα πξέπεη λα θάλεηο φηη θαη απηνί …φκσο δελ ζνπ θάλνπλ θάηη. 

-Πνηνη είλαη νη «θάπνηνη» 

Κάπνηνη θαζεγεηέο… θαη γπλαίθεο θαη άληξεο… φκσο κέρξη εθεί. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Έρνπλ ηηκσξεζεί γηαηί ζπκκεηείραλ ( γειά)…ελλνψ ζπκκεηείραλ θαη έθαλαλ 

θαζαξία… γηα απηφ κφλν! 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

Μάιινλ κε βξίζθεη ζχκθσλε. Δκέλα αο πνχκε κε ελνριεί ην λα πξέπεη λα θάλσ ην 

ζηαπξφ κνπ επεηδή ην θάλνπλ νη άιινη. Θέισ λα δηαιέγσ εγψ ην πνπ θαη ην πφηε. Ναη 

ζίγνπξα είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε… εγψ έηζη ην βιέπσ 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ληψζεηο 

φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα; 

Σν πεξήθαλν Διιεληθφ έζλνο αο πνχκε… 

-Πσο ληψζεηο εζχ 

Νηψζσ αγέιε φρη νκάδα. αλ λα πξνζπαζνχκε λα δείμνπκε θάηη. Να αο πνχκε εκείο 

έρνπκε ηφζα θνηλά… θνίηα καο  ….κηιάκε ην ίδην, πξνζεπρφκαζηε ην ίδην δελ 

είκαζηε ίδηνη φκσο. Νηψζσ φηη θάηη ζέινπλ λα κνπ επηβάιινπλ. Καη ηφζν θαηξφ δελ 

ην έρσ ζπδεηήζεη κε θαλέλα ….λφκηδα φηη εγψ έλησζα έηζη κφλν.  

-Πσο «έηζη» 

Να κε ελνριεί απηφ πνπ γίλεηαη… είλαη ζαλ λα ζέινπλ κε ην δφξη λα κε θάλνπλ λα 

κνηάζσ 

-Πνηνη λα ζέινπλ 

Απηνί πνπ ηα θηηάρλνπλ φια απηά, ε ίδηα ε θνηλσλία καο… 

 

9.Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο ζπκκαζεηέο 

ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε άιιν ζξήζθεπκα 

Όρη ην ληψζνπλ θαη άιινη… δελ έρεη λα θάλεη κε ηε ζξεζθεία ή κε ην ιαφ… 
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  10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ φηη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ; 

Πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη δελ έρεη θαλέλα λφεκα έηζη φπσο γίλεηαη… Αλ ζέινπκε λα 

πάκε εθθιεζία πάκε απφ κφλνη καο… αλ ην ληψζεηο ην θάλεηο. Σψξα γηα ηελ πξσηλή 

πξνζεπρή λνκίδσ φηη γίλεηαη γηα ηελ πξσηλή ζπγθέληξσζε ηψξα πηα… Πηζηεχσ φηη 

είλαη θαηξφο λα θαηαξγεζεί. 

    11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Ναη, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ έρνπλ απαιιαγή, φκσο είλαη ιίγνη νη πεξηζζφηεξνη 

έξρνληαη θαλνληθά 

   12.Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ;Γηα πνην ιφγν; 

Γηα κέλα αλ ζέινπλ θαιά θάλνπλ. Αιιηψο ζα πξέπεη λα μερσξίζνπλ θαη λνκίδσ φηη 

απηφ δελ ζέινπλ. Ζ νκάδα πνπ ιέγακε πξηλ θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί θαη αιιηψο. 

-Πσο αιιηψο  

Να ζεο λα είζαη κέινο ηεο. 

Μ5: 5
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Μαζήηξηα 16  εηψλ  Β΄Λπθείνπ (Ναχπιην) 

1. Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ;(αλ 

λαη πφζν ζπρλά); 

Ννκίδσ δπν κε ηξεηο θνξέο ην ρξφλν. ίγνπξα φρη πεξηζζφηεξν. 

 

2. νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ;Γηα πνην ιφγν; 

 

Γελ κε ελνριεί. Πεγαίλνπκε θαζφκαζηε ιίγν κέζα θαη κεηά …βγαίλνπκε 

έμσ… θαη πεξηκέλνπκε λα ηειεηψζεη… ράλνπκε θαη ην πξψην δίσξν… απηφ 

είλαη θαιφ! 

 

3. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζνπ; 

Α! θάζε κέξα, εθηφο θαη αλ ξίρλεη ραιάδη… θάζε πξσί ηα ίδηα, κπείηε ζηηο 

γξακκέο …κε κηιάηε θαη κεηά  ε «πξσηλή εθπνκπή» φιν θάηη έρνπλ λα πνπλ 

…πνπ βξίζθνπλ ηφζε ελέξγεηα πξσηληάηηθα… ηη λα πσ… 

 

4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 
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Μπαίλνπλ απνπζίεο. Σν πξσί έηζη θαη έρεηο πάεη λσξίηεξα κπαίλνπλ ζηηο 

αίζνπζεο θαη ζε θαηεβάδνπλ θάησ. 

-Γηα πνην ιφγν 

Γηαηί δελ έρεη ρηππήζεη θνπδνχλη θαη δελ πξέπεη λα είκαζηε κέζα… γηα ηελ αζθάιεηα 

καο ιέλε. 

5. Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

 

Γελ καο πηέδνπλ γηα λα ην θάλνπκε απιά αλ δελ παο παίξλεηο απνπζίεο. Αλ δελ 

ζεο , δελ παο… Βέβαηα ζην γπκλάζην ζπκάκαη φηη είρε γίλεη επεηζφδην γηαηί ην 

παηδί δελ ήζειε λα αλέβεη λα πεη ηελ πξνζεπρή 

-Θπκάζαη ηη είρε γίλεη αθξηβψο 

Γελ ήζειε λα αλέβεη, ηνλ θάιεζαλ ζην γξαθείν κεηά θάιεζαλ θαη ηνπο γνλείο 

θαη έκεηλε έηζη. Ννκίδσ φηη δελ έγηλε ηίπνηα άιιν… δελ ηηκσξήζεθε ή θάηη 

ηέηνην. 

 

6. Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ 

ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

 

Όρη απιά παίξλνπλ απνπζίεο. Έρνπλ ηηκσξεζεί γηαηί έθαλαλ βιαθείεο ηε ψξα 

ηεο πξνζεπρήο ή γηαηί κηινχζαλ κέζα ζηελ εθθιεζία, δελ ζηακαηνχζαλ θαη 

κεηά ηηκσξήζεθαλ… 

 

7. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

πκθσλψ ν θαζέλαο έρεη ηνλ ηξφπν ηνπ λα πξνζεχρεηαη… Απηφ ην ιέεη θαη ε 

γηαγηά κνπ… 

-Ση ιέεη δειαδή 

«Όηη ν Θεφο είλαη παληνχ, θαη αθνχεη φιεο ηηο ψξεο αθφκα θαη φηαλ 

ςηζπξίδεηο» 

8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ 

ληψζεηο φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα; 

Ναη… ίζσο… θάλνπκε θάηη φινη καδί γηα απηφ κάιινλ. 

 

9. Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο 

ζπκκαζεηέο ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε 

άιιν ζξήζθεπκα; 

Πηζηεχσ φηη δελ έρεη λα θάλεη κε ηε ζξεζθεία. Γελ μέξσ αλ εκείο ζηελ Διιάδα 

είκαζηε πην πηζηνί. Ννκίδσ φηη ην ίδην ζα ληψζνπλ θαη άιινη άλζξσπνη πνπ δελ 

είλαη ρξηζηηαλνί. 
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10. Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ 

φηη ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ; 

Ννκίδσ φηη είλαη πην πνιχ ζπλήζεηα. Γελ κε ελνριεί. Υάλνπκε θαη θακηά ψξα 

δελ ζέισ λα ζηακαηήζεη… αιιά απφ ηελ άιιε δελ λνκίδσ θαη λα γίλεη 

-Γηαηί δελ λνκίδεηο φηη ζα γίλεη; 

Δίλαη πνιχ ειιεληθή ζπλήζεηα πψο λα ζαο ην εμεγήζσ… δελ αιιάδεη εχθνια 

θάηη πνπ ππάξρεη ηφζα ρξφληα 

11. Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Απφ φζν γλσξίδσ λαη, έξρνληαη ζηελ εθθιεζία, κπαίλνπλ κέζα αλάβνπλ θαη 

θεξάθη… ζηελ πξνζεπρή δελ έρσ πξνζέμεη αλ θάλνπλ ην ζηαπξφ ηνπο 

12. Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ. Γηα πνην ιφγν 

Αλ ην ζέινπλ… φκσο ηψξα ην λα θάλνπλ θαη ην ζηαπξφ ηνπο δελ κνπ θαίλεηαη 

θαη πνιχ θπζηνινγηθφ. Ννκίδσ φηη έηζη πηζηεχνπλ φηη γίλνληαη ίδηνη 

-ίδηνη κε πνηνπο 

Με εκάο ηνπο ππφινηπνπο πνπ είκαζηε ρξηζηηαλνί. 

Μ6: 6
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Αγφξη 17 εηψλ καζεηήο Γ ιπθείνπ (Ναχπιην) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ(αλ λαη 

πφζν ζπρλά); 

Σν ζρνιείν καο πεγαίλεη κηα δπν θνξέο ην ρξφλν Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα.. 

λνκίδσ θαη ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ αλ θαη εθείλε ηε κέξα δελ παίξλνπκε απνπζίεο. 

-Γηαηί εηδηθά απηή ηε κέξα; 

Δίλαη επίζεκε αξγία. Γελ κπαίλνπλ , ην μέξσ γηαηί έηπρε λα ιείςσ ζην γπκλάζην, 

θαη φηαλ πήγε ν παηέξαο κνπ λα ηηο δηθαηνινγήζεη , ηνπ είπαλ φηη δελ κπαίλνπλ 

γηαηί είλαη αξγία. 

2.νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; Γηα πνην ιφγν; 

Δίλαη πνπ ράλνπκε κάζεκα. Κάηη ζαλ εθδξνκή αιιά δίπια ζηελ εθθιεζία. Ννκίδσ 

φηη γηα απηφ αξέζεη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο. Όπνηνο ζέιεη λα πάεη ζηελ εθθιεζία 

πάεη θαη κφλνο  ηνπ , δελ ρξεηαδφκαζηε νδεγνχο. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν ζνπ; 

 Ναη εθηφο θαη αλ βξέρεη. Κάζε κέξα 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 
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 ηελ εθθιεζία φηαλ είλαη κέξα ζρνιείνπ παίξλεηο απνπζία, ζηελ πξσηλή 

πξνζεπρή ζε θαηεβάδνπλ θάησ γηαηί ιέλε φηη δελ έρεη μεθηλήζεη ε ζρνιηθή κέξα 

θαη πξέπεη λα είκαζηε εθηφο ηεο αίζνπζαο. Έηζη λαη είλαη ππνρξεσηηθή. 

5.Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Αλ δελ ζέιεη γηαηί λα πάεη… ζπλήζσο πεγαίλεηο γηα λα κελ πάξεηο απνπζία. Γελ 

λνκίδσ λα ππάξρεη άιινο ιφγνο. Αλ θάπνηνο δελ ζέιεη δελ πεγαίλεη… Ση ζα ζε 

πάξνπλ απφ ην ρέξη λα ζε βάινπλ ζηελ εθθιεζία… Γελ γίλνληαη απηά ηα 

πξάγκαηα… νχηε ζπκάκαη λα έρνπλ γίλεη πνηέ. Αλ δελ ζεο δελ παο… ζσζηφ ην 

βξίζθσ. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

 Έρνπλ ηηκσξεζεί γηα θαζαξία πνπ έθαλαλ ηελ ψξα ηεο πξνζεπρήο. Όρη γηα άιιν 

ιφγν.  

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

Αλ ζέιεη θάπνηνο λα πξνζεπρεζεί ή λα θάλεη ην ζηαπξφ ηνπ ζα ην θάλεη φπνπ θαη 

αλ βξίζθεηαη. Ναη ζπκθσλψ είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε, ην θάλεη ν θαζέλαο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. 

    8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ληψζεηο 

φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα; 

Όρη, δελ ληψζσ θάηη ηέηνην . Μηα ζπλήζεηα είλαη. Κάλνπκε θάηη φινη καδί. Μπνξεί 

άιινη λα ληψζνπλ φηη θάλνπκε θάηη μερσξηζηφ πνπ ην έρνπκε κφλν εκείο…εγψ φκσο 

φρη. 

-Πνηνπο ελλνείο κε ην «εκείο»; 

Δκείο νη Έιιελεο …νη ρξηζηηαλνί  

     9.Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο 

ζπκκαζεηέο ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε άιιν 

ζξήζθεπκα; 

Ννκίδσ φηη δεκηνπξγείηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο νκάδαο θαη ζε άιινπο αλζξψπνπο. Αο 

πνχκε θαη νη κνπζνπικάλνη γηα παξάδεηγκα φηαλ πξνζεχρνληαη θάπνηνη ζα ληψζνπλ 

φηη θάλνπλ θάηη φινη καδί… φηη είλαη νκάδα. 
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10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ φηη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ; 

Ννκίδσ φηη έρεη γίλεη πηα ζπλήζεηα, ξνπηίλα , θαζεκεξηλή ζπλήζεηα κάιηζηα. Γελ 

πξνζθέξεη θάηη νπζηαζηηθφ ..αο πνχκε ζην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ παηδηψλ. 

Γελ ζα είρα αληίξξεζε λα θαηαξγεζεί… αλ θαη δελ κε ελνριεί. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Ναη νη πεξηζζφηεξνη. Γελ ζέινπλ λα πάξνπλ απαιιαγή εθηφο απφ ειάρηζηνπο …νη 

άιινη ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά 

12Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

Αλ ην ζέινπλ εγψ δελ έρσ ζέκα. Ννκίδσ φηη δελ ζέινπλ λα μερσξίδνπλ   

αξλεηηθά…μέξεηε λα κπνπλ ζην πεξηζψξην. 

 

Μ7: 7
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Αγόξη 17 εηώλ Γ΄ Λπθείνπ (Ναύπιην) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ;(αλ 

λαη πφζν ζπρλά); 

Γπν κε ηξεηο θνξέο ην ρξφλν καο πεγαίλνπλ. ε φια ηα ζρνιεία εδψ  ζην Ναχπιην 

έηζη είλαη. 

2. νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; Γηα πνην ιφγν; 

Γελ κε πεηξάδεη λα πεγαίλσ. Γελ θάλνπκε κάζεκα, θάλνπκε θαη θαλέλα ζηαπξφ. 

Γελ κε πεηξάδεη… κάιινλ κνπ αξέζεη. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν ζνπ; 

Ναη, είλαη πην πνιχ πξσηλή ελεκέξσζε. Ξέξεηε είκαζηε φινη καδί. Δηδηθά γηα εκάο 

ηεο ηξίηεο Λπθείνπ φιν θαη θάηη έρνπλ λα καο πνπλ. 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

Σν πξσί αλ πξνιάβεηο θαη κπεηο πξηλ ηνλ θαζεγεηή δελ παίξλεηο απνπζία θαη αο 

κελ ήζνπλ ζηελ πξνζεπρή. ηελ εθθιεζία παίξλνπκε φηαλ πάκε θαη φηαλ 

γπξλάκε. Απηφ κφλν δελ ζε πάλε κε ην δφξη. Αλ δελ παο παίξλεηο απνπζία ζαλ λα 

ιείπεηο απφ κάζεκα. Δίλαη ζρνιηθή ψξα …. 
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5.Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Αλ δελ ζέιεη κπνξεί λα κελ πάεη. Παίξλεη ηηο απνπζίεο ηνπ θαη απηφ ήηαλ. Γελ έρσ 

θαηαιάβεη λα πηέζνπλ θάπνηνλ γηα λα ην θάλεη. Αλ δελ ζεο …δελ έγηλε θαη ηίπνηα. 

Πηζηεχσ φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα αξλεζεί. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή 

Όρη …δελ έρσ αθνχζεη θάηη ηέηνην. Ννκίδσ φηη θσλάδνπλ νη θαζεγεηέο γηαηί 

κηιάκε ή θάλνπκε θαζαξία αιιά , αλ δελ παο δε ζνπ ιέεη θαλείο ηίπνηα. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

    Δίλαη πξνζσπηθή ππφζεζε φκσο εγψ δελ έρσ πξφβιεκα λα πξνζεπρεζψ κπξνζηά 

ζε θφζκν, δελ κε λνηάδεη 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ληψζεηο 

φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα 

….(ζησπή)…. 

Νηψζσ ίδηνο κε ηνπο άιινπο, φρη κε άζρεκν ηξφπν… ζαλ λα κνηξάδνκαη πνιιά 

θνηλά… είκαζηε καζεηέο ζην ίδην ζρνιείν κε ηελ ίδηα γιψζζα θαη ηελ ίδηα 

ζξεζθεία νη πεξηζζφηεξνη. 

9.Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο 

ζπκκαζεηέο ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε 

άιιν ζξήζθεπκα; 

Όρη ην ληψζνπλ θαη άιινη, φηαλ κνηξάδεζαη θνηλά πξάγκαηα έηζη ληψζεηο ….δελ 

έρεη λα θάλεη κε ηε ζξεζθεία , ην ρξηζηηαληζκφ ελλνψ θαληάδνκαη θαη νη βνπδηζηέο 

ην ίδην ληψζνπλ θαη νη ηζιακηζηέο…. 

 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ φηη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ; 

Ννκίδσ φηη ζα αιιάμεη ε εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ… δελ ζα είλαη ην ίδην. Σν έρνπκε 

ζπλεζίζεη, δελ κπνξψ λα ην θαληαζηψ. Όρη εγψ δελ ζπκθσλψ. Γελ έρσ θάηη άιιν 

λα πσ….  
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11Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Ναη απφ φζν μέξσ. Έξρνληαη θαλνληθά θαη αο κελ είλαη ρξηζηηαλνί… δελ έρνπλ 

απαιιαγεί γηαηί θαη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ην παξαθνινπζνχλ θαλνληθά. 

12.Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

Γελ ζέινπλ λα θαίλνληαη νη δηαθνξέο ηνπο 

-Πνηεο δηαθνξέο ελλνείο 

Όηη αλήθνπλ ζε άιιν ζξήζθεπκα. Όηη δελ είλαη ζαλ θαη εκάο. Αλ ην θάλνπλ επεηδή 

ζέινπλ δελ έρσ πξφβιεκα, θαιά θάλνπλ. 

 

Μ8: 8
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Αγφξη 16 εηψλ Β΄Λπθείνπ (Ναχπιην) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ;(αλ 

λαη πφζν ζπρλά) 

 Μαο πεγαίλνπλ Υξηζηνχγελλα, Πάζρα, θαη Σξηψλ Ηεξαξρψλ… δε λνκίδσ λα 

καο πεγαίλνπλ άιιε θνξά κφλν απηέο.  

2.νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ. Γηα πνην ιφγν; 

Γε κε ραιάεη, δε κε πεηξάδεη… επεηδή ράλνπκε θαη κάζεκα κνπ αξέζεη. Πάκε 

θαζφκαζηε ιίγν θαη γπξλάκε… απηφ. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν ζνπ 

Κάζε κέξα!!!Μφλν αλ ξίρλεη «θαξέθιεο» δελ θάλνπκε επεηδή ην ζρνιείν δελ έρεη 

ππφζηεγν. Αιιηψο θαλνληθφηαηα!!! 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

ηελ πξσηλή πξνζεπρή καο θαηεβάδνπλ θάησ αθφκα θαη ην ρεηκψλα. Εεηάο άδεηα 

αλ ζεο λα θάηζεηο κέζα. Αλ δελ πξνιάβεηο θαη έρεηο ηειεηψζεη ε πξνζεπρή …αλ 

δελ ζε δνπλ θαη κπεηο πξηλ ηνλ θαζεγεηή ηε γιίησζεο Αιιηψο παίξλεηο κηα πξσηλή  

απνπζία..θαλνληθφηαηα. ηνλ εθθιεζηαζκφ πξέπεη λα αθνινπζήζεηο αιιηψο 

παίξλεηο απνπζία. Μέλνπλ πίζσ απηνί πνπ έρνπλ απαιιαγεί απφ ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ. 
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5.Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Αλ δελ έξζεη παίξλεη απνπζία… αλ έξζεη θαη δελ ζέιεη λα κπεη… δελ έγηλε ηίπνηα. 

Τπάξρνπλ θάπνηνη θαζεγεηέο πνπ ζνπ ιέλε «κπεο» αιιά δελ γίλεηαη θάηη αλ δελ 

κπεηο. 

6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Όρη ….κφλν αλ θάλνπλ θαζαξία …μέξεηε λα κηιάλε ζπλέρεηα θαη ηέηνηα.  

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

Ο θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα θάλεη φηη ζέιεη ζε απηφ. Δκέλα δελ κε απαζρνιεί , 

ην έρσ ζπλεζίζεη… δελ κνπ θαίλεηαη  πεξίεξγν ην λα πξνζεχρεηαη θάπνηνο θαη ην 

λα κελ πξνζεχρεηαη. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ληψζεηο 

φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα; 

Ναη, έηζη ληψζσ φηη κνηξάδνκαη κε ηνπο ππφινηπνπο θάηη θνηλφ. 

-Πνην είλαη απηφ ην θνηλφ 

Κνηλή ζξεζθεία. Δίκαζηε ρξηζηηαλνί 

9.Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο 

ζπκκαζεηέο ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε 

άιιν ζξήζθεπκα; 

Αλ ζαλ θνηλφ έρνπλ αο πνχκε θάηη κε ηελ πίζηε ηνπο… φπσο ε πξνζεπρή ηφηε ζα 

ληψζνπλ φπσο θαη εγψ… ίδηνη κε ηνπο άιινπο. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ φηη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ; 

Ννκίδσ φηη δελ πξέπεη… είλαη πψο λα ην πσ παξάδνζε… ζαλ πσο  λα ην πσ 

…ζαλ λα ζηακαηήζνπλε λα ιέλε ηα θάιαληα ηα Υξηζηνχγελλα… 

-Δίλαη ην ίδην πηζηεχεηο 

Δίλαη παξάδνζε…ζπλήζεηα… 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 
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Ναη θαλνληθά ζπκκεηέρνπλ 

12.Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

Μάιινλ δελ ζέινπλ λα μερσξίδνπλ. Με ελνριεί φηαλ βιέπσ λα θάλνπλ ην ζηαπξφ 

ηνπο γηαηί αθνχ δελ είλαη ρξηζηηαλνί γηαηί ην θάλνπλ… 

Μ9: 9
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Αγφξη 16 εηψλ καζεηήο  Β΄Λπθείνπ (Άξγνο) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ;(αλ 

λαη πφζν ζπρλά); 

Πάζρα, Υξηζηνχγελλα λνκίδσ δπν θνξέο ην ρξφλν ή ηξεηο …είλαη θαη ησλ Σξηψλ 

Ηεξαξρψλ, ηξεηο θνξέο. 

2.νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ;. Γηα πνην ιφγν; 

Δπεηδή ην θάλνπκε ιίγν πξηλ ηηο δηαθνπέο κνπ θαίλεηαη πψο λα ην πσ ζαλ …λα 

μεθηλνχλ  νη δηαθνπέο λσξίηεξα. Πάκε θαζφκαζηε ..θακηά ψξα δπν θαη γπξλάκε. 

Ναη κνπ αξέζεη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο είπα. 

3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν ζνπ; 

Ναη θάζε κέξα, εθηφο αλ βξέρεη πνιχ. Έρνπκε ππφζηεγν ζην ζρνιείν θαη φηαλ 

βξέρεη θάλνπκε εθεί… 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; 

Αλ δελ παο εθθιεζία παίξλεηο απνπζία. Γελ ζε βάδνπλ κέζα κε ην δφξη…αλ δελ 

παο είλαη ζαλ λα ιείπεηο απφ ζρνιηθή ψξα…έηζη καο έρνπλ πεη 

-Πνηνη ζαο ην έρνπλ πεη; 

Ο Γηεπζπληήο νη θαζεγεηέο… ζηελ πξσηλή πξνζεπρή παίξλεηο απνπζία αλ δελ 

κπεηο ηελ πξψηε ψξα 

5.Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Να αξλεζεί …λα κελ ζέιεη λα πάεη δειαδή; 

- Να κελ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη… λα κελ ζέιεη λα πάεη 

Γελ καο αλαγθάδνπλ… πνιινί έξρνληαη θαη δελ κπαίλνπλ κέζα… πηζηεχσ γηαηί 

βαξηνχληαη. Αλ θάπνηνο δελ ζέιεη δελ πάεη… λαη πηζηεχσ φηη είλαη δηθαίσκά ηνπ 
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 6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Όρη απφ φζν μέξσ ηνπιάρηζηνλ ζην δηθφ καο ζρνιείν 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

…Ννκίδσ φηη ζπκθσλψ. Διεπζεξία έρνπκε θαη ην ηη πηζηεχεη ν θαζέλαο θαη ην πψο ην 

εθθξάδεη είλαη δηθαίσκά ηνπ. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα πξνζεχρεηαη κφλνο ηνπ κπνξεί λα 

ην θάλεη…θαη φινη καδί πνπ πξνζεπρφκαζηε εκείο ην πξσί δελ κε ελνριεί. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ληψζεηο 

φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα; 

Κνηλή νκάδα… λαη ην ληψζσ… θνηλή γιψζζα θνηλή ζξεζθεία πνιιά θνηλά… λαη 

λνκίδσ φηη ην ληψζσ 

9.Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο ζπκκαζεηέο 

ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε άιιν ζξήζθεπκα; 

Σν ίδην πηζηεχσ φηη ληψζνπλ θαη νη άιινη. Κνηλή νκάδα αλάινγα κε ην ηη θνηλφ 

έρνπλ… ζξεζθεία, γιψζζα, ρψξα…  

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ φηη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ; 

Γελ γίλνληαη πηεζηηθά γηαηί λα ζηακαηήζνπλ… λνκίδσ φηη δελ είλαη ζσζηφ, δελ ζα 

αιιάμεη θάηη πξνο ην θαιχηεξν γηαηί δελ είλαη θάηη άζρεκν. 

 11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

 Ναη θάπνηνη, έξρνληαη ζηελ εθθιεζία ζηέθνληαη ζηελ πξνζεπρή ζαλ θαη εκάο 

-Πνηνπο εζάο 

Σνπο ρξηζηηαλνχο καζεηέο, ηνπο ππφινηπνπο. 

12.Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

Δπεηδή ην θάλνπλ απφ κφλνη ηνπο δελ κε ελνριεί είλαη επηινγή ηνπο… κάιινλ ην 

θάλνπλ γηα λα κελ μερσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο... 
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Μ10: 10
ε
  ζπλέληεπμε καζεηή 

Αγφξη 17 εηψλ  καζεηήο Γ΄ Λπθείνπ (Άξγνο) 

1.Με ην  ζρνιείν ζην νπνίν θνηηάο παίξλεηο κέξνο ζε ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ;(αλ 

λαη πφζν ζπρλά); 

Ννκίδσ δπν θνξέο ην ρξφλν καο πάλε… μέξεηε πξηλ απφ ην Πάζρα θαη ηα 

Υξηζηνχγελλα. 

2.νπ αξέζεη λα ιακβάλεηο κέξνο ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ; Γηα πνην ιφγν; 

Δίλαη επθαηξία λα ράζνπκε θακηά ψξα…κπνξεί λα αθνχγεηαη επηθαλεηαθφ αιιά 

έηζη είλαη. 

      3.Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο κέξαο γίλεηαη πξσηλή πξνζεπρή ζην ζρνιείν 

ζνπ; 

 Ναη, θάζε κέξα καδί κε ηελ πξσηλή εθπνκπή… αλαθνηλψζεηο ήζεια λα πσ. 

4.Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηλή πξνζεπρή, ζηνλ 

ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ ; 

Μπαίλνπλ απνπζίεο  αλ δελ παο… δελ ηηο γιηηψλεηο. Μπνξείο λα παο θαη λα 

θάηζεηο έμσ… δελ ζνπ ιέλε θάηη..αξθεί λα παο. 

5.Πηζηεχεηο φηη έλαο καζεηήο είλαη ζσζηφ λα αξλεζεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζρνιηθφ 

εθθιεζηαζκφ ή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Αλ δελ επηζπκεί γηαηί λα ην θάλεη κε ην δφξη δελ γίλεηαη, νχηε ε ζξεζθεία καο δελ 

ην ζέιεη απηφ… έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί, ην ζεσξψ ζσζηφ. 

      6.Έρεη ηηκσξεζεί πνηέ ζπκκαζεηήο ζνπ επεηδή δελ ζπκκεηείρε ζε εθθιεζηαζκφ ή 

ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

πλήζσο ηηκσξνχληαη γηαηί θάλνπλ θαζαξία… ραδνκάξεο θαζαξία γηα λα δείμσ 

αληίδξαζε… κφλν γηα ηε ζπκπεξηθνξά έρνπλ ηηκσξεζεί. Απφ φζν μέξσ ηνπιάρηζηνλ. 

7.Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πξνζεπρή θαη ε εθδήισζε ηεο πίζηεο 

είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα απηφ; 

πκθσλψ καδί ηνπο. Γελ κπνξεί θάπνηνο λα κνπ επηβάιιεη φηη ζα πξνζεπρεζψ εδψ 

θαη ηψξα…θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή κε ελνριεί απηφ…ην φινη καδί. 

8.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο ή ηνπ ζρνιηθνχ εθθιεζηαζκνχ ληψζεηο 

φηη αλήθεηο ζε κηα θνηλή νκάδα; 
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Ναη… αιιά δελ κνπ αξέζεη έηζη φπσο γίλεηαη… εληάμεη έρνπκε θνηλά ζηνηρεία… 

φκσο ην ζρνιείν είλαη γηα φινπο θαη ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηνπο καζεηέο πνπ 

πηζηεχνπλ ζε θάηη άιιν. Γηαηί λα θάλνπλ απηή ηε δηάθξηζε… είλαη άζρεκν γηα 

ηνπο ππφινηπνπο 

-Πνηνπο ππφινηπνπο 

Σα παηδηά πνπ δελ είλαη ρξηζηηαλνί. 

   9.Πηζηεχεηο φηη απηφ ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη κφλν ζηνπο νξζφδνμνπο 

ζπκκαζεηέο ή είλαη θάηη πνπ κπνξεί   λα ην ληψζνπλ άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε άιιν 

ζξήζθεπκα; 

Όρη θαη ζε άιια ζξεζθεχκαηα ζπκβαίλεη…. πξνζπαζνχλ λα ζνπ δείμνπλ ηα θνηλά, 

απηά πνπ κπνξεί λα ζε ελψλνπλ κε ηνπο άιινπο πνπ κνηξάδεζαη ηελ ίδηα ζξεζθεία. 

10.Μαζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ζην παξειζφλ φηη 

ηφζν ν ζρνιηθφο εθθιεζηαζκφο φζν θαη ε πξσηλή πξνζεπρή ζα πξέπεη λα 

ζηακαηήζνπλ λα γίλνληαη, ηη πηζηεχεηο γηα απηφ. 

Ναη, ην ζρνιείν είλαη γηα φινπο δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ ηέηνηνη ηξφπνη 

δηαρσξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ. Έηζη θαη αιιηψο θαη ηα παηδηά ζαλ ράζηκν σξψλ ηνλ 

βιέπνπκε ηνλ εθθιεζηαζκφ… δελ καο δίλεη θάηη… ηνπιάρηζηνλ εκέλα δελ κνπ 

δίλεη. 

11.Τπάξρνπλ καζεηέο άιινπ ζξεζθεχκαηνο ζην ζρνιείν ζνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρνιηθφ εθθιεζηαζκφ θαη ζηελ πξσηλή πξνζεπρή; 

Ναη δελ πξνζεχρνληαη φκσο είλαη εθεί καδί κε ηνπο ππφινηπνπο. 

      12.Πηζηεχεηο φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ; Γηα πνην ιφγν; 

Γελ ζέινπλ λα μερσξίδνπλ πηζηεχσ. Γελ ζέινπλ λα κπαίλνπλ ζην πεξηζψξην. Να 

ζαο πσ θάηη εγψ δελ έρσ πξφβιεκα κε ην ηη πηζηεχεη ν θαζέλαο. σζηφ... δελ μέξσ 

αλ είλαη γηα απηνχο πνπ επηιέγνπλ λα ην θάλνπλ… εκέλα δελ κε ελνριεί. 
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