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Ποιμαντορική Επιστολή
της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως στη Γερμανία
για το μάθημα των θρησκευτικών
Αγαπητοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές!
«Άφετε τα παιδία και μη κωλύετε αυτά ελθείν προς με» (Μθ 19,14)
Με αυτή την κοινή μας ποιμαντορική επιστολή εμείς οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι της Γερμανίας
απευθυνόμαστε σήμερα σε σάς, αγαπητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Γερμανίας, για ένα
ζήτημα, το οποίο μάς ενδιαφέρει άμεσα και έχει εξαιρετική σημασία για το μέλλον των
παιδιών μας σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Ανάμεσα στις φροντίδες, που έχουμε ώς Ποιμενάρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη
Γερμανία, ανήκει και εκείνη της διαδόσεως της αγίας πίστεώς μας στις επόμενες γενιές: η
θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και νέων μας συνιστά ιδιαίτερα εδώ στις
ενορίες της Διασποράς σημαντική, αλλά πολύ δύσκολη υπόθεση.
Με αγωνία παρατηρούμε, πως πολλά νέα μέλη της Εκκλησίας μας μεγαλώνουν χωρίς την
απαραίτητη θρησκευτική καθοδήγηση, η οποία θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν την
πίστη των πατέρων και μητέρων τους, την οποία κατόπιν θα κληρονομήσουν στα παιδιά
τους.
Σε μάς τους Επισκόπους προκαλεί ανησυχία το γεγονός, ότι το σχολικό μάθημα των
ορθοδόξων θρησκευτικών απευθύνεται μέχρι στιγμής μόνο σε ένα σχετικά μικρό αριθμό
ορθοδόξων μαθητών εδώ στη Γερμανία.
Έχουμε καταφέρει να γίνουμε πολίτες αυτής εδώ της χώρας και γι΄ αυτό είμαστε
περήφανοι: ως πολίτες όμως έχουμε μαζί με τις κρατικές αρχές της Γερμανίας ιδιαίτερη
ευθύνη, ώστε τα παιδιά και οι νέοι μας να ενσωματωθούν απο τη μια στην εδώ κοινωνία,
αλλά ταυτόχρονα να μη χάσουν την ορθόδοξη θρησκευτική ταυτότητά τους. Αυτή είναι η
σημαντική αποστολή του σχολικού μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο από κάθε
άποψη είναι αντίστοιχο προς αυτό των άλλων Εκκλησιών και Θρησκειών.
Προς αυτή την κατεύθυνση παρατηρούμε με χαρά, ότι από την πλευρά των αρμοδίων
κρατικών υπηρεσιών το αίτημά μας αντιμετωπίζεται θετικά τον τελευταίο καιρό. Μέχρι
στιγμής τέσσερα ομόσπονδα κρατίδια έχουν ήδη εισαγάγει επίσημα στο πρόγραμμα των
κρατικών σχολείων γενικής εκπαιδεύσεως το μάθημα των ορθόδοξων θρησκευτικών: στη
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στη Βαυαρία, στην Κάτω Σαξωνία και στην Έσση. Αλλά και στα
κρατίδια της Ρηνανίας-Παλατινάτου και Βάδης-Βυρτεμβέργης, με τα οποία βρισκόμαστε σε
διαπραγματεύσεις, υπάρχει κατά βάση θετική στάση για την εισαγωγή κι εκεί του
μαθήματος των ορθοδόξων θρησκευτικών.
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Εντωμεταξύ μπορούμε να εκφράσουμε επίσης τη χαρά μας, γιατί υπάρχει εδώ η
δυνατότητα εκπαιδεύσεως καθηγητών θρησκευτικών από όλα τα ορθόδοξα έθνη, τα οποία
βρίσκονται στη Γερμανία· και μάλιστα τέτοιων καθηγητών, οι οποίοι καταλαβαίνουν την
κατάσταση της ορθοδόξου Εκκλησίας στη Γερμανία και γνωρίζουν καλά τις συνθήκες
διαβίωσης των μαθητριών και μαθητών τους. Τέτοιες δυναντότητες υπάρχουν στα
πανεπιστήμια του Μονάχου και του Münster.
Όμως, ακόμα και στα παραπάνω κρατίδια το μάθημα των ορθοδόξων θρησκευτικών δεν
παραδίδεται σε όλα τα σχολεία, κυρίως γιατί δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση από μέρους
των ενοριών και έτσι δεν υπάρχει αίτημα για την εισαγωγή του μαθήματος. Αυτό ισχύει
ιδιαιτέρως για εκείνα τα κρατίδια, όπου δεν υπάρχουν από μέρους του κράτους μέχρι
στιγμής στατιστικά στοιχεία.
Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να περιμένουμε από το κράτος μόνο λύσεις· για την
θρησκευτική αγωγή των παιδιών μας χρειάζεται κυρίως η δυναμική συμβολή όλων των
Ορθοδόξων Χριστιανών της Γερμανίας.
Είναι, λοιπόν, ώρα για τις δικές μας ενέργειες· αλλιώς υπάρχει κίνδυνος, να μεγαλώσει μια
γενιά νέων ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίοι θα απομακρυνθούν από την πίστη τους, από
την πίστη των γονέων τους. Είναι αναμφισβήτητο, ότι εκτός από το κατηχητικό στις ενορίες
μας το μάθημα των θρησκευτικών στα γερμανικά σχολεία συμβάλλει στη μετάδοση των
αξιών. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από το σχολικό μάθημα των ορθοδόξων
θρησκευτικών, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα απομακρυνθούν
από την Εκκλησία και την πίστη, η οποία αλλιώς θα υποβαθμιστεί σε μια λαογραφική
ιδιαιτερότητα της ιδιαίτερης εθνικής καταγωγής τους.
Γι΄ αυτό το σκοπό ζητούμε τη συνδρομή των ιερέων και των γονέων, τη δική σας
συμπαράσταση:
-

-

Κάνετε χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το γερμανικό κράτος, τα παιδιά
μας μέσω του σχολικού μαθήματος των ορθοδόξων θρησκευτικών να γνωρίσουν την
ορθόδοξη πίστη, την πίστη των πατέρων και μητέρων τους, να μεγαλώσουν μέσα σε
αυτήν την πίστη!
Επιμείνετε το παιδί σας να παρακολουθεί το μάθημα των ορθοδόξων θρησκευτικών
στο σχολείο του!
Ενημερώστε κι άλλους ορθοδόξους γονείς για την δυνατότητα του μαθήματος
αυτού, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούν!
Δηλώστε πρόθυμοι να βοηθήσετε στην οργάνωση του μαθήματος και να φέρνετε τα
παιδιά σας στο μάθημα!

Μόνο αν καταφέρουμε να παραδώσουμε στην ορθόδοξη γενιά, που μεγαλώνει στη
Γερμανία, τα απαραίτητα εφόδια της ζώσας ορθοδόξου πίστεως και της αυθεντικής
ορθοδόξου παραδόσεως, τα οποία από τη μια θα βοηθήσουν στην ενσωμάτωση της γενιάς
αυτής στην εδώ κοινωνία και στην ενεργό συμμετοχή της στα κοινωνικά δρώμενα και από
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την άλλη θα αποτρέψουν την αφομοίωση της σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, που
απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την χριστιανική πίστη, μπορούμε να βλέπουμε με
αισιοδοξία το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γερμανία προς δόξαν του Τριαδικού
Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Βερολίνο, 12 Νοεμβρίου 2011
Για την
Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, Εξαρχία Κεντρώας
Ευρώπης

Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος
Επίσκοπος Αρίστης Βασίλειος
Επίσκοπος Λεύκης Ευμένιος
Επίσκοπος Αριανζού Βαρθολομαίος

Μητρόπολη για τη Δυτική και Μέση Ευρώπη
του Πατριαρχείου Αρχιοχείας

Επίσκοπος Παλμύρας Ιωάννης

Επισκοπή Βερολίνου της Ρωσικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας

Αρχιεπίσκοπος Βερολίνου και Γερμανίας
Θεοφάνης

Ρωσική Ορθόδοξη Επισκοπή του Ορθοδόξου
Επισκόπου Βερολίνου και Γερμανίας - Ρωσική
Ορθόδοξος Εκκλησία εν Υπερορία

Αρχιεπίσκοπος Βερολίνου και Γερμανίας
Μάρκος

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ρωσικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας του Πατριαρχείου
Μόσχας στη Γερμανία

Αρχιεπίσκοπος Κλιν Λογγίνος

Σερβική Ορθόδοξος Επισκοπή για τη
Μεσευρώπη

Επίσκοπος για τη Μεσευρώπη
Κωνσταντίνος

Ρουμανική Ορθόδοξος Μητρόπολη για τη
Γερμανία, την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη

Μητροπολίτης Γερμανίας, Κεντρικής και
Βόρειας Ευρώπης Σεραφέιμ

Επίσκοπος Στουτγκάρδης Αγαπητός

Επίσκοπος Brasov Σοφιανός
Βουλγαρική Επισκοπή για τη Δυτική και Μέση
Ευρώπη

Επίσκοπος Κωνσταντίας Αντώνιος
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