
Ὅταν ἕνα  Ἔθνος βρίσκεται σὲ πτώση, ὅταν μία κοινωνία καταρρέει, μία 
παράμετρος μπορεῖ νὰ βρεθεῖ πάντα: ἔχουν ξεχάσει ἀπὸ ποῦ ἔρχονται, ἔχουν 
χάσει ἐπαφὴ μὲ αὐτὸ ποὺ τοὺς ἕνωσε στὴν ἀρχή, εἶχε πεῖ ὁ Carl Sandburg 
(1878-1967, Ἀμερικανὸς ποιητής).

Τὸ σχολεῖο, πέραν τῶν γνώσεων, παρέχει στοὺς μαθητὲς πρωτίστως Παι-
δεία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν συναρμογὴ προτύπων συμπεριφορᾶς, ἰδεολο-
γικῶν ἐφαλτηρίων, κυρίως δὲ συνιστᾶ τὴν συνολικὴ προσωπικὴ σκευὴ ποὺ 
θὰ συνοδεύσει τὸν νέο στὴν ζωή του. 

Οἱ κύριες συντεταγμένες τῆς Παιδείας ποὺ τὸ Κράτος ἔχει καθῆκον νὰ 
ὑπηρετήσει περιγράφονται στὴν διάταξη τοῦ Ἄρθρου 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγ-
ματος.

«Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ 
ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ 
ἀγωγὴ τῶν  Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευ-
τικῆς συνείδησης καὶ τὴν διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ 
ὑπεύθυνους πολίτες».

Περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν ἀπόκτηση γνώσεων συνεπῶς, σημασία ἔχει ἡ δια- 
μόρφωση τῶν νέων, ὡς ἐνσυνείδητων  Ἑλλήνων πολιτῶν μὲ πλήρη ἀντίληψη 
τῶν καταβολῶν τοῦ  Ἔθνους, καὶ ἡ τόνωση τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος 
καὶ ὄχι ἡ ἁπλῆ θρησκειολογικὴ ἐνημέρωσή των. 

Ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ ἔχει τοποθετηθεῖ μὲ πληθώρα ἀποφάσεών της 
ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη, ἔχοντας νομολογήσει σχετικῶς. 

Δεδομένο εἶναι, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ  Ἑλληνικοῦ Λαοῦ πρε-
σβεύει τὴν Χριστιανικὴ Πίστη καὶ ἀκολουθεῖ τὴν Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, ὅπως 
τοῦτο τεκμηριώνεται τόσο ἀπὸ τὴν ὑπάρχουσα στὸ «Προοίμιον» τοῦ Συντάγ-
ματος, ἐπίκληση τῆς «Ἁγίας Τριάδος», ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν διάταξη τοῦ Ἄρθρου 
3 αὐτοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο τὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Δόγμα χαρακτηρίζεται ὡς 
«Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν  Ἑλλάδα». 

Ἄρα ὁ σκοπὸς τῆς παρεχομένης στὰ σχολεῖα Παιδείας εἶναι καὶ ἡ «ἀνά-
πτυξη» τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μὲ τὶς 
ἀρχὲς τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Δόγματος.

Ἡ «ἀνάπτυξη» τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης 
τῶν ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς
 τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Δόγματος
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