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Εμπειρική Έρευνα και Σχολική Θρησκευτική Αγωγή

Empirical Research and School Religious Education

Στην Ελλάδα είναι πολύ συνηθισμένο 
να συζητούμε για θέματα παιδείας με 
άκρως θεωρητικό και αφηρημένο τρόπο, 
χωρίς να ενδιαφερόμαστε για το πώς –
σε τελευταία ανάλυση– η θεωρητική 
αυτή συζήτηση μπορεί να μετουσιωθεί 
σε γόνιμη και αποτελεσματική πράξη. 
Εάν αυτή η διαπίστωση είναι ορθή για 
τον ευρύτερο χώρο της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, πολύ περισσότερο φαίνεται 
να ισχύει στον ελληνικό θρησκευτικό/
θεολογικό χώρο. Δεν εκπλήσσει, δηλαδή, 
το γεγονός ότι στον ελληνικό χώρο κάθε 
απόπειρα να συζητηθούν ορισμένα 
θέματα –που αφορούν τη χριστιανική 
θρησκευτική αγωγή και τα προβλήματα 
που αυτή αντιμετωπίζει σε σχέση με τη 
σχολική εκπαιδευτική διαδικασία– όχι 
μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι αντιμετωπίζεται 
με μεγάλη ή μικρή δόση καχυποψίας 
και σκεπτικισμού. Η καχυποψία και 
ο σκεπτικισμός ποικίλλει ανάλογα με 
τον βαθμό απαίτησης για ανάληψη 
πρωτοβουλιών πρακτικής δράσης και 
εφαρμογής. Απαίτηση, που στηρίζεται 

In Greece it is very common to discuss 
education issues in a highly theoretical 
and abstract way, without being interested 
in how –in the end of the day– this 
theoretical discussion can be transformed 
into a fruitful and effective practice. If this 
statement stands for the wider field of 
educational policy, it seems to stand even 
more in the Greek religious / theological 
field. It is not surprising the fact that 
in Greece any attempt to discuss certain 
issues –concerning the Christian Religious 
Education and the problems it faces in 
relation to the school educational process– 
not only theoretically but also practically, 
is almost certain to be addressed. with 
a large or small dose of suspicion and 
skepticism. Suspicion and skepticism 
vary depending on the degree of demand 
for practical action and implementation 
initiatives; a requirement based not 
on endless theoretical discussions and 
abstract generalisations, but on the 
systematic analysis and interpretation of 
mainly empirical data.

Εμμανουήλ Π. Περσελής*
*Ομότιμος Καθηγητής Θεωρίας και πράξης της Χριστιανικής Αγωγής, Ε.Κ.Π.Α.
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όχι σε ατέρμονες θεωρητικές συζητήσεις 
και αφηρημένες γενικεύσεις, αλλά στη 
συστηματική ανάλυση και την ερμηνεία 
εμπειρικών κυρίως δεδομένων.

Η καχυποψία και ο σκεπτικισμός 
μπορεί να είναι μεγάλος, όταν η 
ανάλυση και η συζήτηση των διαφόρων 
θεμάτων της σχολικής χριστιανικής 
θρησκευτικής αγωγής γίνεται με βάση 
εμπειρικά δεδομένα, που δε φαίνεται να 
υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα κρατούσες 
θέσεις και απόψεις. Στην αντίθετη 
ασφαλώς περίπτωση, όταν δηλαδή τα 
εμπειρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν 
κρατούσες θέσεις, αντιλήψεις και 
πρακτικές, τότε είναι φυσικό να 
μετριάζεται η τυχόν καχυποψία και ο 
σκεπτικισμός.

Η εξήγηση αυτής της κατάστασης 
πιθανώς να οφείλεται στην απροθυμία 
που ενίοτε παρατηρείται μεταξύ 
ορισμένων εκπροσώπων του ελληνικού 
θρησκευτικού/θεολογικού χώρου, να 
γεφυρώσουν το χάσμα που επικρατεί 
μεταξύ θρησκευτικής/θεολογικής θεωρίας 
και πράξης. Θεωρείται, δηλαδή, ως 
απόλυτα δεδομένο το γεγονός ότι η 
θρησκευτική/θεολογική θεωρία είναι μια 
ανώτερη ποιοτικά πνευματική ενασχόληση 
και άρα μόνο με καθαρά φιλοσοφικές και 
θεολογικές κατηγορίες σκέψης και έννοιες 
μπορεί να συλληφθεί, να διατυπωθεί 
και να ολοκληρωθεί. Αντιθέτως, η 
θρησκευτική/θεολογική πράξη τις 
περισσότερες φορές εκλαμβάνεται 
από ορισμένους εκπροσώπους του 
θρησκευτικού/θεολογικού χώρου ως 
δευτερεύουσα πνευματική ενασχόληση 
που αρμόζει περισσότερο σ’ εκείνους 
και εκείνες οι οποίοι εντάχθηκαν 
να υπηρετούν εκκλησιαστικές ή/και 
σχολικές κατηχητικές και ποιμαντικές 
ανάγκες. Στη λογική αυτή υπολανθάνει 

 
 
 
Suspicion and skepticism can be great 
when the analysis and discussion of 
the various issues of school Christian 
Religious Education is based on 
empirical data, which does not seem to 
unreservedly support positions and views. 
In the opposite case, of course, when 
the empirical data confirms prevailing 
positions, perceptions and practices, then 
it is natural to mitigate any suspicion and 
skepticism.

 
 
The explanation for this situation is 
probably due to the reluctance that 
is sometimes observed among some 
representatives of the Greek religious / 
theological field, to bridge the gap that 
prevails between religious / theological 
theory and practice. In other words, the 
fact that religious / theological theory 
is a higher quality spiritual activity is 
considered as a given, and therefore only 
with purely philosophical and theological 
categories of thought and concepts 
can it be conceived, formulated and 
completed. On the contrary, the religious 
/ theological action is most often perceived 
by some representatives of the religious / 
theological field as a secondary spiritual 
activity that is more appropriate for those 
who have joined to serve ecclesiastical and 
/ or school catechism and pastoral needs. 
In this logic lurks a notion of slavish 
submission and absolute dependence of 
practice on theory. A perception, where 
the representatives of the practice are 
quasi-obliged to transmit –in the space in 
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μια αντίληψη δουλικής υποταγής και 
απόλυτης εξάρτησης της πράξης από 
τη θεωρία. Μιας αντίληψης, όπου οι 
εκπρόσωποι της πράξης είναι οιονεί 
υποχρεωμένοι να μεταδίδουν –στον χώρο 
στον οποίο εντάχθηκαν να υπηρετήσουν– 
τα αξιώματα και τις έννοιες, κατά τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο που εκφέρονται 
και διατυπώνονται από τους εκάστοτε 
εκπροσώπους της θρησκευτικής/
θεολογικής θεωρίας.

Στην περίπτωση αυτή ασφαλώς 
παραβλέπεται το γεγονός ότι η 
θρησκευτική/θεολογική θεωρία και η 
πράξη αποτελούν δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος. Όπου, όμως, τόσο η θεωρία 
όσο και η πράξη διατηρούν ένα σημαντικό 
βαθμό αυτοτέλειας και ελευθερίας. Ο 
απαραίτητος αυτός βαθμός ανεξαρτησίας 
και ελευθερίας, που πρέπει και οφείλει 
να υπάρχει μεταξύ θρησκευτικής/
θεολογικής θεωρίας και πράξης, βοηθάει, 
ώστε με νηφαλιότητα να καθορίζονται οι 
αρχές, τα κριτήρια, οι προτεραιότητες και 
τα επίπεδα δράσης της θρησκευτικής/
θεολογικής πρακτικής ενασχόλησης και 
λειτουργίας γενικά.

Τα αποτελέσματα της θρησκευτικής/
θεολογικής θεωρητικής ενασχόλησης 
ασφαλώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
από τους εκπροσώπους της πράξης. 
Επίσης, οι ανάγκες που παρουσιάζονται 
κατά την άσκηση του πρακτικού έργου 
πρέπει να αποτελούν πηγή πληροφόρησης 
και έμπνευσης για θεωρητική έρευνα 
και ανάλυση. Η ευθύνη, όμως, του 
καθορισμού των αρχών, των κριτηρίων, 
των μέσων, των τρόπων και των 
μεθόδων του θρησκευτικού/θεολογικού 
πρακτικού έργου εναπόκειται σε όσους 
και όσες επέλεξαν συνειδητά και χωρίς 
σκοπιμότητες να υπηρετήσουν αυτό το 
έργο. Και αυτό, για να διασφαλιστεί η 

which they joined to serve– the positions 
and the concepts, in the exact same way 
that they are uttered and formulated 
by the respective representatives of the 
religious / theological theory.

 
 
 

In this case, of course, the fact 
that religious / theological theory and 
practice are two sides of the same coin is 
overlooked; where, however, both theory 
and practice retain a significant degree of 
autonomy and freedom. This necessary 
degree of independence and freedom, 
which must exist between religious / 
theological theory and practice, helps to 
soberly determine the principles, criteria, 
priorities and levels of action of religious 
/ theological practice and practice in 
general.

The results of the religious / 
theological theoretical engagement must 
of course be taken into account by the 
representatives of the practice. Also, the 
needs presented during the practical work 
should be a source of information and 
inspiration for theoretical research and 
analysis. However, the responsibility for 
determining the principles, criteria, means 
and methods of religious / theological 
practical work rests with those who have 
consciously and unintentionally chosen 
to serve this work. And this, to ensure 
the credibility, the effectiveness and the 
urgent and immediate needs faced by the 
religious / theological practical work.
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αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και 
οι επείγουσες και άμεσες ανάγκες που 
αντιμετωπίζει το θρησκευτικό/θεολογικό 
πρακτικό έργο.

Με άλλα λόγια, οι ασχολούμενοι με 
τη θρησκευτική/θεολογική πράξη είναι 
απαραίτητο να βασιστούν σε αρχές 
και προϋποθέσεις, που οπωσδήποτε 
πρέπει και οφείλουν να στηρίζονται σε 
μια ισχυρή και ολοκληρωμένη, κατά το 
δυνατόν, θεωρητική βάση. Το έργο αυτό 
δεν είναι καθόλου εύκολο, όταν μάλιστα 
τα θέματα που άπτονται της πράξης είναι 
συνήθως άμεσα, τρέχοντα και επίκαιρα 
και οπωσδήποτε επικαλύπτονται 
με θέματα που ανήκουν σε άλλους 
γνωστικούς και εμπειρικούς χώρους 
(εκπαίδευση, παιδαγωγική, μορφωτική 
ψυχολογία, κοινωνιολογία κ.λπ.).

Με αυτές τις προϋποθέσεις δεν 
είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι 
οι δύο διαστάσεις της θρησκευτικής/
θεολογικής ενασχόλησης και λειτουργίας, 
η θεωρία δηλαδή και η πράξη, είναι 
αλληλοαποκλειόμενες ή πολύ περισσότερο 
αλληλομαχόμενες διαδικασίες. Εκείνο 
που πρέπει να συνειδητοποιηθεί από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων 
του θρησκευτικού/θεολογικού χώρου 
στη χώρα μας είναι ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια και αν επιχειρηθεί για 
τη βελτίωση των μεθόδων και τρόπων 
διδασκαλίας της σχολικής χριστιανικής 
θρησκευτικής αγωγής δεν μπορεί να 
γίνει χωρίς τον καθορισμό κριτηρίων 
κατάλληλων για μια σύγχρονη θεωρία του 
θρησκευτικού/θεολογικού παιδαγωγικού 
έργου. Η θεωρία αυτή θα αποτύχει ν’ 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις 
προσδοκίες των καιρών αν παραλείψει, 
μεταξύ των άλλων, να λάβει υπόψη 
της και να συμβουλευτεί ερευνητικά 
εμπειρικά δεδομένα, η συλλογή, η 

In other words, those involved in 
religious / theological practice need to be 
based on principles and conditions, which 
must be based on a strong and complete, 
as theoretical basis as possible. This 
task is not easy at all, when in fact the 
issues related to the practice are usually 
immediate, current and definitely overlap 
with issues belonging to other cognitive 
and empirical areas (education, pedagogy, 
educational psychology, sociology, etc.).

Under these conditions, it cannot 
be argued that the two dimensions of 
religious / theological engagement and 
practice, that is, theory and practice, 
are mutually exclusive or much more 
interdependent processes. What should 
be realised by the vast majority of 
the representatives of the religious / 
theological field in Greece is that any effort 
made to improve the methods and ways 
of teaching Christian Religious Education 
cannot be done without defining 
appropriate criteria for a modern theory 
of religious / theological pedagogical 
work. This theory will fail to meet the 
demands and expectations of the times if 
it fails, inter alia, to consider and consult 
research empirical data, the collection, 
analysis and interpretation of which is 
based on modern scientific requirements 
of philosophy of education, pedagogical 
psychology, sociology, theology, etc.
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ανάλυση και η ερμηνεία των οποίων 
βασίζεται σε σύγχρονες επιστημονικές 
απαιτήσεις της φιλοσοφίας της παιδείας, 
της παιδαγωγικής ψυχολογίας, της 
κοινωνιολογίας, της θεολογίας κ.λπ.

Αποτελεί τιμή για μένα να προλογίσω 
το παρόν τεύχος του περιοδικού ΕΛΘΕ/
GJRE που περιλαμβάνει άρθρα ανάλυσης 
και ερμηνείας εμπειρικών ερευνητικών 
δεδομένων. Και τούτο για δύο κυρίως 
λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η 
θεματολογία των άρθρων αναφέρεται σε 
ενδιαφέρουσες διαστάσεις της σχολικής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορά το 
μάθημα των Θρησκευτικών. Ταυτόχρονα 
οι προτάσεις που διατυπώνονται από τους 
συγγραφείς των άρθρων επιβεβαιώνουν 
τη σημασία που έχει η εμπειρική έρευνα 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της σχολικής χριστιανικής θρησκευτικής 
αγωγής.

Ο δεύτερος λόγος τιμής, για την 
πρόσκληση των συντελεστών του 
περιοδικού να προλογίσω το παρόν τεύχος, 
οφείλεται στη δικαίωση που αισθάνομαι, 
επειδή ήδη από τη δεκαετία του 1980 
διέκρινα τη σημασία που έχει η εμπειρική 
έρευνα για τη σχολική χριστιανική 
θρησκευτική αγωγή και κυριολεκτικά 
τόλμησα να πραγματοποιήσω έρευνα 
μεγάλης κλίμακας, για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, τα αποτελέσματα της οποίας 
καταγράφονται στη διδακτορική διατριβή 
μου (Emmanuel P. Perselis, A study of 
Religious Education in contemporary Greece 
and the attitudes towards Christian Orthodox 
Religion of Greek pupils aged 12-15 years. 
University of Lancaster, United Kingdom, 
1987). 

Είμαι σίγουρος ότι οι νέοι 
εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν το μάθημα 
των Θρησκευτικών στα σχολεία και 
επιθυμούν σταθερά να βελτιώνονται 

It is an honour for me to preface 
this issue of the journal EλΘΕ / GjRE 
which includes articles analysing and 
interpreting empirical research data. 
And this for two main reasons. The first 
reason is that the subject matter of the 
articles refers to interesting dimensions of 
the school educational process concerning 
the subject of Religious Education. At 
the same time, the suggestions made 
by the authors of the articles confirm 
the importance of empirical research in 
improving the effectiveness of school-
based Christian Religious Education.

The second reason for inviting the 
journal’s contributors to preface this issue 
is due to the justification I feel, because 
since the 1980s, I have recognised the 
importance of empirical research on 
school Christian Religious Education and 
have literally dared to attempt large-scale 
research, for the first time in Greece, the 
results of which are recorded in my PhD 
dissertation (Emmanuel P. Perselis, A 
study of Religious Education in contemporary 
Greece and the attitudes towards Christian 
Orthodox Religion of Greek pupils aged 12-
15 years. University of Lancaster, United 
Kingdom, 1987). 

I am sure that the young educators, 
who teach the subject of Religion 
Education in schools and constantly 
want to improve in the course of their 



στην πορεία της εκπαιδευτικής τους 
δραστηριότητας, έχουν πλέον πειστεί 
για τη σημασία των εμπειρικών ερευνών 
(μεγάλης ή μικρής κλίμακας) και γι’ αυτό 
θα μελετήσουν τα άρθρα του παρόντος 
τεύχους του περιοδικού με πνεύμα 
μαθητείας αλλά και γόνιμης κριτικής. 
Ελπίζω επίσης ότι οι προτάσεις των 
αρθρογράφων του παρόντος τεύχους 
δεν θα διαλάθουν της προσοχής των 
επιτελικών φορέων των επιφορτισμένων 
για την αναβάθμιση και τη βελτίωση 
της ποιότητας του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στον τόπο μας.

educational activity, are now convinced 
of the importance of empirical research 
(large or small scale) and therefore will 
study the articles of the present issue of 
the journal with a spirit of apprenticeship 
but also fruitful criticism. I also hope 
that the proposals of the columnists of 
this issue will not be distracted by the 
attention of the executive bodies in charge 
of upgrading and improving the quality 
of the Religious Education in our country. 
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1. INTRODUCTION
In an earlier publication under the title ‘Jacques Derrida’s Religion With/Out Religion 
and the Im/Possibility of Religious Education’ Gert Biesta and I have focused on 
Derrida’s theorizing in relationship to religious education. One particular issue in that 
article with which we only briefly dealt with was Derrida’s notion of ‘transcendental 
violence’ (Miedema & Biesta, 2004, pp. 28-29). In this article I will relate the notion 
of Derridean transcendental violence to the topic of religion and education in the (un)
making of violence. My first focal point is whether violence is an inescapable aspect of 
education in general and of religious education in particular. My second focal point is, if 

Abstract

Against the background of a transformative pedagogical view, the author is dealing 
with Derrida’s notion of ‘transcendental violence’. This could be a wake-up call 
for educators and religious educators that their practice is by definition loaded 
with violence, and to be attentive to this. From a deconstruction as justice stance, 
practices should consist of both intervention, embodying a danger of violence, 
and invention, a counterweight that may compensate for the dangerous side of 
violence. The space that opens itself lies precisely in between the will to govern 
and a complete lack of interest, and it exists precisely as undecidability. This 
space is not something that we can completely organize in advance and have 
100% control over it. We don’t know how and when the invention will happen, 
who it will be, and how the o/Other will speak and act. It is about creating 
opportunities for children to come into the world, to respond towards situations 
and relations, towards societal, communal and religious practices and rites, insights, 
knowledge, doctrines and narratives, traditions and visions and to develop their 
own personhood-in-formation.

Key words: transformative pedagogy, transcendental violence, invention, 
intervention, personhood formation
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this is indeed the case, in what way could educators and religious educators prevent the 
danger or dangers of violence being a pre-condition of education and also of religious 
education. Leading concepts in this essay are the terms ‘intervention’ and ‘invention’. 
Theoretically speaking, I will address these questions and the issues of intervention 
and invention from the background/foreground of the transformative pedagogical view 
that I have developed during the last two decades.

2. A TRANSFORMATIVE PEDAGOGICAL PARADIGM
Recently I have brought together in a concise way the different aspects of my transformative 
pedagogical paradigm (Miedema, 2014, pp. 89-92), aiming at personhood formation of 
children, that is their process of subjectification (Biesta, 2010), or edification (Jackson, 
1997). This stance is based on a set of particular publications (Biesta & Miedema, 2002; 
Miedema, 2012; Miedema & Biesta, 2004; Wardekker & Miedema, 2001a; 2001b). In this 
pedagogical view there is the visible influence of the pragmatists John Dewey and George 
Herbert Mead (see this section), but in the background there are also the influences of the 
critical pedagogy of especially Wolfgang Klafki (1970) and neo-Vygotskian pedagogues 
like Bert van Oers and Wim Wardekker (Van Oers et al., 2008).

This paradigm implies that schools assist children in the double process of 
socialization and individuation, of becoming competent members of communities of 
practice. Presentation and representation of information, norms and values must always 
be seen in the perspective of how children are able to transform this into elements of 
their own participation, in the process of the formation of their own personhood, their 
subjectification (Biesta, 2010). This transformation is an active and dynamic process 
on the part of the child, in which the subject matter – the educational ‘stuff’ – being 
the starting point and selected, presented and represented by the teachers, becomes the 
personal property of the children. The transformation is an activity authored by the 
children, and necessary for them, in order to acquire their own personhood. In this 
respect, it is a problem rather than an asset that schools have developed into practices 
in their own right, separated from the social practices into which they are supposed to 
introduce children, because learning to participate is best done by participating.

Such a transformative view rests on a conceptualization of how human beings act 
in the world. The basic image is that of humans as signifiers. Humans in most cases do 
not make explicit decisions for action based on objective knowledge of the alternatives. 
Instead, by being bodily in the world and transacting with it, they form images and 
meanings on which they act. There is thus a continuous interplay between action, 
signification and reflection. Meanings are never ‘objective’ but are always the result of 
the momentary and creative relation between the human being and its environment. 
Not all transactional relations “ask to be known, and it certainly does not ask leave from 
thought to exist. But some existences as they are experienced do ask thought to direct 
them in their course so that they may be ordered and fair and be such as to commend 
themselves to admiration, approval and appreciation. Knowledge affords the sole means 
by which this redirection can be effected” (Dewey, 1980, p. 296). So, knowledge is 
not aimed purely at the continuation of acting as such, but at the problematical in 
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the broadest sense of the word. And knowledge has a function for other domains of 
experience too, for example religious or worldview, moral and aesthetic experiences. 
From this perspective knowledge is “a mode of experiencing things which facilitates 
control of objects for purposes of non-cognitive experiences” (Dewey, 1980, p. 98).

Defining education in school in terms of participation and transformation, implies 
that personhood formation, coming-into-the world or being-in-the-world is seen neither 
as exclusively cognitive nor as individualistic. On the contrary, all domains of human 
potentiality and ability (be it cognitive, creative, moral, religious, expressive, etc.) - that 
is, the development of the whole person - should be taken into account by the schools 
(see also Wardekker & Miedema, 2001a). And ‘the formational stuff’, brought in by 
the teachers, but also embodied by the children’s peers, should invite children to take 
responsibility for their self-formation, their self-actualization both from an individual as 
well from a societal perspective. Transformative pedagogy is never solely dealing with 
the presentation of knowledge or facts, nor a clear cut technology. It is about creating 
opportunities for children to respond, to speak, to take stance, to come further into 
the world or to become aware of their being in the world positively or negatively at 
knowledge, facts, practices, doctrines, narratives, traditions and visions. And teachers 
may feel responsible to create in their school classrooms such opportunities for children 
in optima forma to open up.

No human being, however, ever finds herself or himself in a position in which she/
he can signify at will, and is then able to coordinate the created meanings with other 
humans at a later time. Humans are born into a culture, which means that the whole 
world already has a meaning. Newborn humans have to acquire these meanings in 
order to be able to participate, and to make their own sense out of the collective cultural 
meanings in which they are initiated. Most of this acquisition process is not, at least 
not initially, made explicit (in fact, the ability to ‘learn’ meanings in an explicit way, as 
in schools, has to be learned in itself); learning to participate develops by participating 
in socio-cultural practices. Although no two human beings construct exactly the same 
life-world, enough of it is shared to make communication and coordination of actions 
within practices possible. In fact, cultural practices may be interpreted as culturally 
predefined meaning systems that enable coordinated activities. Such meaning systems 
encompass interpretations of the world (including other human beings), abilities for 
interacting with it in order to obtain intended results, values and norms, etc. They are 
shared by the group of people that engage in the practice, and thus form its associated 
community of practice. Thus, growing up may be described as acquiring the abilities 
to participate in practices, or as becoming a competent member of several communities 
of practice.

The process of socialization, however, presupposes a process of individuation, the 
process of personhood education, for its necessary reverse side: one cannot become a 
competent member of a community of practice if one does not contribute at an individual 
level. This process of individuation rests on the fact that cultural meanings have to 
be appropriated, transformed into personal sense and thus becoming part of one’s 
own personality. In this process, personal elements like genetic make-up, emotions, 
and unique experiences gained in past and present circumstances play a significant 
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role, so that no two persons grow up to have exactly the same personality. This forms 
the basis of the uniqueness of personhood. It is precisely these uniqueness and these 
interpersonal differences that make for changes, for renewal in cultural practices. Some 
of these changes simply occur because of the different views participants bring to the 
practice; at other times, changes are intended. Ultimately, no practice can stay ‘alive’ 
without change; and being able to contribute to changes that are perceived as necessary 
is a structural element of the competency of participants. This implies that participation 
is never merely technical, manipulative or instrumental, but always has a normative 
side, because choices have to be made concerning the direction in which a given practice 
should develop (see Mead, 1934, pp. 200 ff.). Just like other meanings, the material 
this normative side is built upon, like goals, ideals and values, comes into being within 
the context of acting.

This plea for a transformative pedagogical paradigm is not celebrating a monadic 
or isolated and individualized view on personhood. I have already articulated the 
relation of individuality and sociality, of socialization and personhood formation. With 
Gert Biesta, I want to add here another important task of education in schools, the 
qualification aspect of education, that is providing children, young people and adults 
“with the knowledge, skills and understandings and often also with the dispositions 
and forms of judgment that allow them to ‘do something’ – a ‘doing’ that can range 
from the very specific (such as in the case of training for a particular job or profession, 
or the training of a particular skill or technique to the much more general (such as an 
introduction to modern culture, or the teaching of life skills, etcetera)” (Biesta, 2010, 
pp. 19-20). Qualification is and should, as Biesta adequately states, not be restricted 
to preparation for the world of work, for the labor market and economic development 
and growth. Knowledge and skills are also important where other domains of life, of 
formation and personhood are in a more general sense at stake, for instance in respect 
to political, cultural and religious literacy.

Crucial for this transformative pedagogical paradigm is the view that both the 
qualification and the socialization aspect of education should be evaluated from their 
adequate or inadequate contribution to the personhood formation of the children. 
These aspects are always intertwined. The pedagogical criterion is whether there is a 
dynamic balance, an equilibrium between the three aspects. Reducing for instance the 
aim of education only to qualification terms, that is positioning children for the labor 
market or preparing them for the knowledge-based economy, is reducing both the 
community of practice (the socialization aspect) as well as the view on the formation 
of personhood (the subjectification aspect). What is absolutely necessary here is to take 
a critical-deconstructive stance in the sense of Caputo’s notion of deconstruction:

“(T)hings – texts, institutions, traditions, societies, beliefs, and practices of whatever 
size and sort you need – do not have definable meanings and determinable missions, that 
they are always more than any mission would impose, that they exceed the boundaries 
they currently occupy. What is really going on in things, what is really happening, is 
always to come. Every time you try to stabilize the meaning of a thing, to fix it in its 
missionary position, the thing itself, if there is anything at all to it, slips away.” (Caputo, 
1997, p. 31).
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The fixation of any of these aspects can lead to essentialist and fixated views on either 
qualification, socialization or personhood formation, and such views will block forms 
of dynamic intertwinement, and are a hindrance to a pedagogical and transformative 
defensible equilibrium. Education and religious education should strengthen the 
potentialities of social engagement, solidarity, encounter and dialogue.

3. DERRIDA ON ‘TRANSCENDENTAL VIOLENCE’
The Derridean notion of ‘transcendental violence’ has to do, as we have shown in our 
2004 article, with the way in which educators and religious educators relate to the 
otherness of children, to their subjectification or their personhood-in-formation (and 
this is a life-long developmental process). How can we do justice to them as others, 
how can we do justice to their otherness and uniqueness? This question goes to the 
very heart of the matter, not in the least because of Derrida’s claim that ultimately 
deconstruction is justice. For Derrida, justice is always directed to the other; it is, as he 
has once put it, nothing more and nothing less than ‘the relation to the other’. Justice 
is a concern for the other as other, for the otherness of the other, for an otherness that, 
by definition, we can neither foresee nor totalize. This presupposes a theoretical stance 
of a non-essentialist nature implying no fixed meanings in respect to nature or being 
in the world. If justice is always addressing itself to the singularity of the other, we are 
obliged to keep the unforeseen possibility of the in-coming of the other, the surprise of 
the invention of the other open. Two perspectives are relevant here: what might come 
in in the invention, and what and especially who is excluded?

This might be read as an ‘anything goes pedagogy’ (in classical pedagogical terms 
coined as ‘laissez faire, laissez passer pedagogy’), as if Derrida is advocating that the only 
way to really do justice to the otherness of the other, to the other as singular being, is to 
leave the other completely alone. Any intervention, any attempt to name or define the 
other, to let the other in on our terms, could be seen as a violation of the otherness of 
the other. But if we leave the other alone, we would precisely block the very possibility 
for him or her to come into the world, so for invention to happen. This would be 
utterly unjust. The educational predicament, therefore, is that educators should engage 
with the child, which we can only do through talking, naming, identifying, presenting, 
stimulating, confronting, interrupting, et cetera. We need, in other words, to recognize 
the other; yet such a recognition is always a mis-recognition too and for that reason 
we could say that it is an act of violence, because “it presents the non-representable 
(the other as other)” (Biesta, 2001, p. 46). And here Derrida refers to this violence as 
‘transcendental violence’ in order to express that the violence of intervening in the life 
of the children is the very transcendental condition of possibility (and hence at the 
same time the condition of impossibility) for them to come into the world, to develop 
the subjectification or their personhood-in-formation. To be concerned and to take 
responsibility for the coming into the world of the children as unique, singular beings 
is the ultimate task, the ultimate vocation of educators.
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4. IN BETWEEN INTERVENTION AND INVENTION
Educating, religious and worldview educating and the academic disciples related to 
these practices are normatively loaded, instead of value neutral or aim-less, or in case 
of the academic disciplines only taking a descriptive stance towards the domain of 
education and pedagogy. Crucial is the aspect of intervention or intervening in order to 
stimulate the development of the subjectification, or to put it differently to support the 
flourishing of the personhood-in-formation of children. I have outlined the intervention 
characteristics and the clear aim-directedness of educational and pedagogical practices 
in my concisely presented transformational pedagogical paradigm above. What we 
especially can learn from Derrida is that a pedagogy of intervention and intervening 
(Miedema & Biesta, 2004; Van IJzendoorn & Miedema, 1983), of interruption (Biesta, 
2006; 2010) and disruption, is not something that is straightforward, it is not something 
that can simply be ‘done’ as a 100% technical action, presupposing a perfect fit between 
means used to reach a teleological defined aim or end.

Besides, next to the pedagogical practice of intervention, the aspect of the unforeseen, 
of the invention need to be taken into account too. In education and in religious and 
worldview education we not only prepare ourselves as educators for the impossible 
invention, the incalculable coming into the world of the singularity of children, but at the 
very same time we need to prepare children for the impossible coming into the world, 
the incalculable invention of the Other. This is not something that we can simply do in 
a positive way. It is not something that we can organize or arrange in advance, because 
we do not know how and when the in-coming of the o/Other will happen, who it will 
be, and how the o/Other will speak and act. It is rather about creating opportunities 
for children to respond, to take a stance, positively or negatively, towards situations 
and relations, towards societal, communal and religious practices and rites, doctrines 
and narratives, traditions and visions.

Both education and religion and worldview can ‘use’ deconstruction to prevent them 
from sliding back into the danger of technological approaches which aim to possess 
and control the o/Other (the child, g/God), threatening the singularity and uniqueness 
of children. Deconstruction also makes clear that if we want to avoid the possession of 
and the control over the child, we should not leave the other, the otherness of the o/
Other to h/Her or h/His own devices. Within the domains of education and religion we 
have the duty and the responsibility to speak, to name, to give a name. To be silent or 
passive here is the ultimate form of injustice, and thus the dangerous or shadow side 
of transcendental violence, resulting in the making of an anti-pedagogically violence. 
The space that opens itself in deconstruction lies precisely between the will to govern 
(possession, technology, control) and a complete lack of interest (not to speak, not to 
name, no recognition, no acknowledgement, no answers, no reaction). This space is 
not a kind of compromise, nor just a bit of both; it exists precisely as undecidability.

5. TO CONCLUDE
In this essay I have dealt with the interrelatedness of and the tensions between the two 
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notions ‘intervention’ and ‘invention’ as core concepts positioned within the framework 
of a transformative pedagogical paradigm. I have described pedagogy, dealing with 
education and with religious and worldview education, as a normative disciple for 
which intervention is a necessity and I have contrasted this with what might be named 
an ‘anything goes pedagogy’ or what in classical pedagogical terms mostly is coined 
as ‘laissez faire, laissez passer pedagogy’.

In Derrida’s notion of ‘transcendental violence’ the violence of intervening in the life 
of children is, however, at the same time interpreted as the transcendental condition 
of possibility for them to come into the world, to develop their subjectification or 
personhood-in-formation. The very process of intervening is also interpreted as the 
condition of impossibility, of pedagogically speaking not being able to technically 
determine the outcome and the aim of pedagogical relations and pedagogical processes. 
Thus, here intervention is immediately connected with invention. To do justice to the 
children this presupposes a deconstructive attitude of educators and religious educators. 
This implies a non-essentialist approach in pedagogy towards education and religious 
education, and a strong engagement with children to stimulate and foster their coming-
into-the world, their subjectification or personhood-in-formation, by talking, naming, 
identifying, presenting, confronting, interrupting et cetera.

Intervention and invention are two connected sides of the coin within the framework 
of the transformative pedagogical paradigm. Taking the justice perspective from a 
deconstructive attitude always seriously implies also the willingness to deal with the 
questions: “What or who might come in?” and “What or who is (un)consciously excluded 
in the intervention-and-invention pedagogy?”. The transformative pedagogical paradigm 
offers in my view a fruitful heuristic conceptualization for the equilibrium between a 
personalized and contextualized interpreted intervention and invention.

So, what I have been arguing for in this essay is that taking into account impossible 
inventions as anthropological and ontological possibilities next to and in relation with the 
practices of intervening and intervention, the potential for the unmaking of the possible 
dangers of the double transcendental violence of religion in education could be created.
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Abstract

This study investigates the experiences of twelve female school teachers in three 
ultra-orthodox primary schools for girls in Israel, regarding school prayer. It 
focuses on what they think are the goals of school prayer, what challenges they 
have in school prayer, and how they think they can be addressed. The qualitative 
research study explores teachers’ perspectives on the purposes and challenges of 
school prayer and how they may be influenced by their teaching orientations. It 
utilizes Muszkat-Barkan’s (2015) theoretical model, by differentiating between two 
orientations regarding the goals of teaching prayer in school – the socialization 
and the spiritual orientations. While socialization has always been a central part of 
teachers’ orientations in the Haredi community, this research shows that there seems 
to be an increasing emphasis on spiritualization in addition to socialization. While 
socialization focuses on group identity, spiritualization focuses on the individual 
and his personal intimate connection with God.

Key words: prayer, Haredi schools, qualitative research, orientations
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Introduction
This qualitative research explores the experiences of primary school teachers in the 
implementation of prayer services in ultra-orthodox (Haredi) primary schools for girls 
in Israel. Twelve primary school female teachers from three different schools were 
interviewed during 2020–2021. They teach at the upper primary school level (12-13 
year old girl students). This study explores teachers’ perspectives on the purposes and 
challenges of school prayer and how they may be influenced by their teaching orientations. 
It utilizes Muszkat-Barkan’s (2015) theoretical model, by differentiating between two 
orientations regarding the goals of teaching prayer in school – the socialization and 
the spiritual orientations.

Knowledge of teachers’ experiences of school prayer, in particular in Haredi 
schools, is largely anecdotal, with no research-based quantitative or qualitative data 
available. There is little information about what teachers think and experience during 
these school prayers. This research explores the issue in a systematic way, providing 
empirical evidence using the tools of qualitative research. Firstly, we examine the 
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overall issues of prayer in schools and then we explore the context in which these 
schools operate.

Prayer in schools
Prayer and schools have not always had a comfortable history together. In the USA, 
prayer in school is seen as constitutionally problematic (Nord, 1995, pp. 114-116), 
notwithstanding the religiosity of the population and the perceived need for a better 
understanding of and engagement with spiritual and religious issues (Prothero, 2007; 
Purpel & McLaurin, 2004). In India and Sweden, boundaries between the religious 
and secular are drawn in quite different ways, with prayer and other religious practices 
treated in contrasting ways in the two nominally “secular” states (Niemi, 2018). In 
Australia, Mountain (2005), in her qualitative research on prayer in schools, found 
that children valued the act of school prayer and found satisfaction in praying together 
as a community. She recommended that prayer be included in the curriculum both 
as a subject of academic study and as an experiential component. Prayer should be 
considered as part of the religious education program, where the academic study can 
be of relevance for the student. In the UK, all community schools – not just those of 
a religious character – have been required since 1944 to start every day with an act of 
collective worship (Armstrong, 1948). And in Israel, prayer is central to the practice of 
religious schools, but the school system as a whole reflects a challenging relationship 
between religious practice and ”secularity” (Künkler & Lerner, 2016).

Turning to prayer in Jewish schools, no aspect of the Jewish school curriculum could 
serve as a better reflection of its core values than the way the school addresses the teaching 
of and practice of prayer (Wachs, 2009, p. 8). Prayer contains cultural, social, personal, 
and spiritual components. Studying the educational goals, methods, and challenges of 
the practice of prayer in schools can enrich our understanding of the role of teachers’ 
ideologies in Jewish education (Muszkat-Barkan, p. 2015). All syllabi and curriculum 
materials reflect ideological assumptions (Alpert, 2002). However, not only are written 
materials loaded with ideological intentions, but almost any interaction between teachers 
and the Jewish Studies syllabus is replete with ideological choices (Deitcher, 2016). 
What and how teachers teach in the classroom reflects their pedagogical and cultural 
ideologies, as well as the approach of the system in which they work (Muszkat-Barkan 
& Shkedi, 2009). This study focuses on teachers’ practice of prayer in schools and how 
their teaching ideologies may impact on their teaching.

In Israel, Steinsalz (1996) suggests that schools do a good job in teaching prayer 
literacy, but do not do enough in developing the spiritual world of young people, 
leading to a dissonance between the formal act of prayer and the spiritual world of the 
young person. This idea was evident in the discussions with young people in Israeli 
school (Kohn, 2018), which were published in this journal. The research involved 20 
young people between the ages of 16 and 18. These young people describe prayers 
in school not in terms of “what I have to say”, but as the opportunity for a spiritual 
experience in which they strive to connect to God. They feel frustrated when the 
prayers don’t achieve this aim and talk about situations when they felt close to God. 
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For example, when seeing a sunrise or climbing to the top of a mountain on a school 
trip.

But this study was done with high school students in Israeli modern-orthodox 
schools. Little research, however, has been done on prayer experiences with teachers of 
primary school children in Israeli ultra-orthodox (Haredi) schools. This is the purpose 
of this study. Firstly, an understanding of the context of the Haredi community and 
Haredi education system is discussed.

Contextual background: Haredi education in Israel

The Israeli Haredi community
The Haredi community in Israel is composed of diverse groups and subgroups, which 
are subject to the guidance of various spiritual and political leaders (Leon, 2016; Malach 
& Cahaner, 2017; Perry-Hazan, 2013). The ideological principles shared by the various 
Haredi groups include, inter alia, the subjection to the authority of spiritual leaders; a 
belief that Torah study guarantees Jewish continuity; rejection of modernization; and 
insulation from the outside world (Brown, 2007). The Haredi ideology is also associated 
with non-acceptance of the secular Jewish State, attempts to distance itself from society’s 
main spheres of life, and limited pragmatic cooperation with the State’s institutions 
(Katzir & Perry-Hazan, 2019; Leon, 2016).

However, the growth of the Haredi community, which now comprises around 11% of 
the Israeli population (Malach, Hoshen & Cahaner 2016, p. 21), has produced new modes 
of Haredi participation in national politics, characterized by a fusion of opposition and 
cooperation (Finkelman, 2014). Moreover, for several decades, the Haredi national parties 
have comprised a balance pivot in Israeli politics, compelling the largest parties to secure 
their support in order to establish governing coalitions (Leon, 2015). These developments 
also relate to other recent social processes in the Haredi community, manifesting themselves, 
inter alia, in greater participation in higher education, in the army, and in the digital 
world (see e.g., Malach & Cahaner, 2017; Novis-Deutsch & Lifshitz, 2016).

Haredi life, like Orthodox Jewish life in general, is very family-centered and ordered. 
Boys and girls attend separate schools, and proceed to higher Torah study, in a yeshiva 
or seminary, respectively, starting anywhere between the ages of 13 and 18. A significant 
proportion of young men remain in yeshiva until their marriage (which is usually 
arranged through facilitated dating). After marriage, many Haredi men continue their 
Torah studies in a kollel. Studying in secular institutions is often discouraged, although 
educational facilities for vocational training in a Haredi framework do exist. In the 
United States and Europe, the majority of Haredi males are active in the workforce. For 
various reasons, in Israel most (56%) of their male members do work, though some 
of those are part of the unofficial workforce. Haredi families (and Orthodox Jewish 
families in general) are usually much larger than non-Orthodox Jewish families, with 
as many as twelve or more children. The vast majority (70%) of the female members 
of the Haredi Jews in Israel do work (Stadler, 2009).
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The Israeli Haredi school system
Almost all Haredi schools are private schools, which are considered by the law as 
unofficial schools (Compulsory Schooling Act, 1949, Article 1). The school system begins 
with chederim for pre-school to primary school ages, to yeshivos for boys from secondary 
school ages, and in seminaries, often called Bais Yaakovs, for girls of secondary school 
ages. Only Jewish religiously observant students are admitted, and parents must agree 
to abide by the rules of the school to keep their children enrolled. Yeshivas are headed 
by rosh yeshivas (deans) and principals. Many Hasidic schools in Israel, Europe, and 
North America teach little or no secular subjects, while some of the Litvish (Lithuanian 
style) schools in Israel follow educational policies to the Hasidic school. In the U.S., 
most schools teach secular subjects to boys and girls, as part of a dual curriculum of 
secular subjects (generally called “English”) and Torah subjects. Yeshivas teach mostly 
Talmud and Rabbinic literature, while the girls’ schools teach Jewish Law, Midrash and 
Tanach (Hebrew Bible).

Public schools are owned and managed by the State and the municipalities, while 
unofficial schools are owned and managed by private associations. Public schools and 
the two largest networks of Haredi unofficial schools – the Independent Education 
School Association and the Wellspring of Torah Education School Association – are 
fully funded by the State (Compulsory Schooling Act, 1949, Article 7). The remaining 
unofficial schools receive funds ranging from 55% to 75% of the level of funding provided 
to public schools (Compulsory Schooling Act, 1949, Article 10A).

Since 1999, a continuing legal and political discourse has transpired regarding the 
teaching of secular studies in Haredi boys’ schools (Perry-Hazan, 2015a). Unlike the 
community’s expectations for boys, girls are encouraged to combine secular and religious 
studies so that they would be able to provide for their families when they grow up 
(Perry-Hazan, 2013). The legal and political discourse resulted in regulations requiring 
Haredi primary unofficial schools (grades 1 to 8) to teach certain secular subjects, such 
as Math, Science, Hebrew, and English. However, due to the Haredi parties’ political 
power, the accountability mechanisms affecting the Haredi schools were not substantially 
modified (Perry-Hazan, 2015a). The Haredi establishment’s success in maintaining 
the conservative approach of the Haredi school system has served to strengthen the 
conservative Haredi groups and disempower more modern streams within the Haredi 
community (Perry-Hazan, 2015b).

However, Haredi Education, like all education, does more than just impart information. 
It is central in the work of cultural transmission, in socializing young people into the 
ways and norms of a particular community (Finkelman, 2011). Schools teach Haredim 
how to behave in acceptable ways, how to navigate the community and the outside world, 
and what roles should they play as either Haredi males or females. While socialization 
has always been a central part of teachers’ orientations in the Haredi community, this 
research shows that there seems to be an increasing emphasis on spiritualization in 
addition to socialization. While socialization focuses on group identity, spiritualization 
focuses on the individual and his personal intimate connection with God.
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Structure, Content and Timetabling of School Prayer in Jewish 
Ultra-orthodox Schools
Before we share our findings, it is important to understand the context in which school 
prayer is conducted in these schools. While there are differences between schools, the 
following description outlines a fairly typical prayer schedule in a centrist orthodox 
Jewish primary school in the UK.

All schools have a prayer slot for about thirty minutes every morning at the beginning 
of the school day. During the morning slot, children say their prayers, which consist of 
the central prayers from the Jewish prayer book or “siddur”. Each class prays with its 
class teacher. Prayers are often sung by rote, with occasional explanations interspersed 
and emphasis on key words and key ideas.

While all schools schedule classroom prayer, few have lessons dedicated to learning 
about the prayers and their meaning. Explanations are given during the recitation of 
prayers themselves. In one school, an hour per week is time tabled for a prayer learning 
lesson. In another, half an hour a week is devoted to this activity.

As children move through the school, additional prayers are added to the daily 
service. Progression in terms of knowledge, skills, and understandings of prayer have 
not been formalized in the form of any curriculum framework.

Research Methodology
The study conducted utilized qualitative research methods, including interviews and 
observations (Merriam & Tisdell, 2016). This type of research tries to capture what 
participants experience on the topic in their own words (Shkedi, 2003). We wanted to 
understand what is “in and on someone else’s mind” (Patton, 2015), about the purposes 
and challenges of school prayer and how they may be addressed.

The study aimed at exploring the following two research questions:

1. What, in the teachers’ view, are the goals of prayer in an ultra-orthodox primary 
school for girls?

2. What are the challenges they experience in the course of school prayer and how 
do they address them?

School and teacher population
In total, twelve interviews were held with teachers in these schools. In addition, some of 
the interviews were held in focus groups of between three-four participants. As Hennink 
(2014) explains, “focus groups enable for group discussion in which participants share 
their views, hear the views of others and perhaps refine their own views.” This, we 
felt was a good tool in eliciting rich responses, which may not have been given if these 
teachers were interviewed individually. We also had the opportunity to observe prayer 
sessions held in classes and attend assemblies where prayer services were being held.
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Four female teachers were interviewed in each of the three schools. The teachers 
interviewed were all form teachers. In the ultra-orthodox day school for girls the form 
teacher is responsible for the progress and wellbeing of her class. She also teaches 
many of the class lessons, particularly Jewish Studies. All form teachers in Haredi girls 
schools are women. The teachers in this study are all graduates of the ultra-orthodox 
school system. They are all personally observant and identify with the religious ethos 
of the school. They each pray personally at least once a day. They range from between 
20 to 40 years of age.

In all three schools the entire student population come from ultra-orthodox homes. 
All schools have a very clearly defined religious ethos, in which Jewish law is to be 
followed strictly and includes mandatory prayer for the first lesson of the school day.

Teachers were chosen using two types of purposeful sampling (Patton, 2015). The 
first was a typical purposeful sampling strategy, which reflected the average person, 
situation, or instance of the phenomenon of interest (Merriam & Tisdell, 2016). The 
second method utilized was a snowball, chain, or network sampling, a strategy involving 
locating a few key participants who met the above criteria of typical purposeful sampling 
for participating in the study, who then referred the interviewer to other participants. 
Teachers named other teachers, who exemplify the characteristics of interest in the study.

All interviews were recorded by tape and then transcribed. In order to maximize 
the validity of the research, observations were conducted during prayer services. In 
addition, the strategy of member checks was used to ensure internal validity of the 
data. Respondents validated the interview data, by providing feedback on the emerging 
findings (Merriam & Tisdell, 2016). Once the twelve teachers had been interviewed from 
the various schools, the emerging findings felt saturated (Merriam & Tisdell, 2016), in 
that the same phenomenon began to repeat itself and little new information surfaced.

The interview data were analyzed using a method of categorization (Alpert, 2002), 
which identified the core recurring topics in one interview and then extrapolated and 
compared them to other interviews. Twelve class observations were made by this author, 
one observation in each class of the teacher interviewed. He did not take part in the 
service, but stood at the back of the class, focusing his attention on the behavior of the 
teacher, students, and the prayer service itself. Most teachers actively participated in the 
service, whilst others stood by, while the students prayed. In some classes, the prayers 
were led by one of the students themselves, while, in others, students said the prayers 
quietly to themselves, with occasional class singing at various points during the service.

Findings
Firstly, we asked teachers, what, in their view, are the goals of prayer in an ultra-
orthodox primary school for girls? Most replied that, for them, the core goal was to 
make their students “prayer literate”, in order to prepare them to function within the 
community as educated Haredi Jews. We named this view, following Muszkat-Barkan’s 
(2015) theoretical model, “socialization orientation”. The focus of school prayer should 
be on teaching students to recite the prayers correctly in Hebrew, as well as understand 
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their general meaning. Time should also be spent on teaching children the skills of the 
mechanics of prayer, e.g. when to bow during prayers and how to lead the service. In 
the words of one teacher:

“My main purpose is to get my pupils proficient in saying the prayers. They 
need to know how to behave in a synagogue, when to stand and when to sit. 
Yes, it is important that they know what their prayers mean, but my first priority 
is to get them to say it right.”

And in the words of another:

“The parents want their children first and foremost to learn how to recite their 
prayers. It cannot be that after going through a Jewish primary school there 
are children who are not proficient in the mechanics of Jewish prayer. That’s 
bread and butter...”

However other teachers emphasized on the affective goal or what we called the “spiritual 
orientation” of school prayer. In the words of one:

“I don’t believe that knowing the mechanics is what this is all about. Yes, it’s 
important they are prayer literate but much more importantly I want it to be 
a meaningful experience for them. They should feel a connection to God that 
there is something above themselves...” 

In the words of another:

“When one starts the day we need to begin with something spiritual... That 
is prayer. It gives the children the understanding that there is someone who 
is managing the world, there is an address to turn to when things get difficult 
and someone to thank when times are good.”

In fact, most teachers in their interviews focused on the spiritual orientation as the 
major goal of school prayer. Some saw prayer as an opportunity to develop a sense of 
wonder and develop their students’ character and moral values. In the words of one:

“I want my pupils in their prayer service to see and appreciate the wonder 
of creation, the beauty of the world and most importantly the art of saying 
thanks to God and to those who look after us. Our pupils don’t know to say 
thank you any more… They think they just should have everything because 
they deserve it...”

It was interesting to note during prayer observations that in those schools where teachers 
focused on this more spiritual orientation, the prayer service was more experiential 
in content. Students were asked to think about what it means to thank God every 
morning, who should we be thanking every day etc., and were encouraged to share 
their experiences with the class. In some of these schools more opportunities for “private 
prayer” have been introduced. Students are encouraged to take a few minutes either 
during or after the public service, to reflect on their own personal needs and get an 
opportunity to talk to God in the way they wanted.

Even those who focused on the importance of the socialization orientation seem to be 
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concerned about children’s lack of interest in praying, especially as they reach the older 
year levels. Many teachers recognize that their socialization orientation does not work 
well for their older students, yet they feel uncomfortable to change their teaching practice. 
Others simply don’t know how to lead a prayer session differently. In the words of one:

“When I was their age I prayed and didn’t ask too many questions. Today 
kids don’t want to do anything they don’t understand. In some ways they are 
more honest than we were, but I don’t know how to deal with their disinterest. 
I just try to lead a service like I had when I was young.”

What these teachers seem to indicate is that there has been a change in orientations 
of their students, as compared to the time these teachers were students themselves. 
While for the teachers a socialization orientation in which children were inducted to the 
community was the main purpose of the prayer service, today this is no longer sufficient 
to ensure their students continuation of their ultra-orthodox traditions including intense 
prayer services. A spiritual orientation has now come to dominance.

Some teachers suggested that the two orientations were not necessarily in conflict, 
but saw a continuum between younger and older students. In the words of one:

“It could be that we emphasize those aspects of prayer, like prayer literacy and 
synagogue behavior, while the students are young, but emphasize the spiritual 
personal aspects of prayer when they are older.”

We also asked the teachers what are the challenges they experience in the course of 
school prayer and how do they address them? Teachers identified three different types of 
challenges they face during prayer services and discussed how they address them. The 
first were spiritual challenges. The second, challenges in teaching the understanding of 
the prayers and the third, distractions children are faced with during prayers. Clearly 
those teachers with a “spiritual orientation”, regarding the goals of school prayer, were 
most concerned with the challenges they face in this area. In the words of one teacher:

“Some students, particularly the older ones, feel the prayers are not connected 
to them and their lives. The message is not relevant. For others it is tiring and 
boring to get up every morning and say the same words.”

In order to strengthen the validity of the data gleaned from the interviews, prayer 
services were observed in all of the interviewees’ classes. Many of these issues mentioned 
in the discussions were validated. A good number of students look very tired in the 
morning prayers, with some leaning their face on their hands and on the table; others 
are saying the prayers, some clearly with devotion. Another group of students sits 
quietly, clearly not engaged with the service. Teachers are unsure about how to deal 
with those disinterested in the services and shared their dilemmas. In the words of one:

“Do I force her to pray, it is after all a religious school and that is what is 
expected and what Jewish law requires? However if I force her to pray what 
have I achieved? It is going to lead to resentment. That’s worse than if she did 
not pray at all.”

It is interesting to note that these challenges are faced in all these schools. Even though 
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students all come from ultra-orthodox homes, it does not mean that the students will 
automatically accept the norms and practices of prayer services. How do teachers 
deal with these challenges? Different teachers try a variety of approaches. For one it 
is important that the student sits with a prayer book, even if she is not going to pray 
with it. She says:

“That way I do not force her to pray. She can do what she wants quietly but 
at least she has the prayer book in front of her if she decides to pray.”

Another teacher has a more active personal approach. For her, it is crucial to have 
individual talks with each student to find out what her difficulty is. For some students, 
the teacher finds a prayer which the student can relate to and asks her to reflect just 
on that prayer. For others, reciting any prayer at the moment is not an option, so other 
approaches are tried. One teacher, for example, suggests:

“I often share my own experiences prayer with a student. For one who does 
not really want to get involved, I try and create together with her an alternative. 
We composed a story with a song which she reads during prayer time.”

Teachers also initiate class activities, to make prayer a more meaningful experience. 
One teacher shares her experiences:

“Last year I had a class where some students were not interested in praying. I 
decided to invite a guest lecturer who focused on payer as a form of meditation. 
Students were asked to express and write their feelings on a page like…

“I am happy when…

I am thankful for…

Did this make a difference? To be honest, not really, the problem was getting 
back to the routine of prayer. From the prayer book.”

Again we see the teachers’ dilemma. On the one hand, many teachers have a desire 
to make prayer a more meaningful experience, through introducing creative activities, 
while on the other hand they try keeping to the religious requirement, according to 
Jewish tradition, of fixed prayer from a prayer book, which does not always speak to 
the student. They also want to ensure that children are able to pray in a synagogue 
and have knowledge of the rules of prayer. Balancing these two approaches, sociological 
and spiritual orientations, so they complement each other is, for many teachers, a very 
difficult educational pursuit, which does not always work. This leads to frustration.

Another factor, according to the teachers, influencing the success of the prayer 
service, was the role of the school principal in emphasizing the importance of school 
prayer. The attitude of the principal has a very big impact on the seriousness of the 
prayer activity. As one teacher said:

“Before the new principal arrived, prayer was not taken seriously enough in 
our school. That has all changed. We all know how important it is now. We 
have workshop on prayers, the principal occasionally goes to prayer sessions 
and he talks about prayer in assemblies.”
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The Role of the Teacher in School Prayer
What does the teacher do when students are praying in class? This is a question which 
arose during classroom observations and with subsequent informal conversations with 
students. Does the teacher supervise the prayers or participate in them as a fellow 
prayer? If it is the former, she often becomes a disciplinarian figure, rather than a 
religious role model.

However, when the teacher participates in the service and has a more accepting and 
open attitude, the prayer atmosphere seems to have improved. The teacher becomes a 
participant not a supervisor.

This non-coercive attitude towards prayer seems to be having a positive impact on 
students. In the same school, teachers have begun a voluntary “prayer club”, in which 
students come to an open discussion about prayer and its meaning. In the words of 
one student:

“For the first time regarding prayers I feel I am being listened too, my teacher 
is trying to understand where I am coming from, what questions I have both in 
understanding the text and about God and most importantly she is not forcing 
me to do anything… That for me means everything.”

We see, once again, how the various perceptions about the purpose of school prayer 
impacts on the challenges being faced in implementing school services. The above 
tension lies between the socialization and the spiritual orientations expressed by the 
various stakeholders.

Discussion and Conclusions
This study investigated the experiences of twelve female school teachers in three ultra-
orthodox primary schools for girls in Israel, regarding school prayer. It focused on 
what they thought were the goals of school prayer, what challenges they had in school 
prayer, and how they thought they could be addressed.

Regarding the goals of school prayer, there was a range of responses. There were 
those who emphasized prayer literacy and the need to socialize the children to prayer 
within the community; while others saw it mainly as an opportunity for students to 
grow spiritually and come close to God. This lack of goals clarification may be one of 
the factors that lead to confusion and challenges being faced.

This study has also shown how teachers hold different types of orientations or 
ideologies, that drive, shape, and impact their educational practice. Inherent in these 
ideologies are considerations about the purposes of schooling, the teacher’s responsibility 
and role in pursuing these goals, and understanding what students are capable of 
achieving (Deitcher, 2016). Teachers are often in tension, trying to balance between 
competing ideologies. When leading prayer services, teachers need to carefully navigate 
a path between these ideologies. They adopt a series of mechanisms that reflect the 
fusion between their intellectual ideas and the educational reality at hand. Each of 
these ideologies plays a key role and they produce a “lived ideology”, which frequently 
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includes inconsistencies, intellectual disharmony, and internal contradictions. Allowing 
teachers to acknowledge and appreciate the competing ideologies, sensitizes them to the 
multi-tiered educational process at hand and concurrently empowers them to confront 
the challenges in conscious and constructive ways (Deitcher, 2016).

Many teachers, in their attempt to emphasize on a spiritual approach for student 
development, follow Steinsaltz’s view and the individualization ideology approach. Similar 
findings emerged in a study on teachers’ views, regarding prayer services conducted by 
Muszkat-Barkan (2015) in a traditional but not orthodox school. Despite the differences in 
milieu and cultural ideologies, the author claims that most of the teachers, who participated 
in this study, tend to see prayer education as an opportunity for students’ self-actualization: 
to seek meaning and express spirituality, and therefore they prefer that prayers will include 
not only the traditional liturgy, but will also provide opportunities for self-expression.

In Muszkat -Barkan’s (2015) research, prayer was described as a personal resource 
of students’ empowerment by both traditional secular and orthodox teachers. At the 
same time, the religious context of prayer was described by both traditional and secular 
teachers as alienating. Those teachers often examined the words and meaning of prayer 
in light of their own viewpoint. According to some, prayer has to come from faith, 
as prayer without faith is irrelevant. The various expressions that teachers use while 
talking about their own attitude towards prayer, suggests a difference between teachers 
who have experienced prayer in a personal way and those who look at it as a cultural 
or human phenomenon. It seems that in both traditional and more orthodox settings, 
teachers are concerned about how prayer can be made a more meaningful and spiritual 
experience for their students.

In summary, these research findings seem to have uncovered a dissonance between 
those teachers wanting a socialization orientation to school worship and those focusing on 
the spiritual dimension. In addition, we found that there existed no curriculum framework 
for prayers in ultra-orthodox primary schools, which clearly defined the goals of prayer 
in schools and how these goals could be achieved across the various year levels. All 
stakeholders expressed the desire for such a framework, which would somehow combine 
both socialization and spiritual orientations. The findings seem to indicate that putting 
greater emphasis on the socialization orientation in younger age year levels, while focusing 
more on spiritual orientations in older year levels, may offer a route forward.

We have noted that, while for the teachers a socialization orientation, in which they 
as children were inducted to the community, was for them the main purpose of the 
prayer service, today this is no longer sufficient to ensure their students continuation of 
their ultra-orthodox traditions, including intense prayer services. A spiritual orientation 
has now come to dominance. What is the cause of this change?

Philips (2020) has noted that secularization is a core concept in the sociology of 
religion. Using the United States as a case study, he demonstrates that one manifestation 
of secularization in the U.S. is the rising disaffection from organized religion, particularly 
among the younger generation. Nevertheless, while religious denominations are losing 
members and influence, beliefs indicating the unmet demand for revitalized religious 
institutions are widespread among the citizenry.



Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

34 PRAYER IN ULTRA-ORTHODOX (HAREDI) JEWISH PRIMARY SCHOOLS

It is possible that the ultra-orthodox Jewish community discussed in this paper 
needs to consider how secularization has affected their own community beliefs and 
how that could impact on prayer services in particular and Jewish education in general 
in their schools. While the paper focuses on a group within the Jewish community, 
its findings are relevant to schools of other religious communities that may be facing 
similar challenges.
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Περίληψη

Η ερευνητική μελέτη διαμορφώθηκε με σκοπό τη διερεύνηση του θρησκευτικού 
γραμματισμού των αποφοίτων Λυκείου, στον Ελλαδικό χώρο. Το περιεχόμενο της 
έννοιας του θρησκευτικού γραμματισμού στην έρευνα στηρίχθηκε στους ορισμούς 
του Prothero (2007) και της Moore (2015), καθώς και στον ρόλο που διαδραματίζει 
η θρησκευτική εκπαίδευση μέσω των θρησκευτικών γνώσεων, οι οποίες παρέχονται 
στους μαθητές και μαθήτριες κατά τα 10 σχολικά έτη (τέσσερα Δημοτικό, τρία 
Γυμνάσιο και τρία Λύκειο) που διδάσκονται το μάθημα των Θρησκευτικών. Το 
δείγμα αποτέλεσαν απόφοιτοι Λυκείου. Συνολικά, όπως διαπιστώθηκε από τις 
απαντήσεις της πλειοψηφίας των υποκειμένων του δείγματος, οι χριστιανικές 
αξίες που έλαβαν με τη θρησκευτική εκπαίδευση κατά τη σχολική τους φοίτηση, 
έχουν επηρεάσει και αποτελούν πηγή έμπνευσης όσον αφορά στη συμπεριφορά, τις 
στάσεις, τις αντιλήψεις και γενικότερα τη συνολική τους φιλοσοφική προσέγγιση 
για τη ζωή.
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1. Θέση του προβλήματος
Με την παρούσα ποσοτική έρευνα επιδιώχθηκε να καθορισθεί εάν ο θρησκευτικός 
γραμματισμός σε επίπεδο θρησκευτικών γνώσεων έχει επίδραση στην ικανότητα των 
αποφοίτων μαθητών και μαθητριών Λυκείου να διαμορφώσουν προσωπικές στάσεις 
και απόψεις ζωής, εκπληρώνοντας έτσι τους σκοπούς, τους στόχους και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που έχουν τεθεί στα Αναλυτικά Προγράμματα των Θρησκευτικών από 
το 2003 έως το 2017 και τα οποία αποτυπώνονται στα περιεχόμενα των βιβλίων του 
μαθητή 2005 και 2017 (Wayne, 2015, σ. 3). Επίσης, επιδιώχθηκε να διαπιστωθούν 
τα επίπεδα θρησκευτικού γραμματισμού, των αποφοίτων Λυκείων, όσον αφορά στις 
θρησκευτικές γνώσεις της δικής τους θρησκείας αλλά και κάποιες βασικές γνώσεις 
άλλων θρησκευμάτων, όπως αποτυπώνονται στα μνημεία τέχνης και πολιτισμού της 
Ελλάδος και άλλων χωρών.

Ο θρησκευτικός γραμματισμός θεωρείται μία από τις αναγκαίες δεξιότητες των 
αυριανών πολιτών. Γεννάται συνεπώς το ερώτημα του ελέγχου εάν και κατά πόσο 
οι μαθητές/τριες, κατά τα χρόνια της σχολικής τους φοίτησης, έχουν καλλιεργήσει τις 
σχετικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να θεωρηθούν ως θρησκευτικά 
εγγράμματοι. Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να μετρηθούν οι δεξιότητες αυτές σε 
επίπεδο αυτογνωσίας; Είναι δυνατόν η αποτίμηση και αξιολόγηση του θρησκευτικού 
γραμματισμού, ως ερευνητικού ερωτήματος, να διεξαχθεί με τη μέτρηση συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων μέσω ερωτηματολογίων; (Corn et al., 2011; Mann, 2008).

Στην έρευνα που παρουσιάζεται θεωρείται ότι είναι δυνατή μια τέτοια αποτίμηση. 
Ένας τρόπος αφορά στην απάντηση ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου μέσω της 
μέτρησης της απόκτησης πιστοποιημένων δεξιοτήτων ή με μέτρηση σε ατομικό 
επίπεδο πραγματικών δεξιοτήτων. Θα μπορούσε να μετρηθεί με τη χρήση τριών 
διαφορετικών προσεγγίσεων: α) Αναλυτική εξέταση των δεξιοτήτων των χρηστών μέσω 
παρατήρησης ή σε πραγματικές συνθήκες ελέγχου, β) Εκ των υστέρων μέτρηση των 
πραγματικών ενεργειών που έλαβαν χώρα και σχετίζονται με τις ΤΠΕ, γ) Μέτρηση 
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του επιπέδου των δεξιοτήτων όπως την αντιλαμβάνονται οι χρήστες (Empirica, 
2007). Όσον αφορά, λοιπόν, στο μέρος της γνώσης, η αξιολόγηση του θρησκευτικού 
γραμματισμού είναι δυνατή και η γνώση κατά μία έννοια είναι μετρήσιμη. Απλά σε 
μικροεπίπεδο, όπως είναι η αξιολόγηση του μαθητή, στο παρόν υιοθετείται ο όρος 
‘αποτίμηση’ (assessment), ενώ για διαδικασίες αξιολόγησης στο μακροεπίπεδο των 
θεσμών, όπως αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χρησιμοποιείται ο όρος 
‘αξιολόγηση’ (evaluation) (Ρεκαλίδου, 2011, σ. 27).

2. Εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας
Ο Prothero (2007) που διεξήγαγε έρευνα για τον θρησκευτικό γραμματισμό των 
Αμερικανών μαθητών/τριών διαπίστωσε ότι «σήμερα ο θρησκευτικός γραμματισμός 
είναι τόσο σημαντικός όσο και ο πολιτισμικός γραμματισμός, επειδή η θρησκεία είναι 
ίσως το πιο σημαντικό συστατικό του πολιτισμού και, ως εκ τούτου, έχει επιδράσεις 
στην παγκόσμια ιστορία» (σ. 4). Με βάση τα αποτελέσματα που βρήκε, υποστήριξε 
ότι «η διδασκαλία της θρησκείας είναι ουσιαστική/βασική στα σχολεία, …. Σκοπός 
της θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση πολιτών, οι οποίοι να έχουν γνώσεις για τον 
Χριστιανισμό και τις άλλες θρησκείες του κόσμου, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
στον θρησκευτικό δημόσιο διάλογο. Οι νέοι και νέες, απόφοιτοι, που δεν διδάχτηκαν 
ποτέ το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) στο σχολείο, δεν μπορούμε να πούμε 
ότι είναι πραγματικά μορφωμένοι» (σσ. 17, 13) και η εκπαίδευσή τους θα θεωρείται 
ατελής (μη ολοκληρωμένη) (Prothero, 2007, σ. 14). Με την ίδια άποψη συντάσσονται 
και οι Passe και Willox (2009), υποστηρίζοντας ότι «χωρίς θρησκευτικές γνώσεις δεν 
είναι δυνατόν ένας μαθητής να κατανοήσει ιστορικά ή πολιτικά γεγονότα, όπως 
οι Σταυροφορίες, οι διωγμοί, η ίδρυση του κράτους του Πακιστάν, η 9/11, ή 
ιατρικά, όπως, η βιοϊατρική έρευνα κ.ά.» (σ. 102). Η μη επαφή των μαθητών/τριών 
με οποιαδήποτε αναφορά σε θρησκευτικό περιεχόμενο, όπως υποστηρίζει ο Hirsch 
(1988), συνιστά ένα θεμελιώδες λάθος. Η πλήρης απομάκρυνση της διδασκαλίας του 
ΜτΘ στα δημόσια σχολεία της Γαλλίας και των ΗΠΑ θεωρείται από πολλούς ότι 
συνέβαλε στην ελλιπή εκπαίδευση, όσον αφορά στις θρησκευτικές γνώσεις των νέων 
(Hirsch, 1988, σ. 133). Μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι κοινωνιολόγοι υποστήριζαν 
ότι με τη σταδιακή εκκοσμίκευση των διαφόρων κρατών η θρησκεία θα υποχωρούσε 
από τον δημόσιο χώρο. Εν τούτοις, σήμερα, σε πολλά κράτη του κόσμου η θρησκεία 
δεν περιορίζεται μόνο στο σπίτι, αλλά εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό ρόλο στην 
κοινωνία και στον δημόσιο βίο των πολιτών τους (Prothero, 2010, σσ. 7, 16).

«Δεν είναι δυνατόν κάποιος να κατανοήσει τη χριστιανική κληρονομιά στην 
τέχνη, τη μουσική ή τη λογοτεχνία, τη δημόσια ρητορική ή την πολιτική, χωρίς να 
κατανοήσει τη Βίβλο» (Buehrens & Parker, 2010, σ. 78). Στα σχολεία διδάσκονται 
θέματα τέχνης, ιστορίας, λογοτεχνίας, για την κατανόηση των οποίων απαιτείται ένας 
βασικός θρησκευτικός γραμματισμός των μαθητών/τριών, ώστε να είναι ικανοί/ές να 
αποκωδικοποιήσουν τα χιλιάδες χρόνια επίδρασής τους στον πολιτισμό (Rosenblith 
& Bailey, 2007, σ. 18). Δεν αρκεί η απλή ανάγνωση των κειμένων αλλά απαιτείται 
η κατανόησή τους, ώστε οι μαθητές/τριες να καταστούν ικανοί/ές να συμμετέχουν 
σε συζήτηση και διάλογο σχετικά με θρησκευτικά θέματα (Prothero, 2007, σ. 14). 
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Σύμφωνα με τον R. Bell (2011), για να ‘αναγνώσει’ κάποιος ανάμεσα στις γραμμές 
ενός κειμένου ενός εκ των ιερών βιβλίων (Τορά, Βίβλος, Κοράνι, Βέδες), θα πρέπει 
να διαβάσει τις ίδιες τις γραμμές. Διαφορετικά τα ίδια τα ιερά κείμενα δεν θα είναι 
περισσότερο από γράμματα σε μια λευκή σελίδα (Bell, 2011). Ενώ και ο Prothero 
(2010) υποστηρίζει ότι: «κάποιος/α οφείλει να είναι θρησκευτικά εγγράμματος για 
πολλούς λόγους, όπως, για παράδειγμα, ένας/μία πολιτικός δεν μπορεί να αντιληφθεί 
τον κόσμο και την κοινωνία του κράτους του/της, εάν δεν λάβει υπόψη του/της 
και τις θρησκευτικές επιδράσεις» (σ. 17). Πολλοί/ές μαθητές/τριες μαθαίνουν για τη 
θρησκεία τους εκτός σχολείου, από τους γονείς τους ή συνομηλίκους τους, οι οποίοι/
ες τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν πλήρως ή σωστά για τη θρησκεία τους, γιατί 
δεν έχουν μελετήσει ή ακούσει έγκυρη πληροφόρηση (παρά μόνο ό,τι άκουσαν από 
τον ιερέα στην εκκλησία ή από τηλεοπτικές εκπομπές ή από ταινίες) και συνεπώς δεν 
είναι τα πλέον κατάλληλα άτομα για να τους πληροφορήσουν (Prothero, 2010, σ. 23).

Στην έρευνα που διεξήγαγε ο Bertrand Schweizer σε δείγμα δεκαπέντε (15) 
φοιτητών/τριών στο πανεπιστήμιο του Duke διαπίστωσε ότι η έλλειψη γνώσεων 
δεν περιορίζεται μόνο στις θρησκευτικές, αλλά επεκτείνεται γενικότερα και στις 
πολιτισμικές γνώσεις (Schweizer, 2009, σ. 51). Ο Schweizer χρησιμοποίησε τα ονόματα 
που πρότεινε ο Hirsch (1988), στο βιβλίο του «What every American needs to know» 
(Hirsh, 1988, σ. 128; Schweizer, 2009, σ. 54). Στις απαντήσεις που έλαβε από τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριές του, δύο μόνο γνώριζαν ότι ο Ιώβ ήταν βιβλικό πρόσωπο, 
και μόνο τέσσερις ποιος ήταν ο Γκάντι (Schweizer, 2009, σ. 52).

Το Religious Literacy Project του Harvard Divinity School διεξήγαγε έρευνα για να 
συλλέξει δεδομένα, να χαρτογραφήσει και να αναλύσει πώς η θρησκεία διδάσκεται στα 
δημόσια σχολεία της Αμερικής. Ταυτόχρονα, σε ένα παράλληλο project διερευνήθηκαν 
τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και χαρτογραφήθηκαν, και στη συνέχεια αναλύθηκε 
πώς η επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετίζεται με τη θρησκεία και την θρησκευτική 
διαφορετικότητα στα σχολεία και τις κοινότητες (Religious Literacy Project, February 
2015, σσ. 3-4). Στην έρευνα των Dinham και συν. (2017), που διεξήχθη μεταξύ 
2011-2012, διερευνήθηκε η ιδέα του θρησκευτικού γραμματισμού σε σχέση με την 
Ανώτατη Εκπαίδευση, τέθηκαν οι μέθοδοι της μελέτης περίπτωσης και, τέλος, αφού 
παρουσιάστηκαν τα ευρήματα, διαπιστώθηκαν τα συμπεράσματα (Dinham et al., 
2017, σ. 1). Οι Cummings και συν. (2014) διερεύνησαν τον σημαντικό ρόλο που παίζει 
η θρησκεία στη νοητική και ψυχική υγεία πολλών ενηλίκων, οι οποίοι θεωρείται ότι 
έχουν υψηλότερα επίπεδα θρησκευτικότητας (Cummings, et al., 2014, σ. 86). Στην 
έρευνα που διεξήγαγαν οι Hilty και Morgan (1984), η μέτρηση της θρησκευτικής γνώσης 
έγινε με ερωτήσεις γνώσεων για τις Γραφές, τις ηθικές αξίες και τις τελετουργίες/
τυπικά των ομολογιών και εκκλησιών (Hilty & Morgan, 1985, σ. 84). Ενώ, στην έρευνα 
που διεξήγαγαν οι Buessing και συν. (2017) οι μετρήσεις της πνευματικότητας είναι 
πολυδιάστατες και συμπεριληπτικές, και εφαρμόζονται σε άτομα με διαφορετικές 
απόψεις (κοσμοθεωρίες) και στάσεις ζωής (συμπεριφορές). Σκοπός της έρευνάς τους 
ήταν να καταστήσει έγκυρη μια έκδοση του ερωτηματολόγιου SpREUK-P, η οποία 
εμπλουτίσθηκε με ζητήματα που απευθύνονταν σε συγκεκριμένες τελετές και πρακτικές 
θρησκευτικότητας των Ρωμαιοκαθολικών, με διαφοροποιήσεις σε ζητήματα προσευχής 
και διαλογισμού. Το εργαλείο έρευνας SpREUK-P (P-practices module) σχεδιάστηκε 
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για να μετρήσει τη συχνότητα ενασχόλησης (engagement frequencies) ενός ευρέως 
φάσματος οργανωμένων και ιδιωτικών θρησκευτικών, υπαρξιακών και φιλοσοφικών 
πρακτικών, ιδιαίτερα σε κοσμικές κοινωνίες, που αναφέρονται στη συμπεριφορά: 
θρησκευτικές, υπαρξιακές, προκοινωνικο - ανθρωπιστικές, ευγνωμοσύνης, πνευματικές 
(ψυχοσωματικές) (Buessing, et al., 2017, σ. 3). Ο Prothero (2007) στην έρευνα που 
διεξήγαγε στους φοιτητές του, στο Πανεπιστήμιο Boston το 2006, σχετικά με τον 
θρησκευτικό γραμματισμό τους, διερεύνησε τις βασικές γνώσεις τους στον χριστιανισμό 
και τις άλλες θρησκείες. Διαπίστωσε ένα σημαντικό έλλειμα θρησκευτικών γνώσεων, 
ακόμη και στα ζητήματα της πίστης τους (Prothero, 2007, σσ. 36-37).

 Βάσει των προαναφερθέντων εμπειρικών ερευνών προκύπτει το ερώτημα ως 
προς τις γνώσεις των σημερινών αποφοίτων Λυκείων της Ελλάδος για την επικρατούσα 
(σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος) θρησκεία και τις εκφάνσεις της στον δημόσιο 
χώρο, στον κοινωνικό τους περίγυρο και στον πολιτισμό της χώρας τους αλλά και 
άλλων χωρών, και πώς οι γνώσεις τους αυτές αλληλεπιδρούν με τη συμπεριφορά και 
τον τρόπο ζωής τους.

3. Περιγραφή της ερευνητικής μελέτης

3.1. Σκοπός και ειδικοί στόχοι
Κύριο σκοπό της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας αποτέλεσε η διερεύνηση της 
έννοιας του θρησκευτικού γραμματισμού σε συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο. Στο πλαίσιο 
του σκοπού επιχειρήθηκε η αποτύπωση των θρησκευτικών γνώσεων και το επίπεδο 
αυτογνωσίας σε στάσεις ζωής και αντιλήψεις ενός δείγματος πρωτοετών φοιτητών/
τριών, οι οποίοι/ες πρόσφατα αποφοίτησαν από τη Γ΄ Λυκείου. Οι θρησκευτικές γνώσεις 
αφορούσαν στις βασικές γνώσεις τους πρώτιστα για τον Χριστιανισμό, που είναι η 
επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδος, και ύστερα για τις άλλες μεγάλες παγκόσμιες 
θρησκείες: Ιουδαϊσμό, βουδισμό, Ισλάμ. Επίσης, διερευνήθηκε το πώς αυτές οι 
γνώσεις για τη θρησκεία τους επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους, που διαμορφώνουν τη 
συμπεριφορά και στάση ζωής τους στο κοινωνικό περιβάλλον τους.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκε ένα ερευνητικό εργαλείο (με τη 
μορφή ερωτηματολογίου), με σκοπό τον προσδιορισμό και τεκμηριωμένο έλεγχο του 
θρησκευτικού γραμματισμού. Ειδικότεροι στόχοι αποτέλεσαν:

–  Η καταγραφή του επιπέδου των θρησκευτικών, διαθρησκευτικών και πολιτισμικών 
γνώσεων του δείγματος.

–  Ο προσδιορισμός του εννοιολογικού πλαισίου και ενός δομημένου σχήματος για τον 
θρησκευτικό γραμματισμό.

–  Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των δομικών στοιχείων και περιεχομένου του 
προτεινόμενου σχήματος/μοντέλου για τον θρησκευτικό γραμματισμό.

–  Η διατύπωση προτάσεων για μελλοντική διευρυμένη έρευνα μέσω εργαλείου 
αποτίμησης του επιπέδου θρησκευτικού γραμματισμού στους αποφοίτους και στις 
απόφοιτες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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–  Η ανάπτυξη ενός ευέλικτου ερευνητικού εργαλείου, εύκολα παραμετροποιήσιμου, 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθυσμούς/στόχους θρησκειών και πολιτισμών.

Παρεχόμενα μελλοντικά οφέλη εντοπίστηκαν κυρίως στη δυνατότητα βελτίωσης 
του επιπέδου θρησκευτικού/διαπολιτισμικού γραμματισμού, ως ένα σύνολο ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων, αυτογνωσίας, γνώσεων και εμπειριών, όπως μπορεί να προαχθεί και να 
αναδειχθεί στα σχολεία. Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των αναλυτικών 
προγραμμάτων αποτελεί, εξάλλου, δυναμική διαδικασία και οφείλει να ανταποκρίνεται 
στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

3.2. Δείγμα ποσοτικής έρευνας - Δειγματοληπτικό σχέδιο
Η συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία έλαβε χώρα σε απόφοιτους/ες Λυκείου 
(Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 73 πρωτοετείς φοιτητές 
και φοιτήτριες, με μέσο ηλικιακό όριο τα 18,83 έτη, εκ των οποίων οι 28 (38,4%) 
ήταν άντρες και οι 45 (61,6%) γυναίκες. Η ερευνήτρια διερεύνησε τις απόψεις και 
αντιλήψεις τους που αφορούσαν στον θρησκευτικό γραμματισμό τους, όσον αφορά 
στις θρησκευτικές γνώσεις και την κατανόηση που έχουν για θρησκευτικές έννοιες 
και σύμβολα, τα οποία σχετίζονται με το πολιτισμικό περιβάλλον και γενικότερα 
τον κόσμο γύρω τους, καθώς και τις στάσεις ζωής που έχουν διαμορφώσει από τη 
διδασκαλία του ΜτΘ στα δέκα χρόνια συνολικά που διδάχτηκαν το μάθημα στην Α/θμια 
(Δημοτικό 4 χρόνια, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και Β/θμια (6 χρόνια: Γυμνάσιο 3 χρόνια, Λύκειο 
3 χρόνια) Εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να παρέχουν μια 
πρώτη ιδέα για την επίτευξη των σκοπών, στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων της 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, όπως διατυπώνονται στα ΔΕΠΠΣ (2003), ΑΠΣ Λυκείου 
(1998) και ΠΣ (2017), με τα οποία είχαν διδαχθεί το μάθημα των Θρησκευτικών κατά 
τη σχολική τους φοίτηση. Συγκεκριμένα είχαν διδαχθεί το ΜτΘ με το ΔΕΠΠΣ του 
2003, κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, με το ΑΠΣ του 1998 
κατά τη φοίτησή τους στην Α΄ Λυκείου και με το Πρόγραμμα Σπουδών του 2017 στις 
Β΄ και Γ΄ τάξεις της ίδιας βαθμίδας.

Το δειγματοληπτικό σχέδιο βασίστηκε στη μεθοδολογία της σκόπιμης 
δειγματοληψίας/κρίσεως (purposive or judgmentals sampling methods), με επιλογή 
ενός τυπικού και σχετικά ομοιογενούς δείγματος πρωτοετών φοιτητών/τριών, σύμφωνα 
με τη θεωρητική προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων (Etikan, 2016; Frey, 2018; 
Ρούσσος & Τσαούσης, 2003). Η συγκεκριμένη δειγματοληπτική διαδικασία θεωρήθηκε 
κατάλληλη, δεδομένου του διερευνητικού χαρακτήρα της έρευνας και λαμβανομένου 
υπόψη των περιορισμών, ως προς τη γενίκευση των αποτελεσμάτων εκτός του 
πληθυσμού/στόχου. Το μέγεθος του δείγματος κρίθηκε ικανοποιητικό σε σχέση με 
τον πιλοτικό και διερευνητικό χαρακτήρα της ερευνητικής διαδικασίας, και επιπλέον 
εξασφαλίστηκε η συμμόρφωση με το κριτήριο κατά το οποίο το μέγεθος του δείγματος 
είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο του πλήθους των μεταβλητών που συμμετέχουν στην 
πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση (multivariate analysis) (Hair et al., 2010; Hinkin et 
al., 1997; Yurdugül, 2008). Βασικό κριτήριο ένταξης των υποκειμένων στην ερευνητική 
διαδικασία αποτέλεσε η πρόσφατη αποφοίτηση από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 
συνδυασμό με την ηλικία (από 17 έως και 25 ετών). Επιπλέον προϋπόθεση που ετέθη 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ



Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

42

ήταν οι συμμετέχοντες να μην έχουν αποκτήσει προηγουμένως άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας 
ή/και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδιαφέρον ήταν, ακόμη, ότι οι φοιτητές/τριες 
που συμμετείχαν είχαν προηγουμένως διδαχθεί στο Λύκειο το ΜτΘ με δύο διαφορετικά 
Αναλυτικά Προγράμματα (βλ. ΦΕΚ 1998 και 2017). Επομένως, αναμενόταν ότι θα 
ανταποκρίνονταν στους σκοπούς και των δύο Αναλυτικών Προγραμμάτων.

3.3. Περιορισμοί της έρευνας
Εφόσον η έρευνα περιορίστηκε σε ένα δείγμα αποφοίτων από πρωτοετείς φοιτητές, 
τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε όλους τους αποφοίτους των Γενικών 
Λυκείων της Ελλάδος. Θα απαιτηθεί μια γενικευμένη έρευνα σε πρωτοετείς φοιτητές/
τριες όλων των Ανώτατων Σχολών της χώρας, για να αποκτηθεί μια πληρέστερη εικόνα.

3.4. Το ερευνητικό εργαλείο
Για τις ανάγκες της έρευνας αναπτύχτηκε σχετικό ερευνητικό εργαλείο με τη μορφή 
ερωτηματολογίου, για την κατασκευή του οποίου ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα των 
περισσότερο σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών καθώς και η εμπειρική προσέγγιση 
της ερευνήτριας. Οι περισσότερες κλίμακες ερευνών μέχρι τώρα, προσεγγίζουν 
συγκεκριμένα θρησκευτικά πιστεύω ή/και απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες 
(π.χ. μοναχοί, χριστιανισμός, ιουδαϊσμός κ.τ.λ.). Βάσει της συγκεκριμένης διαπίστωσης 
ειδικό στόχο αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός ευέλικτου ερευνητικού εργαλείου, που να 
είναι δυνατόν να παραμετροποιηθεί με ευκολία, ενώ ο βασικός του κορμός να μπορεί 
να απευθύνεται σε διαφορετικούς πληθυσμιακούς στόχους (διαφορετικών θρησκευτικών 
και πολιτισμικών καταβολών) (King, 1967, σσ. 173-190; Moore, 2006, χ.σ.). Κατά τον 
σχεδιασμό του ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε μία πρώτη ενσωμάτωση των θεμελιωδών 
προσεγγίσεων του θρησκευτικού γραμματισμού και πώς αυτές μετασχηματίζονται σε 
επακόλουθες ικανότητες, γνώσεις, πεποιθήσεις, στάσεις και πράξεις. Η επιλογή των 
διαστάσεων και η δόμηση του ερωτηματολογίου επιπλέον βασίστηκε σε διάφορους 
ορισμούς που έχουν αποδοθεί στην έννοια του θρησκευτικού γραμματισμού, σύμφωνα 
με πραγματοποιηθείσα επικαιροποιημένη βιβλιογραφική έρευνα. Η ανάπτυξη και 
η δομή του ερευνητικού εργαλείου κατά περίπτωση έλαβε υπόψη τον ορισμό της 
Moore (2015), σύμφωνα με τον οποίο ο θρησκευτικός γραμματισμός συνεπάγεται την 
ικανότητα της διάκρισης και της ανάλυσης των θεμελιωδών τομών που δημιουργούν η 
θρησκεία με την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή μέσω πολλαπλών πρισμάτων. 
Συγκεκριμένα, ένα θρησκευτικά εγγράμματο άτομο θα μπορούσε να έχει 1) μια βασική 
κατανόηση της ιστορίας, των κυριότερων κειμένων, των πεποιθήσεων, των πρακτικών 
και των εκδηλώσεων αρκετών θρησκευτικών παραδόσεων του τόπου του αλλά και 
άλλων τόπων, 2) μια βασική κατανόηση για τον τρόπο που πολλές από τις θρησκευτικές 
αυτές παραδόσεις ξεκίνησαν και συνεχίζουν να διαμορφώνονται υπό συγκεκριμένα 
κοινωνικά, ιστορικά και πολιτιστικά πλαίσια, και 3) την ικανότητα της διάκρισης 
και διερεύνησης των θρησκευτικών διαστάσεων στην πολιτική, την κοινωνία, και των 
πολιτιστικών τους εκφράσεων διαχρονικά σε διάφορους τόπους (Moore, 2015, σσ. 30-
31). Η ως άνω νοηματοδότηση της έννοιας του θρησκευτικού γραμματισμού υπονοεί 
ότι η θρησκεία αποτελεί ένα κοινωνικό/πολιτιστικό φαινόμενο που ενσωματώνεται 
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στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των ανθρώπων. Η διαμόρφωση των 
διαστάσεων ανά είδος γραμματισμού περιγράφεται ανά περίπτωση στην αναλυτική 
παρουσίαση του εργαλείου που ακολουθεί (King, 1967, σ. 173).

3.5. Δομή του ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε σε τέσσερα μέρη. Το Α΄ μέρος που αφορά στα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, το Β΄ μέρος που περιλαμβάνει τη 
διαμόρφωση των αξιών και στάσεων ζωής (πνευματικότητας), το Γ΄ μέρος που 
ασχολείται με τη διάσταση της θρησκευτικής γνώσης και το Δ΄ μέρος που ασχολείται 
με τη διάσταση της δια-θρησκευτικής πολιτισμικής γνώσης.

3.5.1. Μέρος Α΄. Δημογραφικά
Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις σχετικά με 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος ως ακολούθως: ηλικία, εθνικότητα, 
τόπος μόνιμης κατοικίας, καταγωγή, φύλο και οικογενειακή κατάσταση. Επιπλέον, 
συμπεριλήφθηκε ένα ερώτημα διερεύνησης της αντιπροσωπευτικής θρησκευτικότητας 
(«πιστεύω»), μέσω διατύπωσης τεσσάρων προτάσεων. Τέλος, τέθηκε ένα ανοιχτό 
ερώτημα απλής αναφοράς στη θρησκεία ή την ομολογία που ανήκει κάθε ερευνώμενο 
άτομο. Οι ερωτήσεις αντλήθηκαν και διαμορφώθηκαν βάσει ερευνών που αναλύουν, 
εκτός των άλλων, τη δυναμική των κοινωνικών αξιών, της ποιότητας ζωής και της 
πνευματικότητας (ESS, European Research Infrastructure, 2010; European Social 
Survey, 2008/9, σσ. 8-20; Special Eurobarometer N°225, 2005, σ. 7). Μόνιμη κατοικία 
της πλειοψηφίας των υποκειμένων του δείγματος (57,5%) ήταν η Θεσσαλονίκη, ενώ 
των υπολοίπων (42,5%) από όλη σχεδόν την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Τέλος, 
δύο άτομα ήταν από την Κύπρο.

3.5.2. Μέρος Β΄. Διαμόρφωση αξιών και στάσεων ζωής
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκε έτσι, ώστε να αντικατοπτρίζει 
τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων βάσει των πνευματικών εμπειριών του ατόμου 
και του τρόπου που προσεγγίζει τη ζωή. Περιελάμβανε τέσσερις διαστάσεις: (α) ένα 
ερώτημα «νοηματοδότησης της ζωής», (β) μία κλίμακα «πνευματικής εμπειρίας», 
εσωτερικής πνευματικής εμπειρίας και ενίσχυσης, (γ) μία κλίμακα επακόλουθης 
«πνευματικής εμπειρίας», κοινωνικών συνεπειών της πνευματικότητας και (δ) δύο 
ερωτήματα πνευματικής ανοιχτότητας και αποδοχής. Το περιεχόμενο των διαστάσεων 
αναλύεται ως ακολούθως:

(α) Το ερώτημα νοηματοδότησης της ζωής

Το πρώτο ερώτημα βασίστηκε σε κλίμακα που ανέπτυξαν οι Koenig και Büssing (2010), 
οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη διάσταση της θρησκευτικής εμπλοκής. Τη διακρίνουν 
με βάση τον τρόπο που αυτή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της οργανωμένης και μη 
οργανωμένης θρησκευτικής εμπλοκής και της συχνότητας συμμετοχής σε αυτήν. 
Επίσης, η κλίμακα των Koenig και Büssing (2010) περιλαμβάνει τη διάσταση της 
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εσωτερικευμένης θρησκευτικότητας ή «υποκειμενικής» νοηματοδότησης της ζωής μέσω 
της θρησκείας/πίστης. Το ερώτημα για τη νοηματοδότηση της ζωής βαθμολογήθηκε 
αντίστροφα, ώστε να ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση με τα υπόλοιπα ερωτήματα των 
κλιμάκων του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου (Πίν. 1).

Πίνακας 1: Στοιχεία του ερωτηματολογίου για τη διάσταση εσωτερικευμένης θρησκευτικότητας  
ή «υποκειμενικής» νοηματοδότησης της ζωής

Τα θρησκευτικά και πνευματικά μου πιστεύω είναι αυτό που βρίσκεται 
πραγματικά πίσω από τη συνολική μου προσέγγιση για τη ζωή.

Παρακαλώ σημειώστε σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είναι αλήθεια. 
(Koenig & Büssing, 2010)

(β) Η διάσταση της πνευματικής εμπειρίας

Η επιλογή της συγκεκριμένης κλίμακας βασίστηκε σε ανάλογη κλίμακα που 
ανέπτυξε η Genia (1997) (Spiritual Experience Index – REVISED), η οποία αποτέλεσε 
αναθεωρημένη έκδοση της προηγούμενης κλίμακας της Genia (1991). Πρόκειται για μία 
προσπάθεια αποτύπωσης της πνευματικότητας με στόχο να μην επιβάλει συγκεκριμένο 
θρησκευτικό προσανατολισμό ή πίστη ως μέρος των ερωτήσεων. Παρομοίως, αλλά με 
διαφοροποιημένα ερωτήματα, που αφορούν στον «καθημερινό Δείκτη Πνευματικής 
Εμπειρίας» (Daily Spiritual Experience Scale), ανέπτυξαν και οι Underwood και Teresi 
(2002), χωρίς όμως να αποκλείουν τελείως την εμπλοκή συγκεκριμένης θρησκείας και 
χωρίς τον διαχωρισμό υποκλιμάκων.

Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν αναφέρονται σε βιωματικούς τομείς της 
πνευματικότητας και της πίστης, διαμορφώνοντας αντιστοίχως την κατηγορία ερωτήσεων 
που αφορά στην εσωτερική αναζήτηση και την άντληση δύναμης (spiritual support). 
Διατυπώθηκαν συνολικά πέντε (5) προτάσεις, όπου με τη μορφή 6βάθμιας κλίμακας 
σημασιολογικής διαφοροποίησης σημειώθηκε ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας. Η 
συνολική βαθμολογία της κλίμακας προκύπτει κατόπιν συνεχούς αθροίσεως του συνόλου 
των απαντήσεων, ενώ όλες οι ερωτήσεις ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση (Πίν. 2).

Πίνακας 2: Στοιχεία του ερωτηματολογίου για τη διάσταση της πνευματικής εμπειρίας  
(Spiritual Experience Index) 

Η πίστη μου είναι ένας τρόπος ζωής 

Κλίμακα Πνευματικής 
Εμπειρίας/Ενίσχυσης
(Genia, 1991; 1997)

Συχνά σκέφτομαι θέματα που αφορούν στα πιστεύω μου

Η πίστη μου είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ατομικής μου ταυτότητας

Καταβάλλω μια συνειδητή προσπάθεια να ζήσω σύμφωνα με τις πνευματικές 
μου αξίες

Αισθάνομαι θαυμασμό για το μεγαλείο της δημιουργίας

(γ) Η διάσταση των κοινωνικών συνεπειών της πνευματικότητας

Η συγκεκριμένη διάσταση αναφέρεται σε επακόλουθες καθημερινές συμπεριφορές 
και νόρμες ως κοινωνικές προεκτάσεις της θρησκευτικότητας/πνευματικότητας 
του ατόμου. Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν: στην ανθρωπιστική διάσταση 
(π.χ. ενδιαφέρον και παροχή βοήθειας σε άλλους ανθρώπους, φιλανθρωπία) και το 
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αίσθημα του σεβασμού. Η επιλογή και διαμόρφωση των ερωτήσεων βασίστηκε κυρίως 
σε αναφορές των Underwood και Teresi (2002) και Büssing και συν. (2017), που 
διατυπώνονται με μορφή καταφατικών προτάσεων για τις οποίες ζητείται ο βαθμός 
συμφωνίας σε 6βάθμια κλίμακα σημασιολογικής διαφοροποίησης. Επίσης, η συνολική 
βαθμολογία της κλίμακας προκύπτει μέσω αθροίσεως του συνόλου των απαντήσεων, 
ενώ όλες οι ερωτήσεις ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση (Πίν. 3).

Πίνακας 3: Στοιχεία του ερωτηματολογίου για τη διάσταση των συνεπειών της πνευματικότητας

Βοηθώ τους άλλους συνήθως και ανεξαρτήτως
(Büssing, Recchia, Gerundt, Warode 
& Dienberg, 2017; Underwood  
& Teresi, 2002) 

Νοιάζομαι για τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων

Συνηθίζω να κάνω φιλανθρωπίες

Δέχομαι τους άλλους ακόμα κι όταν θεωρώ ότι πράττουν λάθος

(δ) Οι ερωτήσεις της πνευματικής ανοιχτότητας

Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις προσανατολίστηκαν στη διερεύνηση της πνευματικής και 
θρησκευτικής ανοιχτότητας στη διαφορετικότητα, ως μέρος της πνευματικής ανάπτυξης 
αλλά και εξέλιξης του ατόμου. Συμπληρωματικά, η δεύτερη ερώτηση αφορά στη 
δεκτικότητα ως προς τη δυναμική του μετασχηματισμού ή της αλλαγής των στάσεων/
πνευματικών πεποιθήσεων μέσω της απόκτησης νέων εμπειριών (spiritual openness) 
(Genia, 1991; 1997). Μεταξύ σχετικών ερευνών, μεταγενέστερα έργα αναφέρουν 
την παρουσία μιας δομής τριών παραγόντων σχετικά με τη θρησκευτικότητα/
πνευματικότητα: αυτή της εσωτερικής διάστασης, της εξωτερίκευσης/πρακτικών 
συνεπειών και της ανοιχτότητας (Flere et al., 2008; Jaume et al., 2013). Οι αντίστοιχες 
προτάσεις σημειώθηκαν και ζητήθηκε ο βαθμός συμφωνίας σε 6βάθμια κλίμακα 
σημασιολογικής διαφοροποίησης (Πίν. 4).

Πίνακας 4: Στοιχεία του ερωτηματολογίου για τα ερωτήματα των συνεπειών της πνευματικής 
ανοιχτότητας

Η πληροφόρηση για διαφορετικές θρησκείες/πνευματικές προσεγγίσεις 
είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πνευματικής μου ανάπτυξης

Ερωτήσεις Πνευματικής 
Ανοιχτότητας/Δεκτικότητας

(Genia, 1991; 1997)Οι πνευματικές μου πεποιθήσεις αλλάζουν καθώς συναντώ νέες ιδέες 
και εμπειρίες

3.5.3. Μέρος Γ΄: Η διάσταση της θρησκευτικής γνώσης
Για τη διαμόρφωση των ερωτήσεων στη διάσταση της θρησκευτικής γνώσης λήφθηκε 
υπόψη το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε ο Prothero (2007, σσ. 35-36) στην 
έρευνα που διεξήγαγε με τους φοιτητές του. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων που 
διατυπώθηκαν αντλήθηκε από τα θέματα των Αναλυτικών Προγραμμάτων ΔΕΠΠΣ 
(2003), ΑΠΣ (1998) και ΠΣ (2017), και τα αντίστοιχα βιβλία των μαθητών/τριών, σε 
όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, καθώς και βασικές ιστορικές γνώσεις στο πλαίσιο 
της επικρατούσας θρησκείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ωστόσο, η ενσωμάτωση 
της διάστασης της γνώσης της θρησκευτικής ιστορίας συναντάται αρκετά συχνά σε 
προηγούμενες μελέτες σχετικά με τη θρησκευτικότητα και την πνευματικότητα, και 
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των διαπολιτισμικών και πολυπαραγοντικών διαστάσεών τους (Hilty et al., 1985, σ. 
75; Lond, et al., 1976, σ. 866). Διατυπώθηκαν και βαθμολογήθηκαν στο σύνολό τους 
δεκαεπτά (17) ερωτήσεις από τις οποίες εννέα (9) ανοιχτού και επτά (7) κλειστού 
τύπου (αντιστοίχισης). Οι ερωτήσεις είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν, αναλόγως 
με την ομάδα στην οποία απευθύνεται το ερωτηματολόγιο. Η βαθμολόγηση έγινε στο 
σύνολο των σωστών απαντήσεων με άριστα το 17.

3.5.4.  Μέρος Δ΄: Η διάσταση της δια-θρησκευτικής πολιτισμικής γνώσης
Στη διάσταση της δια-θρησκευτικής πολιτισμικής γνώσης συμπεριλήφθηκαν επτά 
(7) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου-σύντομης απάντησης. Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με εκκλησιαστική ιστορία 
(Τουρκοκρατία στην Ελλάδα), ιστορία της τέχνης (Αναγέννηση), θρησκευτική 
τέχνη στη δύση (Καπέλλα Σιξτίνα, Μυστικός Δείπνος), βασικούς τόπους λατρείας 
άλλων ομολογιών και θρησκειών (Βατικανό, Μέκκα), πολιτικές και θρησκευτικές 
προσωπικότητες άλλων θρησκειών (Γκάντι), χαρακτηριστικές πολιτισμικές εκδηλώσεις 
θρησκευτικής πίστης άλλων θρησκειών (Καάμπα, περιστρεφόμενοι δερβίσηδες). Οι 
γνώσεις για την έκφραση της θρησκείας, όπως αποτυπώνεται στα έργα τέχνης και 
στον πολιτισμό, θα πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία αισθήματος σεβασμού 
στη θρησκεία του άλλου, η οποία ενέπνευσε τα έργα τέχνης. Τα δημιουργήματα της 
τέχνης είναι στοιχεία έκφρασης του πολιτισμού κάθε λαού και θαυμάζονται για την 
τέχνη που εκφράζουν, από οπουδήποτε και αν προέρχεται η έμπνευσή τους, δηλαδή, 
μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ο σεβασμός των έργων τέχνης αφορά στην τέχνη και τον 
πολιτισμό που δημιούργησε μια συγκεκριμένη θρησκεία και όχι στην αποδοχή της 
ή τον ενστερνισμό της. Η γνώση των σημαντικών παγκόσμιων προσωπικοτήτων που 
άλλαξαν τον ρου της ιστορίας, μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα αγωνιστών για τις 
ανθρώπινες αξίες στους σημερινούς νέους (όπως ο Γκάντι που αγωνίστηκε για την 
ανεξαρτησία των Ινδών) (Berkson, 2012; Rademakers et al., 2020; Ruane & Williams, 
2008; Taves, 2009). Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογήθηκαν συνολικά με άριστα το 7, 
ενώ οι 5 εξ αυτών περιλάμβαναν 2 υπο-ερωτήματα, τα οποία βαθμολογήθηκαν με 
0,50 το καθένα.

3.6. Στατιστική ανάλυση
Η στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 
του λογισμικού στατιστικής επεξεργασία SPSS 25 και σε συνδυασμό με τα υπολογιστικά 
φύλλα του προγράμματος Microsoft excel. Ο έλεγχος των ιδιοτήτων, των στάσεων και 
του βαθμού/επιπέδου γνώσεων και γραμματισμού σύμφωνα με το εργαλείο μέτρησης 
που προτάθηκε, έγινε με τη χρήση περιγραφικών στατιστικών μεθόδων (δείκτες 
κεντρικής τάσης, ποσοστά, κατάταξη). Ο διερευνητικός έλεγχος των διαστάσεων 
της «πνευματικότητας», όπως αυτές ορίστηκαν στο θεωρητικό ερευνητικό μοντέλο, 
πραγματοποιήθηκε με την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών. Το στατιστικό μέτρο του 
συντελεστή Cronbach’s alpha χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της αξιοπιστίας σχετικά 
με την εσωτερική συνέπεια (Cohen et al., 2008; Kalof et al., 2008; Ρούσσος & Τσαούσης, 
2003; Yurdugül, 2008). Ειδικότερα, για την μετέπειτα διερεύνηση των σχέσεων και τις 
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συγκρίσεις των μέσων ή και σειρών κατάταξης εφαρμόστηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι 
Mann-Whitney U στις περιπτώσεις δύο κατηγοριών/ομάδων και Kruskal–Wallis στις 
περιπτώσεις συγκρίσεων μεταξύ περισσότερων των δύο κατηγοριών/ομάδων. Για τη 
διερεύνηση της συνδιακύμανσης μεταξύ των διατακτικών (ordinal) και των συνεχών 
μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho, λόγω της 
ύπαρξης κλιμάκων σημασιολογικής διαφοροποίησης (semantic differential scale) αλλά 
και της απόρριψης της παραμετρικής υπόθεσης της κανονικότητας (Cohen et al., 2008; 
Kalof et al., 2008).Ο έλεγχος της κανονικότητας της κατανομής πραγματοποιήθηκε 
με το One-Sample Kolmogorov-Smirnov test. Σε όλους τους ελέγχους το επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας (p value) τέθηκε στο α=0,05 ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο 
δείκτης Monte-Carlo της αντίστοιχης μεθόδου προσομοίωσης.

4. Αποτελέσματα της έρευνας

4.1. Παρουσίαση απαντήσεων επιλογής κατάστασης του «πιστεύω»
Οι απαντήσεις στο ερώτημα επιλογής της κατάστασης του «πιστεύω» κατανεμήθηκαν 
ως εξής: 79,5% (58) δήλωσαν ότι πιστεύουν στην ύπαρξη ενός Θεού, 16,4% (12) ότι 
υπάρχει κάποιο είδος πνεύματος ή ανώτερης δύναμης, 1,4% (1) ότι δεν υπάρχει κάποιος 
θεός, πνεύμα ή ύψιστη δύναμη ζωής, 2,7% (2) ότι δεν γνωρίζουν (Διάγραμμα 1).

Αναφορικά με τη θρησκεία/ομολογία στην οποία ανήκουν το 95,9% (70) δήλωσαν 
τον Χριστιανισμό, εκ των οποίων 64,4% δήλωσαν χριστιανός ορθόδοξος και 31,5% 
απλώς χριστιανός. Ένα 4,1% (3) δήλωσαν ότι δεν ανήκουν σε κάποια θρησκεία/
ομολογία (Διάγραμμα 2).

4.2.  Κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα της νοηματοδότησης 
της ζωής

Μέσω των απαντήσεων που δόθηκαν στην ερώτηση «Τα θρησκευτικά μου πιστεύω είναι 

Πιστεύω ότι υπάρχει ένας 
Θεός

Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο 
είδος πνεύματος ή ανώτερης 
δύναμης
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει 
κάποιος θεός, πνεύμα ή ύψιστη 
δύναμη ζωής
Δε ννωρίζω

Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία κατανομή των επιλογών του δείγματος για την κατάσταση των πιστεύω
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Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία κατανομή των επιλογών του δείγματος αναφορικά με τη θρησκεία  
ή την ομολογία στην οποία ανήκουν

αυτό που βρίσκεται πραγματικά πίσω από τη συνολική μου προσέγγιση για τη ζωή», 
η οποία σχετίζεται με τη θέση που κατέχει η πνευματικότητα στη ζωή των αποφοίτων 
Λυκείου, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία (69,8%) θεωρεί αληθινή (αναμφίβολα 43,8% 
ή τείνει να είναι 26%) την προσέγγιση ότι τα πνευματικά πιστεύω νοηματοδοτούν τη 
ζωή τους. Το 24,7% του δείγματος δήλωσε ότι αυτό ‘δεν είναι βέβαιο’, ενώ μικρότερο 
ποσοστό (συνολικά το 5,2%) δήλωσε ότι τα πνευματικά τους πιστεύω δεν αποτελούν 
τη βασική τους προσέγγιση για τη ζωή (Διάγραμμα 3).

Στην ερώτηση αυτή 32 υποκείμενα (ποσοστό 43,8%) δήλωσαν ότι αναμφίβολα 
πίσω από τη συνολική τους προσέγγιση για τη ζωή υπάρχουν οι θρησκευτικές και 
πνευματικές τους πεποιθήσεις και 19 (26%) δήλωσε ότι πιστεύουν «τείνει να είναι 
αληθινό». Το ένα τέταρτο περίπου του δείγματος (18 άτομα), ποσοστό 24,7%, δήλωσε 
ότι «δεν είναι βέβαιο» για αυτό. Ένας πολύ μικρός αριθμός ατόμων τοποθετήθηκε 
αρνητικά 4,1% (3 άτομα) ότι «τείνει να μην είναι αληθινό» και μόνο ένα άτομο, 
(ποσοστό 1,4%), δήλωσε ότι «αναμφίβολα δεν είναι αληθινό». Θα μπορούσε να ειπωθεί 
ότι από τις απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο νοηματοδότησης της ζωής διαφαίνεται 
ότι οι αξίες και παραδόσεις του ορθόδοξου χριστιανισμού κατά τη διδασκαλία του 
ΜτΘ έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας συνολικής συμπεριφοράς και στάσης 
ζωής και ότι η πλειοψηφία των υποκειμένων του δείγματος έχουν συνείδηση αυτού.

4.3.  Κατανομή απαντήσεων στη διάσταση της πνευματικής 
εμπειρίας

Η πλειοψηφία των υποκειμένων του δείγματος (68,5%) συμφώνησε σε κάποιο βαθμό, 
αθροιστικά, ότι η πίστη αποτελεί έναν τρόπο ζωής. Σχετικά μεγάλος βαθμός συμφωνίας 
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βρέθηκε στις προτάσεις, που αφορούσαν στο ρόλο της πίστης στη διαμόρφωση της 
ατομικής ταυτότητας και τις συχνές σκέψεις που αφορούν στα πιστεύω καθώς το 
76,7% και το 78% των ερωτώμενων αντιστοίχως και αθροιστικά τοποθετήθηκαν θετικά 
(από «Συμφωνώ κάπως» μέχρι «Συμφωνώ απόλυτα»). Παρομοίως, οι απαντήσεις 
που δόθηκαν σχετικά με τη συνειδητή καταβολή προσπάθειας να ζήσει το άτομο 
σύμφωνα με τις πνευματικές του αξίες ανέδειξαν ότι η πλειοψηφία, δηλαδή συνολικά 
το 69,8% συμφωνεί κάπως ή και απόλυτα. Τέλος, ιδιαίτερα υψηλός βαθμός συμφωνίας 
βρέθηκε στην αίσθηση θαυμασμού για το μεγαλείο της δημιουργίας με το 82,3% των 
ερωτώμενων να απαντά θετικά (Διάγραμμα 4).

Τα υποκείμενα του δείγματος παρουσίασαν συνολικά θετική στάση, ως προς 
την επίδραση της θρησκευτικής τους πίστης προς τη διαμορφωμένη τους πνευματική 
εμπειρία, πνευματικά βιώματα και απόψεις. Συγκεκριμένα, ως προς την ερώτηση εάν 
«Αισθάνονται θαυμασμό για το μεγαλείο της δημιουργίας», το ένα τρίτο περίπου 
(37%) συμφώνησε απολύτως, το 34,3% «συμφώνησε», και το 11,4% «συμφώνησε 
κάπως». Οι γνώσεις της Βίβλου από το κεφάλαιο της Γένεσης, που έχουν αποκτήσει 
στο μάθημα των Θρησκευτικών, είναι επαρκείς για να εκτιμούν και να θαυμάζουν 
το σύμπαν και τον κόσμο στον οποίο ζουν ως δημιουργήματα του Θεού. Εν τούτοις 
ένα μικρό ποσοστό 17,7% (12,3% «Διαφωνώ κάπως», 2,7% «Διαφωνώ» και 2,7% 
«Διαφωνώ απόλυτα») δεν αισθάνεται ότι το σύμπαν ή ο κόσμος που ζούμε είναι άξιος 
θαυμασμού. Από τις θετικές απαντήσεις (σχετικής ή απόλυτης συμφωνίας) (69,8%) 
στην ερώτηση «καταβάλλω προσπάθεια να ζήσω σύμφωνα με τις πνευματικές μου 
αξίες», οι περισσότερες ανήκουν στην επιλογή «συμφωνώ» (35,6%), λιγότερες στην 
επιλογή «συμφωνώ κάπως» (21,9%) και πολύ λιγότερες εντάσσονται στην κατηγορία 
«συμφωνώ απολύτως» (12,3%). Οι νέοι απόφοιτοι Λυκείου που συμμετείχαν φαίνονται 
να έχουν διαμορφώσει τις πνευματικές αξίες τους και είναι συνειδητοποιημένοι για 

Διάγραμμα 3: Ποσοστιαία κατανομή απαντήσεων στο ερώτημα της νοηματοδότησης της ζωής
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τις προσπάθειες που χρειάζεται να καταβάλλουν, για να τις εφαρμόζουν στη ζωή τους 
και για τον κόπο που χρειάζεται για να το πετύχουν. Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 
30,2% (15,1% «Διαφωνώ κάπως», 9,6% «Διαφωνώ» και 5,5% «Διαφωνώ απολύτως») 
έχει αυτεπίγνωση ότι δεν καταβάλλει ή δεν μπορεί να καταβάλλει εν μέρει ή καθόλου 
την μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται για να ακολουθήσει τις πνευματικές αξίες 
στη ζωή του. Πολύ υψηλό ποσοστό απαντήσεων μερικής ή απόλυτης συμφωνίας 
(76,7%) συγκεντρώνει η ερώτηση «Η πίστη μου είναι ένα σημαντικό κομμάτι της 
ατομικής μου ταυτότητας». Η Θρησκευτική Εκπαίδευση κατά τα έτη της σχολικής 
φοίτησης φαίνεται ότι έχει αναδείξει, στο μυαλό των μαθητών, την πίστη ως μέρος 
της ταυτότητάς τους σε ποσοστά 34,2%, «Συμφωνώ απολύτως», 23,3% «Συμφωνώ» 
και 19,2% «Συμφωνώ κάπως». Αντίθετα το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων 
(διαφωνίας) ήταν συνολικά μικρό (23,3%) («Διαφωνώ κάπως» 8,2%, «Διαφωνώ» 
8,2%, «Διαφωνώ απολύτως» 6,9%). Μεγάλη πλειοψηφία θετικών απαντήσεων (78%) 
δόθηκε και στην ερώτηση «Συχνά σκέφτομαι θέματα που αφορούν τα πιστεύω μου». 
Το δείγμα έδωσε περισσότερες απαντήσεις στο «Συμφωνώ» (31,5%), λιγότερες στο 
«Συμφωνώ απολύτως» (26%) και τις λιγότερες στο «Συμφωνώ κάπως» (20,5%). Από 
τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, όμως, δεν διαφαίνεται σαφώς εάν αναφέρονται 
στο επίρρημα συχνά ή αν αφορούν ζητήματα θρησκευτικής πίστης ή γενικότερα 
πεποιθήσεων σε ποικίλα άλλα ζητήματα (π.χ. πιστεύω ότι πρέπει να προστατεύω το 
φυσικό περιβάλλον) ή εάν κάθε φορά που χρειάζεται να πάρουν κάποια απόφαση 
την συνδέουν με τη θρησκευτική πίστη. Το μικρό ποσοστό αρνητικών απαντήσεων 
ή ασυμφωνίας 22% (12,3% «Διαφωνώ κάπως», 7% «Διαφωνώ», 2,7% «Διαφωνώ 
απολύτως») ενδεχομένως να δείχνουν ότι για έναν αριθμό νέων, τα ζητήματα της 

Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία κατανομή απαντήσεων στην κλίμακα της πνευματικής εμπειρίας
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πίστης δεν εμπλέκονται με τις αποφάσεις σε ζητήματα καθημερινά ή δεν σχετίζονται 
με αυτά. Η πλειοψηφία των υποκειμένων του δείγματος (68,5%) φαίνεται ότι έχει 
κατανοήσει ότι «Η πίστη μου είναι ένας τρόπος ζωής» με παρόμοια ποσοστά στις 
δύο πρώτες κατηγορίες απαντήσεων «Συμφωνώ απολύτως» 26% και «Συμφωνώ» 
27,4%, ενώ μικρότερο ποσοστό στο «Συμφωνώ κάπως» 15,1%. Σε σύνδεση βέβαια 
και με σχόλιο που προηγήθηκε, δεν είναι εφικτό να καθοριστεί αν αυτή η στάση έχει 
άμεση σχέση με τη συνολική συμπεριφορά των υποκειμένων που απορρέει ή συνδέεται 
με τα θρησκευτικά πιστεύω και τις χριστιανικές αξίες. Εν τούτοις και οι απαντήσεις 
διαφωνίας σε ποσοστό συνολικό 31,5% (17,8% «Διαφωνώ κάπως», 9,6% «Διαφωνώ» 
και 4,1% «Διαφωνώ απόλυτα») προκαλούν ερωτήματα σχετικά με το τι θεωρούν οι 
συμμετέχοντες ότι είναι η πίστη σε σχέση με τη ζωή τους.

4.4.  Κατανομή απαντήσεων στη διάσταση των κοινωνικών 
συνεπειών της πνευματικότητας

Η κλίμακα των επακόλουθων της πνευματικότητας κοινωνικών συνεπειών παρουσίασε 
αρκετά μεγάλο βαθμό σχετικής ή απόλυτης συμφωνίας στις ερωτήσεις που ειδικότερα 
αφορούσαν στο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων (87,7%) και την 
παροχή βοήθειας συνήθως και ανεξαρτήτως (82,2%). Σχετικά υψηλός βρέθηκε και ο 
βαθμός αποδοχής των άλλων ανθρώπων ασχέτως από το αν θεωρούν ότι πράττουν λάθος 
με το 67,2% να συμφωνεί σχετικά ή απόλυτα. Σχετικά μικρότερος βαθμός συμφωνίας 
παρατηρήθηκε στην περίπτωση που αφορούσε στις φιλανθρωπίες (57,5%) (Διάγραμμα 5).

Η εφαρμογή των αξιών που πρεσβεύει η επίδραση της θρησκευτικής πίστης 
στις κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες μπορεί να αποτελούν τα επακόλουθα της 
πνευματικότητας, παρουσίασε σχετικά θετική ανταπόκριση από τα υποκείμενα του 
δείγματος. Συγκεκριμένα, ως προς την ερώτηση «Δέχομαι τους άλλους ακόμη και 
όταν θεωρώ ότι κάνουν λάθος» το σύνολο των απαντήσεων συμφωνίας ήταν 67,2% 
σχεδόν ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των τριών επιλογών «Συμφωνώ απολύτως» 
23,7%, «Συμφωνώ» 22% και «Συμφωνώ κάπως» 20,5%. Παρατηρήθηκε, ωστόσο, 
σχετικά υψηλό ποσοστό διαφωνίας, με σχεδόν το 1/3 των απαντήσεων, το 32,8% (20,5%, 
«Διαφωνώ κάπως», 6,8%, «Διαφωνώ» και 5,5% «Διαφωνώ απολύτως»).Το ποσοστό 
αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετά υψηλό σε σχέση με τις βασικές διδασκαλίες του 
χριστιανισμού, ότι οφείλουμε να δεχόμαστε τον θρησκευτικά άλλο ή και γενικότερα να 
ακούμε την άποψη του άλλου ακόμη και όταν διαφωνούμε μαζί του ή θεωρούμε ότι 
κάνει λάθος. Η ακρόαση του άλλου δεν σημαίνει και τον αποδοχή όσων υποστηρίζει. 
Το δεύτερο σημαντικό επακόλουθο, που αντανακλά την επίδραση του τρόπου ζωής 
που πρεσβεύει η χριστιανική πίστη, είναι η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Αυτή 
δεν διαφαίνεται τόσο ισχυρή σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση 
«συνηθίζω να κάνω φιλανθρωπίες» (57,5% συνολικές θετικές και 42,5% συνολικές 
αρνητικές τοποθετήσεις). Μόλις 4,1% απάντησε «Συμφωνώ απολύτως», ενώ παρόμοια 
ποσοστά παρατηρήθηκαν μεταξύ των απαντήσεων «Συμφωνώ» με 27,4% και «Συμφωνώ 
κάπως» με 26%. Ο Ιησούς είπε «ο έχων δύο χιτώνας να δίνει τον ένα», όπως όμως 
διαφαίνεται, τα λόγια του αυτά και η σχετική διδασκαλία Του, δεν φαίνεται να έχουν 
εφαρμογή στους νέους απόφοιτους Λυκείου, αν λάβουμε υπόψη το υψηλό ποσοστό των 
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συνολικών αρνητικών απαντήσεων 42,5% (20,6% «Διαφωνώ κάπως», 12,3% «Διαφωνώ» 
και 9,6% «Διαφωνώ απολύτως»). Εξάλλου, η φιλανθρωπία δεν έχει διατίμηση όπως 
φαίνεται από το λεπτό της χήρας στο σχετικό ευαγγελικό χωρίο. Αντίθετα, η διδασκαλία 
των χριστιανικών αξιών φαίνεται ότι έχει επίδραση στην σκέψη και την προσφορά 
βοήθειας μη υλικής, προς τον συνάνθρωπο, όπως παρουσιάζεται από το υψηλό ποσοστό 
θετικών απαντήσεων στην ερώτηση «νοιάζομαι για τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων» 
87,2% (32,9% «Συμφωνώ απολύτως», 34,2% «Συμφωνώ» και 20,5% «Συμφωνώ 
κάπως»), που διαφαίνεται ακόμη εμφανέστερα στην επόμενη ερώτηση «βοηθώ τους 
άλλους συνήθως και ανεξαρτήτως» με συνολικό ποσοστό 82,2% (27,4% «Συμφωνώ 
απολύτως», 35,6% «Συμφωνώ» και 19,2% «Συμφωνώ κάπως»). Πάντως, αξιοσημείωτο 
εύρημα αποτελεί ότι και στις δύο τελευταίες ερωτήσεις το αρνητικό συνολικό ποσοστό 
ήταν μικρό 12,4% (6,9% «Διαφωνώ κάπως», 4,1% «Διαφωνώ» και 1,4% «Διαφωνώ 
απολύτως») στην ερώτηση «νοιάζομαι για τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων» και 
αντίστοιχα 17,8% (11% «Διαφωνώ κάπως», 2,7% «Διαφωνώ» και 4,1% «Διαφωνώ 
απολύτως») στην ερώτηση «βοηθώ τους άλλους συνήθως και ανεξαρτήτως». Και 
στις δύο αυτές ερωτήσεις δεν διευκρινίζεται εάν εμπεριέχεται και η υλική βοήθεια 
προς τους άλλους, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάζει την καθ’ όψη διαφορετική 
κατανομή των απαντήσεων, σε σχέση με αυτές που δόθηκαν στην ερώτηση «κάνω 
φιλανθρωπίες» η οποία εμπεριέχει το υλικό/χρηματικό μέσο.

4.5.  Κατανομή απαντήσεων στα ερωτήματα της πνευματικής 
ανοιχτότητας

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της πνευματικής «ανοιχτότητας» ή αποδοχής παρουσίασαν 

Διάγραμμα 5: Ποσοστιαία κατανομή απαντήσεων στην κλίμακα των συνεπειών της πνευματικότητας
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περιγραφικά διαφοροποιημένη εικόνα σε σχέση με τις απαντήσεις στη διάσταση της 
πνευματικής εμπειρίας, των κοινωνικών συνεπειών της πνευματικότητας αλλά και 
μεταξύ τους. Τα υποκείμενα του δείγματος φάνηκε να διαφωνούν στην πλειοψηφία 
τους (το 67,1% απάντησε αθροιστικά ότι διαφωνεί σε κάποιο βαθμό ή απόλυτα) ότι 
οι πνευματικές τους πεποιθήσεις αλλάζουν καθώς συναντούν νέες ιδέες και εμπειρίες. 
Αντίθετα, στην περίπτωση της πρότασης που αφορούσε στην σημαντικότητα της 
πληροφόρησης για διαφορετικές πνευματικές προσεγγίσεις στην πνευματική ανάπτυξη 
του ατόμου, μικρότερο ποσοστό (35,6%) τοποθετήθηκε αρνητικά (Διάγραμμα 6).

Επιπλέον, ο μέσος όρος στην 6βάθμια κλίμακα βαθμού συμφωνίας βρέθηκε αρκετά 
υψηλότερος (4,03) στην περίπτωση της διάθεσης για πνευματική ανοιχτότητα και 
ανάπτυξη σε σχέση με τον μέσο όρο της πρόθεσης για αλλαγή ή μετασχηματισμό των 
πεποιθήσεων ως μέρος της πνευματικής ανοιχτότητας (2,85). Ωστόσο, ο συντελεστής 
συσχέτισης Spearman’s rho έδειξε μη στατιστικώς σημαντική, ασθενή και αρνητική 
σχέση μεταξύ των δύο ερωτήσεων πνευματικής ανοιχτότητας (p=0,517).

Σχετικά με την ερώτηση της πνευματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ανοιχτότητας 
φάνηκε πως γενικά οι νέοι/ες θεωρούν ότι στην πνευματική τους ανάπτυξη συμβάλλει 
η πληροφόρηση για άλλα θρησκεύματα, με συνολικό ποσοστό θετικών απαντήσεων 
64,4% (21,9 «Συμφωνώ απολύτως», 17,8 «Συμφωνώ» και 24,8% «Συμφωνώ κάπως»). 
Αρκετοί/ές όμως (συνολικό ποσοστό 35,6%) δεν συμφωνούν με αυτό (17,8% «Διαφωνώ 
κάπως», 12,3% «Διαφωνώ» και 5,5% «διαφωνώ απολύτως»), δηλαδή ίσως θεωρούν 
ότι αρκεί η γνώση της δικής τους θρησκείας για την πνευματική τους ανάπτυξη. 
Ενδιαφέρουσες είναι, όμως, οι απαντήσεις όσον αφορά στην αλλαγή των πνευματικών 
πιστεύω και πεποιθήσεων (που εμπεριέχουν και τις θρησκευτικές), καθώς δείχνουν ότι 
οι διαμορφωμένες κατά τη Θρησκευτική Εκπαίδευση πεποιθήσεις με τη διδασκαλία 

Διάγραμμα 6: Ποσοστιαία κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση της πνευματικής ανοιχτότητας  
και ανάπτυξης και πνευματικής ανοιχτότητας & αλλαγής πεποιθήσεων
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του ΜτΘ στην πλειοψηφία των νέων αποφοίτων μένουν αμετάβλητες, με ποσοστό 
των συνολικών αρνητικών απαντήσεων το 67,1% (24,7% «Διαφωνώ απόλυτα», 21,9% 
«Διαφωνώ» και 20,5% «Διαφωνώ κάπως»). Δεν είναι μικρό ούτε αμελητέο, ενώ 
το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις μπορούν να 
αλλάξουν όταν γνωρίζουν νέες ιδέες και εμπειρίες αποτελεί περίπου μόνο το 1/3 
του δείγματος με ποσοστό που φτάνει το 32,9% (13,7% «Συμφωνώ κάπως», 15,1% 
«Συμφωνώ» και 4,1% «Συμφωνώ απόλυτα»). Στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο 
αντίθετες τοποθετήσεις των υποκειμένων του δείγματος με βάση τις απαντήσεις τους, 
όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 7 της Ποσοστιαίας κατανομής απαντήσεων στην 
ερώτηση της πνευματικής ανοιχτότητας και αλλαγής πεποιθήσεων (Διάγραμμα 7).

4.6.  Βαθμολογία απαντήσεων στη διάσταση της θρησκευτικής 
γνώσης

Ο μέσος όρος των απαντήσεων στη διάσταση της θρησκευτικής γνώσης βρέθηκε 9,97 
στα 17 ερωτήματα. Το 34,2% του δείγματος απάντησε σωστά 9 ή λιγότερες ερωτήσεις 
(0 έως 9 ερωτήσεις), ενώ 5 άτομα δεν απάντησαν καμία ερώτηση σωστά (Πίν. 5).

Πίνακας 5: Δείκτες κεντρικής τάσης και διακύμανσης της συνολικής βαθμολογίας  
των απαντήσεων στις ερωτήσεις θρησκευτικής γνώσης

N Ελάχιστη 
βαθμολογία

Μέγιστη 
βαθμολογία Μ.Ο. Τ.Α.

Θρησκευτική γνώση / βαθμολογία (0-17) 73 ,0 17,0 9,966 3,80

Οι απαντήσεις του δείγματος στις ερωτήσεις που αφορούσαν στη θρησκευτική γνώση 
δεν έδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τις πνευματικές εμπειρίες, 

Διάγραμμα 7: Μέσος όρος βαθμού συμφωνίας στις μεταβλητές πνευματικής ανοιχτότητας
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συμπεριφορά και στάσεις ζωής που απορρέουν από αυτές. Από τις απαντήσεις φάνηκε 
ότι στους αποφοίτους υπάρχει έλλειμα θρησκευτικών γνώσεων. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι σχεδόν οι μισοί, το 46,4%, γνώριζε τα βιβλία από τα οποία αποτελείται η Βίβλος/
Αγία Γραφή και στο ίδιο περίπου ποσοστό, 46,6%, γνώριζε πόσα είναι τα Ευαγγέλια 
και τους συγγραφείς τους. Ένα ποσοστό 15,1% γνώριζε τον αριθμό των Ευαγγελίων 
αλλά όχι και τις ονομασίες τους. Επίσης το 45,2% δεν γνώριζε ποιες είναι οι τρεις 
μονοθεϊστικές θρησκείες, ένα ποσοστό 38,4% απάντησε μερικώς στην ερώτηση, είτε 
δηλώνοντας τις δύο εξ αυτών είτε προσθέτοντας και τον βουδισμό, ενώ ένα ποσοστό 
16,4%, δεν γνώριζε καμία. Μόνο το 17,8% αναγνώρισε τη διαφορά μεταξύ ιουδαϊκού 
και χριστιανικού Πάσχα. Οι μισοί/ές σχεδόν, το 42,5%, δεν γνώριζαν τη διαφορά, ενώ 
το 39,7% δεν γνώριζε ούτε τι γιορτάζεται στο χριστιανικό Πάσχα. Το 36,9% γνώριζε 
ότι ο Ιησούς είπε την φράση «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι…», όμως όχι και πού 
(20,5%). Η πλειοψηφία, το 63,1%, δεν γνώριζε τίποτα από τα δύο. Ομοίως, σχεδόν το 
μισό δείγμα με ποσοστό 50,7%, γνώριζε ότι ο Μωυσής παρέλαβε τις 10 εντολές, αλλά 
μόνο το 30,1% γνώριζε ότι αυτό συνέβη στο όρος Σινά. Όσο για την πληροφόρηση 
για άλλα θρησκεύματα, ενώ το 37% αναγνώρισε τον Βούδα ως ιδρυτή του βουδισμού, 
μόνο 2,7% γνώριζε να κατονομάσει μία ιδιότητά του. Η μεγάλη πλειοψηφία, το 84,9%, 
δεν γνώριζε ποιας θρησκείας πνευματικός ηγέτης είναι ο Δαλάι Λάμα. Σχεδόν όλοι, 
σε ποσοστό 89%, γνώριζαν ότι το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων είναι το Κοράνι. 
Πιθανόν, λόγω του ζητήματος των προσφύγων και της συζήτησης που γίνεται στα 
τηλεοπτικά μέσα τα τελευταία χρόνια για τους μουσουλμάνους και το ιερό βιβλίο 
τους. Τα αποτελέσματα ήταν βελτιωμένα στις ερωτήσεις τύπου αντιστοίχισης, όπου 
δίνονταν οι απαντήσεις και απλώς έπρεπε να εντοπίσουν τη σωστή. Εν τούτοις και 

Διάγραμμα 8: Ποσοστιαία κατανομή σωστών και λάθος απαντήσεων στη διάσταση  
της θρησκευτικής γνώσης (RK)
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σε αυτήν τα αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Ο Απόστολος Παύλος 
σχετίζεται με τον «φωτισμένο», ενώ ο Βούδας αντιστοιχίζεται με την «Έξοδο». Η 
πλειοψηφία γνώριζε για τον Νώε και την Κιβωτό (Διάγραμμα 8).

4.7.  Βαθμολογία απαντήσεων στη διάσταση της διαθρησκευτικής 
πολιτισμικής γνώσης

Ο μέσος όρος των απαντήσεων στη διάσταση της δια-θρησκευτικής πολιτισμικής 
γνώσης βρέθηκε 1,87 στα 7 ερωτήματα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων φοιτητών 
(91,8%) απάντησε σωστά τα μισά (4) ή λιγότερα ερωτήματα ενώ 16 άτομα (21,9%) 
δεν απάντησαν σωστά κανένα ερώτημα της συγκεκριμένης διάστασης (Πίν. 6).

Πίνακας 6: Δείκτες κεντρικής τάσης και διακύμανσης της συνολικής βαθμολογίας των απαντήσεων  
στις ερωτήσεις θρησκευτικής γνώσης

N Ελάχιστη 
βαθμολογία

Μέγιστη 
βαθμολογία Μ.Ο. 13,667 

Διαθρησκευτική πολιτισμική γνώση / 
βαθμολογία (0-7) 73 ,0 6,0 1,870 1,5812

Ποσοστό της τάξης του 10,95% (15 άτομα) δεν απάντησε σε καμία από τις 
ερωτήσεις της διάστασης αυτής. Ένα μικρό ποσοστό 5,5% γνώριζαν ιστορία της 
τέχνης, πότε ήταν η Αναγέννηση, τι αφορούσε, ποια η κατάσταση τότε στην Ελλάδα 
λόγω της οποίας δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την αναγέννηση στις τέχνες (ζωγραφική, 
λογοτεχνία, ποίηση, γλυπτική κ.ά.). Η μεγάλη πλειοψηφία, 83,6% του δείγματος, δεν 
γνώριζε ποιος ζωγράφισε την Cappella Sistina, ούτε μπορούσε να κατονομάσει έστω και 
μία ζωγραφιά από αυτήν (την περίφημη απεικόνιση της δημιουργίας του ανθρώπου), 
36 άτομα (ποσοστό 76,8% ) αναγνώρισαν, ως τίτλο του έργου, τον Μυστικό Δείπνο 
του Leonardo da Vinci, αλλά τα 28 εξ αυτών (ποσοστό 38,4%) δεν αναγνώρισαν τι 
απεικόνιζε ακριβώς. Σε επίπεδο πολιτικών σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο 
Γκάντι, 72,6% δεν απάντησαν καθόλου, 27,3% αναγνώρισαν σε ποια θρησκεία ανήκε, 
αλλά μόνο το 6,8% εξ αυτών και τι του συνέβη. Λιγότερα από τα μισά άτομα 28,8% 
γνώριζαν για το Βατικανό, τη θρησκεία που ανήκει αλλά όχι και το πού βρίσκεται 
(Κωνσταντινούπολη, κάπου στην Ανατολή). Σχεδόν τα μισά υποκείμενα του δείγματος, 
61,6% (45 άτομα), δεν γνώριζαν τίποτα για αυτό. Ποσοστό 58,9% δεν γνώριζε πού 
βρίσκεται η Μέκκα και η Καάμπα (ούτε σε ποια θρησκεία ανήκει). Ένας μικρός 
αριθμός ατόμων (10), ποσοστό 13,7%, απάντησε σωστά. Μόνο 2 άτομα (2,7%) γνώριζαν 
σε ποια θρησκεία ανήκουν οι περιστρεφόμενοι δερβίσηδες και γιατί περιστρέφονται. 
Η πλειοψηφία, 84,2%, δεν έδωσε καμία απάντηση, ενώ 9 άτομα (ποσοστό 12,3%) 
γνώριζαν ότι είναι μουσουλμάνοι (Διάγραμμα 9).

Σύμφωνα με τα περιγραφικά ευρήματα της συγκεκριμένη διάστασης παρατηρήθηκε 
έλλειμα διαθρησκειακών γνώσεων, όσον αφορά στις γνώσεις που αφορούν στον 
πολιτισμό και τους εκπροσώπους του π.χ. έργα τέχνης, Μυστικός Δείπνος του Λεονάρντο 
ντα Βίντσι, κτίρια, Βατικανό. Φαίνεται ότι το επίπεδο των πολιτισμικών γνώσεων που 
καλλιεργούνται/διδάσκονται στα σχολεία είναι αρκετά χαμηλό.
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4.8.  Εκτίμηση εγκυρότητας όψης και περιεχομένου  
του ερωτηματολογίου

Στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικότητας των στοιχείων του ερωτηματολογίου ως 
προς την έννοια του θρησκευτικού γραμματισμού πραγματοποιήθηκε συστηματική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας του γραμματισμού αλλά και της εκτίμησης του 
επιπέδου των θρησκευτικών και διαθρησκευτικών πολιτισμικών γνώσεων. Επιπλέον, για 
κάθε στοιχείo του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε ο λόγος εγκυρότητας περιεχομένου 
βάση αξιολόγησης από 10 ειδικούς ερευνητές βάσει της εξής σχέσης: λόγος εγκυρότητας 
στοιχείου= (ne – N/2) / (n/2), όπου ne το πλήθος των ειδικών που έκριναν «απαραίτητο» 
το στοιχείο και Ν το σύνολο των ειδικών. Προκειμένου ένα στοιχείο να συμπεριληφθεί 
στο ερωτηματολόγιο τέθηκε ελάχιστος λόγος εγκυρότητας το 0,79 (Lawshe, 2006; Polit 
et al., 2007; Taherdoost, 2016; Vakili & Jahangiri, 2018).

4.8.1.  Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας εννοιολογικής κατασκευής 
κλιμάκων

Η μέθοδος της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες επιλέχθηκε καθώς δεν εντοπίζεται στη 
βιβλιογραφία ερευνητικό εργαλείο για την εκτίμηση του θρησκευτικού, διαθρησκειακού 
και πολιτισμικού γραμματισμού (Bryant & Yarnold, 1995). Ο έλεγχος της εγκυρότητας 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (Principal 
Components Analysis – PCA) και με VARIMAX περιστροφή των αξόνων. Σημαντικό 

Διάγραμμα 9: Ποσοστιαία κατανομή σωστών και λάθος απαντήσεων στη διάσταση  
της διαθρησκευτικής γνώσης (ΙRK)
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καθορίστηκε το Eigen value≥1, προκειμένου να οριστεί ο αριθμός των παραγόντων 
καθώς επίσης και η τιμή του 1ου παράγοντα να είναι >4. Η αξιοπιστία στο πλαίσιο 
της εσωτερικής συνέπειας ελέγχθηκε με τον δείκτη Cronbach alpha (α). Ο δείκτης 
αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha-α για το σύνολο των 9 ερωτήσεων 
της κλίμακας βρέθηκε 0,837 και έγινε αποδεκτός. Σύμφωνα με ανάλογη βιβλιογραφία, 
οι δείκτες θεωρούνται ικανοποιητικοί επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και των δύο 
κλιμάκων (Cohen et al., 2008; Kalof et al., 2008; Vakili & Jahangiri, 2018; Yurdugül, 
2008). Η ανάλυση υπέδειξε δύο παράγοντες που εξηγούν το 66,853% της συνολικής 
διακύμανσης. Ακολούθως παρουσιάζονται τα φορτία (loadings) των μεταβλητών που 
βρέθηκαν τουλάχιστον ≥0,559 ανά παράγοντα. Ο έλεγχος Barlett (Bartlett’s test of 
sphericity) για την καταλληλότητα των προς ανάλυση δεδομένων έδειξε στατιστικά 
σημαντικά αποτελέσματα με x2=334, 437, df=36, p=0.000. Ο δείκτης καταλληλότητας 
του μεγέθους του προς ανάλυση δείγματος Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling 
Adequacy) βρέθηκε αρκετά υψηλός και ίσος με 0,805. Παράλληλα παρατηρήθηκαν 
αρκετά υψηλές τιμές στις κοινές παραγοντικές διακυμάνσεις (communalities) των 
μεταβλητών, οι περισσότερες των οποίων κυμάνθηκαν πάνω από 0,50 με μέσο όρο 
0,7 (Πίν. 7).

Πίνακας 7: Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (PCA) και ανάλυση αξιοπιστίας κλιμάκων
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4.9. Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ενδοσυσχετίσεων μεταξύ του 
παράγοντα της πνευματικής εμπειρίας (F1) και του παράγοντα των κοινωνικών 
συνεπειών της πνευματικότητας (F2). Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική, ασθενής 
και θετική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων F1 και F2 (rho=0,233, p=0,047) (Πίν. 8).

Πίνακας 8: Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων

F1 F2

Παραγοντικός βαθμός πνευματικής  
εμπειρίας/ενίσχυσης (F1)

Spearman’s rho 1,000 ,233*

Sig. (2-tailed) . ,047

Παραγοντικός βαθμός κοινωνικών συνεπειών  
της πνευματικότητας (F2)

Spearman’s rho 1,000

Sig. (2-tailed) .

Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης συσχέτισης των δυο παραγόντων 
αναδεικνύεται η ύπαρξη θετικής σχέσης των πνευματικών/θρησκευτικών πεποιθήσεων 
των αντικειμένων με τη θετική στάση και συμπεριφορά τους προς τις κοινωνικές 
συνέπειες της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, της αποδοχής της διαφορετικότητας, 
της παροχής ανιδιοτελούς βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Η σχέση αυτή επιβεβαιώνει 
εμμέσως την άποψη της Moore, η οποία θεώρησε εξαιρετικά σημαντικό για τον 
θρησκευτικό γραμματισμό των μαθητών και μαθητριών να συνειδητοποιήσουν την 
επίδραση που ασκούν οι θρησκευτικές και πνευματικές πεποιθήσεις στη συνολική 
τους προσέγγιση για τη ζωή και τις εμπειρίες τους, αλλά και γενικότερα την επιρροή 
που ασκούν οι θρησκείες και οι εκφάνσεις τους στις ανθρώπινες κοινωνίες, πώς 
σχετίζονται στενά με όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας (Moore, 2015, σ. 
30). Κατά συνέπεια, τα θρησκευτικά εγγράμματα άτομα είναι ίσως ικανά να κατανοούν 
επαρκέστερα τις εκδηλώσεις των θρησκευτικών όρων και των συμβολισμών σε έθιμα 
και τελετουργικά τυπικά, να έχουν συνείδηση του τρόπου που επιδρούν σε επίπεδο 
προσωπικής πνευματικής εμπειρίας, τρόπου ζωής και συμπεριφοράς. Επιπλέον, η έννοια 
του θρησκευτικού γραμματισμού περιλαμβάνει και τον σεβασμό στη θρησκεία του 
άλλου και την κατανόηση της συνεισφοράς της θρησκείας αυτής στην κοινωνική ζωή 
(Rosenblith & Bailey, 2008, σ. 160). Όσο πιο ενισχυμένο είναι ή αισθάνεται το άτομο, 
λόγω των γνώσεων που έχει αποκτήσει πάνω στην πίστη του, ότι «στέκεται» στερεά 
πάνω σε αυτήν πνευματικά (θετικές απαντήσεις), τόσο πιο θετικά ανταποκρίνεται και 
στις κοινωνικές συνέπειες (κάνει φιλανθρωπίες, ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο, 
τον ‘πλησίον’ του).

4.10.  Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και μεταβλητής πνευματικής 
ανοιχτότητας και ανάπτυξης

Τίθενται οι ίδιες μεταβλητές/παραγοντικοί βαθμοί (F1 και F2) και εξάγεται η μεταξύ 
τους συσχέτιση. Ταυτόχρονα εισάγεται και η μεταβλητή, SOD (Social Openness 
Development) της πνευματικής ανοιχτότητας και ανάπτυξης, με την ερώτηση: «Η 
πληροφόρηση για διαφορετικές θρησκείες/πνευματικές προσεγγίσεις είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι της πνευματικής μου ανάπτυξης», ώστε να συσχετιστεί με 
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τους άνω δύο παράγοντες. Η μεταβλητή της πνευματικής ανάπτυξης ως μέρος της 
πνευματικής ανοιχτότητας (SOD) βρέθηκε να έχει μη στατιστικώς σημαντική, θετική και 
ασθενή σχέση με τους παράγοντες F1, της πνευματικής εμπειρίας (p=0,101) και F2, των 
κοινωνικών συνεπειών της πνευματικότητας (p=0,077) αντιστοίχως (Πίν. 9). Η θετική 
σχέση που αναδεικνύεται, αν και μη στατιστικώς σημαντική (α=0,05), υποδεικνύει 
μια μικρή τάση πως η πληροφόρηση για άλλες θρησκείες δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι 
που απομακρύνει από την πίστη στη δική τους θρησκεία, ειδικά όταν αισθάνονται 
περισσότερο ενισχυμένοι/ες μέσω αυτής. Οι πληροφορίες και η διδασκαλία εξάλλου, 
μέσω των οποίων μπορεί το άτομο να προσεγγίσει ως ερευνητής/τρια με κριτική 
σκέψη, συγκριτικά και εποικοδομητικά, άλλες θρησκείες, είναι δυνατόν να οδηγήσουν 
σε απόκτηση ουσιαστικής, νέας βαθύτερης γνώσης και πνευματικής ανάπτυξης.

Πίνακας 9: Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και ερωτήματος πνευματικής ανοιχτότητας  
και ανάπτυξης

F1 F2 SOD

Παραγοντικός βαθμός πνευματικής 
εμπειρίας/ενίσχυσης (F1)

Spearman’s rho 1,000 ,233* ,193 

Sig. (2-tailed) . ,047 ,101 

Παραγοντικός βαθμός κοινωνικών 
συνεπειών της πνευματικότητας (F2)

Spearman’s rho 1,000 ,208

Sig. (2-tailed) . ,077

Ερώτημα πνευματικής ανοιχτότητας και 
ανάπτυξης (SOD)

Spearman’s rho 1,000

Sig. (2-tailed) .

4.11.  Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και μεταβλητής 
πνευματικής ανοιχτότητας και αλλαγής

Η μεταβλητή της πνευματικής ανοιχτότητας που αφορά στην ερώτηση της αλλαγής: «Οι 
πνευματικές μου πεποιθήσεις αλλάζουν καθώς συναντώ νέες ιδέες και εμπειρίες», 
δεν σχετίζεται θετικά με τους άλλους δύο παράγοντες της πνευματικής εμπειρίας 
και κοινωνικών συνεπειών αυτής. Η μεταβλητή της διάθεσης για πνευματική αλλαγή 
ή μετασχηματισμό ως μέρος της πνευματικής ανοιχτότητας (SOC) (Spiritual Openness 
& Change) βρέθηκε να έχει μη στατιστικώς σημαντική, αρνητική και ασθενή σχέση με 
τους παράγοντες F1, της πνευματικής εμπειρίας (p=0,113) και F2, των κοινωνικών 
συνεπειών της πνευματικότητας (p=0,919) αντιστοίχως (Πίν. 10). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ευρήματος, καθώς οι συμμετέχοντες/
ουσες αν και δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρει να πληροφορηθούν για άλλες θρησκείες, 
πέραν της δικής τους, του χριστιανισμού, εν τούτοις κατά το πλείστων απάντησαν ότι 
κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να επηρεάσει τις ήδη εδραιωμένες πεποιθήσεις στην πίστη 
τους. Φαίνεται ότι όσο περισσότερο ενισχύεται ένα άτομο μέσω των πνευματικών/
θρησκευτικών του εμπειριών και της στάσης του για τη ζωή, τόσο λιγότερο δεκτικό είναι 
σε οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τα πιστεύω του. Οι νέες γνώσεις και εμπειρίες είναι 
επιθυμητές γιατί εμπλουτίζουν μεν την πνευματική του υπόσταση, αλλά δεν φάνηκε 
να είναι σε θέση να επηρεάσουν, να μετασχηματίσουν ή να αλλάξουν σε σημαντικό 
βαθμό τις πεποιθήσεις του.
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Πίνακας 10: Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και ερωτήματος πνευματικής ανοιχτότητας  
και αλλαγής

F1 F2 SOC

Παραγοντικός βαθμός πνευματικής εμπειρίας/
ενίσχυσης (F1)

Spearman’s rho 1,000 ,233* -,187

Sig. (2-tailed) . ,047 ,113

Παραγοντικός βαθμός κοινωνικών συνεπειών  
της πνευματικότητας (F2)

Spearman’s rho 1,000 -,012

Sig. (2-tailed) . ,919

Ερώτημα πνευματικής ανοιχτότητας  
και αλλαγής (SOC)

Spearman’s rho 1,000

Sig. (2-tailed) .

4.12. Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και θρησκευτικής γνώσης
Η βαθμολόγηση της διάστασης των βασικών θρησκευτικών γνώσεων αφορούσε κυρίως 
στον χριστιανισμό αλλά και άλλες μεγάλες θρησκείες. Η συνολική βαθμολογία των 
σωστών απαντήσεων στον έλεγχο της διάστασης της θρησκευτικής γνώσης (RK) βρέθηκε 
να διατηρεί στατιστικώς σημαντική θετική σχέση, μέτριου βαθμού με τον παράγοντα 
F1, της πνευματικής εμπειρίας/ενίσχυσης (rho=0,344, p=0,003) αλληλοεπιδρώντας 
δηλαδή θετικά με τις στάσεις ζωής, καθώς, όπως δήλωσαν «καταβάλλουν συνειδητή 
προσπάθεια να ζήσουν σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους». Επίσης θετική, ασθενής, 
αλλά μη στατιστικώς σημαντική βρέθηκε η σχέση μεταξύ της βαθμολογίας θρησκευτικής 
γνώσης (RK) και του F2, παράγοντα των κοινωνικών συνεπειών της πνευματικότητας 
(p=0,099) (Πίν. 11).

Πίνακας 11: Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και βαθμολογίας θρησκευτικής γνώσης

F1 F2 RK

Παραγοντικός βαθμός πνευματικής εμπειρίας/
ενίσχυσης (F1)

Spearman’s rho 1,000 ,233* ,344**

Sig. (2-tailed) . ,047 ,003

Παραγοντικός βαθμός κοινωνικών συνεπειών  
της πνευματικότητας (F2)

Spearman’s rho 1,000 ,194

Sig. (2-tailed) . ,099

Θρησκευτική γνωση (RK)
Spearman’s rho 1,000

Sig. (2-tailed) .

Εκλαμβάνοντας τις απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν στις ερωτήσεις που αφορούσαν 
καθαρά στις θρησκευτικές γνώσεις, σχετικά με τη δική τους πίστη και τις άλλες 
θρησκείες, τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά ως προς το πλήθος των βασικών 
γνώσεων που κατείχαν τα υποκείμενα του δείγματος. Η θρησκευτική γνώση, ωστόσο, 
δεν περιλαμβάνει τη βαθύτερη έννοια της χριστιανικής αγάπης και αλληλεγγύης, την 
οποία για να εφαρμόσει κάποιος στη ζωή του χρειάζεται να την κατανοήσει με την 
καρδιά του και όχι μόνο με τον νου του.
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4.13. Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και δια-θρησκευτικής γνώσης
Η συνολική βαθμολογία των σωστών απαντήσεων στον έλεγχο της διάστασης της 
διαθρησκευτικής γνώσης βρέθηκε να διατηρεί στατιστικώς σημαντική και θετική σχέση, 
μέτριου βαθμού με τον παράγοντα F2, των κοινωνικών συνεπειών της πνευματικότητας 
(rho=0,281, p=0,016). Θετική, ασθενής αλλά μη στατιστικώς σημαντική βρέθηκε η 
σχέση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας της διαθρησκευτικής γνώσης (IRK) και του 
F1παράγοντα της πνευματικής εμπειρίας/ενίσχυσης (p=0,286) (Πίν. 12).

Η συσχέτιση μεταξύ της διαθρησκευτικής γνώσης (IRK) και των ερωτημάτων που 
αφορούν στον παράγοντα F2 των κοινωνικών συνεπειών, οι οποίες επισύρουν και 
αφορούν στην αποδοχή του οποιοδήποτε συνάνθρωπου, του άλλου, του διαφορετικού, 
την παροχή βοήθειας προς αυτούς και την έννοια για τις ανάγκες του, φαίνεται να 
είναι θετική, δηλαδή όσο περισσότερο γνωρίζει για τις πολιτισμικές εκδηλώσεις της 
θρησκείας του άλλου, τόσο περισσότερο αυξάνει και η ευαισθητοποίηση προς τον 
‘άλλο’, τον πολιτισμό του και τα έργα του πολιτισμού που είναι εμπνευσμένα από 
τη θρησκεία του, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, όπως, η Καάμπα στη Μέκκα, ο 
Μυστικός Δείπνος, κ.ά.

Η συνάφεια μεταξύ της διαθρησκειακής γνώσης (IRK) και του βαθμού πνευματικής 
εμπειρίας (F2) με τα ερωτήματα που αφορούν στη πίστη ως τρόπο ζωής, ως τμήμα 
της ατομικής ταυτότητας, και τα ζητήματα που αφορούν στα πιστεύω, βρέθηκε μεν 
θετική, αλλά όχι σε στατιστικώς σημαντικό επίπεδο (α=0,05). Είναι δύσκολο, βέβαια, να 
διαψευσθεί η άποψη ότι οι γνώσεις για τα θρησκευτικά έργα τέχνης άλλων θρησκειών 
ή ομολογιών (και τους θρησκευτικούς συμβολισμούς που φέρουν) δημιουργούν εκτός 
από τον θαυμασμό και τον σεβασμό προς αυτά. Ταυτόχρονα, ενισχύουν την προσωπική 
πνευματική εμπειρία καθενός στη δική του θρησκεία, καθώς διαπιστώνει ότι και άλλες 
θρησκείες ή ομολογίες εμπνέουν στη δημιουργία έργων πολιτισμού. Η θρησκεία εμπνέει 
και εκφράζεται μέσω της τέχνης σε ύμνους, πίνακες ζωγραφικής, κτίρια, κείμενα κ.ά.

Πίνακας 12: Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και βαθμολογίας διαθρησκευτικής γνώσης

F1 F2 IRK

Παραγοντικός βαθμός πνευματικής εμπειρίας/
ενίσχυσης (F1)

Spearman’s rho 1,000 ,233* ,127

Sig. (2-tailed) . ,047 ,286

Παραγοντικός βαθμός κοινωνικών συνεπειών  
της πνευματικότητας (F2)

Spearman’s rho 1,000 ,281*

Sig. (2-tailed) . ,016

Διαθρησκευτική πολιτισμική γνώση (IRK)
Spearman’s rho 1,000

Sig. (2-tailed) .

4.14.  Συσχετίσεις μεταξύ θρησκευτικής/διαθρησκευτικής γνώσης 
και ερωτημάτων πνευματικής ανοιχτότητας

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις της πνευματικής ανάπτυξης και αλλαγής 
στα πλαίσια της πνευματικής ανοιχτότητας δε βρέθηκε να συσχετίζονται στατιστικώς 
σημαντικά (α=0,05) με το επίπεδο θρησκευτικών και διαθρησκευτικών γνώσεων. 
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Ειδικότερα, αρνητική και ασθενής, μη στατιστικώς σημαντική βρέθηκε η σχέση της 
βαθμολογίας στη θρησκευτική γνώση και τη μεταβλητή της διάθεσης για πνευματική 
αλλαγή (p=0,228), ενώ οι λοιπές επί του παρόντος συσχετίσεις βρέθηκαν θετικά 
ασθενείς και μη στατιστικώς σημαντικές (α=0,05) (Πίν. 13).Οι θρησκευτικές και 
διαπολιτισμικές γνώσεις, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της συσχέτισης με τη 
διάθεση για ανοιχτότητα, πνευματική ανάπτυξη και αλλαγή, δε βρέθηκαν σημαντικά 
ούτε ισχυρά. Η διάθεση για ανοιχτότητα που έχουν διαμορφώσει τα υποκείμενα 
δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις γνώσεις τους πάνω στη δική τους ή σε άλλες 
θρησκείες, αλλά τείνει να παραμένει ανεξάρτητη. Φαίνεται ότι ακόμη και όταν υπάρχει 
πληροφόρηση και για άλλες πολιτισμικές παραδόσεις ή θρησκευτικές γνώσεις, οι 
εδραιωμένες πνευματικές/θρησκευτικές πεποιθήσεις (της αποδοχής, της πνευματικής 
ανάπτυξης και αλλαγής) δεν αλλάζουν εύκολα.

Πίνακας 13: Συσχετίσεις μεταξύ θρησκευτικής/διαθρησκευτικής γνώσης και ερωτημάτων  
πνευματικής ανοιχτότητας

SOD SOC RK IRK

Ερώτημα πνευματικής ανοιχτότητας  
& ανάπτυξης (SOD)

Spearman’s rho 1,000 -,077 ,184 ,177

Sig. (2-tailed) . ,517 ,119 ,133

Ερώτημα πνευματικής ανοιχτότητας  
& αλλαγής (SOC)

Spearman’s rho 1,000 -,143 ,167

Sig. (2-tailed) . ,228 ,158

Θρησκευτική γνώση (IR)
Spearman’s rho 1,000 ,571**

Sig. (2-tailed) . ,000

Διαθρησκευτική πολιτισμική γνώση 
(IRK)

Spearman’s rho 1,000

Sig. (2-tailed) .

4.15.  Σχέση μεταξύ παραγόντων και του ερωτήματος νοηματοδότησης 
της ζωής

Ο στατιστικός έλεγχος Kruskal Wallis έδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
του παραγοντικού βαθμού F1 μεταξύ τουλάχιστον δύο κατηγοριών του τρόπου 
νοηματοδότησης της ζωής (x2(4)=30,400, p=0,000). Η μέση τιμή της κατάταξης βρέθηκε 
8,50 στην 1η κατηγορία, 25,67 στην 2η κατηγορία, 16,92 στην 3η κατηγορία, 38 στην 
4η κατηγορία και 49,66 στην 5η κατηγορία απαντήσεων.

Αντίστοιχα, ο στατιστικός έλεγχος Kruskal Wallis δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές 
διαφορές του παραγοντικού βαθμού F2 μεταξύ των κατηγοριών/απαντήσεων του 
τρόπου νοηματοδότησης της ζωής (α=0,05) (Πίν. 14).

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τον παραγοντικό βαθμό της πνευματικής εμπειρίας/
ενίσχυσης (F1), όπου πιο πάνω παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση 
μεταξύ των απαντήσεων νοηματοδότησης της ζωής, πραγματοποιήθηκε μια σειρά 
post-hoc στατιστικών ελέγχων Mann Whitney προκειμένου να καθοριστεί μεταξύ 
ποιων ομάδων απαντήσεων εντοπίζεται στατιστικώς σημαντική διαφορά (α=0,05). 
Ακολούθως, βρέθηκε ότι διαφέρουν οι ακόλουθες κατηγορίες απαντήσεων ως προς τον 
παραγοντικό βαθμό της πνευματικής εμπειρίας/ενίσχυσης: (Διάγραμμα 10).
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Πίνακας 14: Σύγκριση των κατηγοριών της νοηματοδότησης της ζωής ως προς τους παράγοντες

Τα θρησκευτικά/πνευματικά πιστεύω πίσω 
από τη συνολική προσέγγιση για τη ζωή

F1 F2

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Τ.Κ. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Τ.Κ.

Αναμφίβολα μη αληθινό (1η κατηγορία) 2,80 - 8,50 4,75  - 45,00

Τείνει να μην είναι αληθινό (2η κατηγορία) 3,93 1,42 25,67 3,83 1,88 29,00

Δεν είμαι βέβαιος/η (3η κατηγορία) 3,34 0,85 16,92 4,14 0,98 33,08

Τείνει να είναι αληθινό (4η κατηγορία) 4,67 0,59 38,00 4,34 0,93 36,92

Αναμφίβολα αληθινό (5η κατηγορία) 5,01 1,09 49,66 4,42 1,08 39,75

Στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερο παραγοντικό βαθμό πνευματικής εμπειρίας 
στην 2η κατηγορία απαντήσεων (τείνει να μην είναι αληθινό) σε σχέση με την 5η 
κατηγορία (αναμφίβολα αληθινό).

Στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερο παραγοντικό βαθμό πνευματικής εμπειρίας 
στην 3η κατηγορία απαντήσεων (δεν είμαι βέβαιος/η) σε σχέση με την 4η κατηγορία 
(τείνει να είναι αληθινό).

Στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερο παραγοντικό βαθμό πνευματικής εμπειρίας 
στην 3η κατηγορία απαντήσεων (δεν είμαι βέβαιος/η) σε σχέση με την 5η κατηγορία 
(αναμφίβολα αληθινό).

Στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερο παραγοντικό βαθμό πνευματικής εμπειρίας 
στην 4η κατηγορία απαντήσεων (τείνει να είναι αληθινό) σε σχέση με την 5η κατηγορία 
(αναμφίβολα αληθινό).

Διάγραμμα 10: Μέσος όρος παραγοντικών βαθμών F1 & F2 ανά κατηγορία απαντήσεων 
τουερωτήματος νοηματοδότησης της ζωής
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4.16.  Συσχετίσεις μεταξύ κατάστασης πιστεύω και άλλων 
διαστάσεων

Ο στατιστικός έλεγχος Kruskal Wallis δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
του παραγοντικού βαθμού F1 και F2 μεταξύ των κατηγοριών της κατάστασης πιστεύω 
με x2(4)= 5,861, p=0,091) και x2(4)= 0,994, p=0,856). Η κατάσταση πιστεύω δεν 
φαίνεται να επηρεάζει τον F1 παράγοντα εμπειρίας και F2 των κοινωνικών συνεπειών. 
Δεν βρέθηκαν σημαντικά στατιστικά αποτελέσματα άρα δεν επηρεάζει (Πίν. 15 & 
Διάγραμμα 11).

Πίνακας 15: Σύγκριση των κατηγοριών απαντήσεων του ερωτήματος κατάστασης πιστεύω  
ως προς τους παράγοντες

Κατάσταση πιστεύω
F1 F2

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Τ.Κ. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Τ.Κ.

Πιστεύω ότι υπάρχει ένας Θεός 4,59 1,07 39,65 4,34 1,04 37,84

Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο είδος 
πνεύματος ή ανώτερης δύναμης 3,88 1,27 27,04 4,21 1,11 35,25

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος θεός, 
πνεύμα ή ύψιστη δύναμη ζωής 2,60 - 5,00 4,50  - 36,00

Δεν γνωρίζω 4,20 1,98 36,00 3,88 0,88 23,50

Διάγραμμα 11: Μέσος όρος παραγοντικών βαθμών F1 & F2 ανά κατηγορία απαντήσεων  
της κατάστασης πιστεύω
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4.17. Η επίδραση του φύλου
Η εκτέλεση των στατιστικών ελέγχων Mann Whitney, προκειμένου να εντοπιστούν 
πιθανές επιδράσεις του φύλου στους παραγοντικούς βαθμούς και τις λοιπές διαστάσεις 
του θρησκευτικού γραμματισμού που πραγματεύτηκε το ερωτηματολόγιο, δεν ανέδειξε 
στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα (α=0,05). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
απαντήσεις στις ερωτήσεις δεν παρουσιάζουν διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ 
των δύο φύλων, δηλαδή τα πιστεύω τους και οι κοινωνικές συνέπειες δε διαφέρουν 
σημαντικά (Πίν. 16 & Διάγραμμα 12, 13).

Πίνακας 16: Σύγκριση των φύλων ως προς τις διαστάσεις θρησκευτικού γραμματισμού

Διαστάσεις θρησκευτικού 
γραμματισμού

Άντρας Γυναίκα

Μ.Ο. Τ.Α. Κατάταξη Μ.Ο. Τ.Α. Κατάταξη

F1 4,70 1,15 42,16 4,27 1,14 33,79

F2 4,35 1,03 37,73 4,29 1,04 36,54

RK 9,72 4,50 35,29 10,07 3,80 38,07

IRK 1,79 1,69 35,32 1,92 1,53 38,04

SOD 4,00 1,28 36,36 4,04 1,64 37,40

SOC 2,82 1,59 36,46 2,87 1,50 37,33

Διάγραμμα 12: Μέσος όρος διαστάσεων θρησκευτικού γραμματισμού ανά φύλο
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4.18. Φύλο και κατάσταση πιστεύω
Γενικά, δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 
ως προς την κατάσταση πιστεύω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του στατιστικού 
ελέγχου chi-square (x2=2,219, df=3, p=0,621). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα περιγραφικά 
αποτελέσματα, μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών (85,7%) (έναντι 75,6% γυναικών) 
δήλωσε ότι πιστεύει στην ύπαρξη ενός Θεού, ενώ μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών, 
(17,8%) (έναντι 14,3% των ανδρών), δήλωσε ότι πιστεύει στην ύπαρξη ενός πνεύματος 
ή ανώτερης δύναμης αλλά και ότι δεν πιστεύει γενικά (2,7%) ή δε γνωρίζει (4,4%) 
(Διάγραμμα 14 και Πίν. 17).

Διάγραμμα 13: Μέσος όρος διαστάσεων θρησκευτικής γνώσης ανά φύλο
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Πίνακας 17: Cross tab μεταξύ φύλου και κατάστασης πιστεύω

Φύλο
Total

Άντρας Γυναίκα

Κατάσταση πιστεύω

Πιστεύω ότι υπάρχει  
ένας Θεός

Count 24a 34a 58

% within Φύλο 85,7% 75,6% 79,5%

% of Total 32,9% 46,6% 79,5%

Πιστεύω ότι υπάρχει 
κάποιο είδος πνεύματος  

ή ανώτερης δύναμης

Count 4a 8a 12

% within Φύλο 14,3% 17,8% 16,4%

% of Total 5,5% 11,0% 16,4%

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει 
κάποιος θεός, πνεύμα  
ή ύψιστη δύναμη ζωής

Count 0a 1a 1

% within Φύλο 0,0% 2,2% 1,4%

% of Total 0,0% 1,4% 1,4%

Δεν γνωρίζω

Count 0a 2a 2

% within Φύλο 0,0% 4,4% 2,7%

% of Total 0,0% 2,7% 2,7%

Total

Count 28 45 73

% within Φύλο 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 38,4% 61,6% 100,0%

Each subscript letter denotes a subset of Φύλο categories whose column proportions do not differ 
significantly from each other at the .05 level.

Διάγραμμα 14: Μέσος όρος διαστάσεων της πίστης στον Θεό ανά φύλο
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5. Συμπεράσματα της έρευνας
Το περιεχόμενο της έννοιας του θρησκευτικού γραμματισμού στην έρευνα στηρίχθηκε 
στους ορισμούς του Prothero (2007) και της Moore (2015), καθώς και στον ρόλο 
που διαδραματίζει η Θρησκευτική Εκπαίδευση. Η ερευνητική μελέτη διερεύνησε τον 
θρησκευτικό γραμματισμό των αποφοίτων Λυκείου, στον Ελλαδικό χώρο, μέσω των 
θρησκευτικών γνώσεων, οι οποίες παρέχονται στους μαθητές και στις μαθήτριες κατά τα 
10 σχολικά έτη (τέσσερα Δημοτικό, τρία Γυμνάσιο και τρία Λύκειο), που διδάσκονται το 
ΜτΘ. Απόρροια του σκοπού της ερευνητικής προσπάθειας που παρουσιάστηκε ήταν να 
εμπλουτιστούν τα ευρήματα παρελθουσών μελετών περί θρησκευτικού γραμματισμού 
και μέσω της διαμόρφωσης και διερεύνησης ενός συστηματικού εμπειρικού μοντέλου να 
τεθούν οι βάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις με προοπτικές σε λοιπά διεπιστημονικά 
και διαπολιτισμικά πεδία.

Το ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε, εξετάστηκε και παρουσιάζεται στην δική 
μας περίπτωση, έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα ευέλικτο εργαλείο εκτίμησης του 
θρησκευτικού γραμματισμού, εύκολα προσαρμόσιμο και σε άλλους πληθυσμούς-στόχους. 
Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλήφθηκαν διαστάσεις, επιχειρώντας μια σφαιρικότερη 
αποτίμηση της πολυδιάστατης έννοιας του θρησκευτικού γραμματισμού, που δεν αφορά 
μόνο στις θρησκευτικές γνώσεις. Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε: ο τρόπος νοηματοδότησης 
της ζωής, η διάσταση της εσωτερικευμένης δυναμικής της πνευματικής εμπειρίας, η 
διάσταση των κοινωνικών συνεπειών σε πρακτικό επίπεδο (αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας 
και αποδοχής διαφορετικών απόψεων), η διάσταση της πνευματικής ανοιχτότητας 
(openness), των θρησκευτικών γνώσεων και των θρησκευτικών διαπολιτισμικών γνώσεων 
(έργα τέχνης, ιστορία κ.τ.λ.).

Μέρος της ερευνητικής προσπάθειας αποτέλεσαν ερωτήματα για τη διερεύνηση της 
πίστης ή της κατάστασης του «πιστεύω» στους απόφοιτους Λυκείου. Οι απαντήσεις 
στη σχετική ερώτηση έδειξαν ότι οι απόφοιτοι Λυκείου σε ποσοστό 79,5% (δήλωσαν 
ότι πιστεύουν στην ύπαρξη ενός Θεού), έχουν ξεπεράσει τα ερωτήματα της εφηβικής 
ηλικίας, βρίσκονται στο μεταίχμιο της μετεφηβικής φάσης και της φάσης ενηλικίωσης. 
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η Θρησκευτική Εκπαίδευση, με την παροχή 
γνώσεων για την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, έχει συμβάλλει στην «ανάπτυξη 
«θρησκευτικής συνείδησης» μέσα από την «παροχή ευκαιριών για θρησκευτικό 
προβληματισμό και στοχασμό» (ΦΕΚ, 303/13.03.2003, σ. 3867) και στην «ανάπτυξη 
προσωπικής ταυτότητας» (ΦΕΚ 2105/19.06.2017, σ. 21155) δηλαδή, στην προκειμένη 
περίπτωση, της θρησκευτικής ταυτότητας του ορθόδοξου χριστιανού. Αναλόγως, 
διαφαίνεται ότι ικανοποιούνται οι σκοποί του μαθήματος των Θρησκευτικών, όπως 
αυτοί καταγράφονται στους γενικούς σκοπούς των Αναλυτικών Προγραμμάτων 2003 
(Δημοτικού και Γυμνασίου) «Στην απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική 
πίστη και την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση», «Στην προβολή της ορθόδοξης 
πνευματικότητας ως ατομικού και συλλογικού βιώματος» (ΦΕΚ 313/13.03.2003, σ. 
3867) και 2017 Λυκείου «Να οικοδομήσει ένα στιβαρό μορφωτικό πλαίσιο πεδίο 
γνώσης και κατανόησης του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, ως πνευματικής 
και πολιτισμικής παράδοσης της Ελλάδας….» (ΦΕΚ 2105/19.06.2017, σ. 21156), 
αλλά και στους εξειδικευμένους στόχους: «την κριτική κατανόηση των δογματικών, 
λατρευτικών, υπαρξιακών και πολιτισμικών εκφράσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας…».
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Ως προς το ερώτημα της νοηματοδότησης της ζωής στη διάσταση της εσωτερικευμένης 
θρησκευτικότητας ή υποκειμενικής νοηματοδότησης της ζωής των αποφοίτων, η μεγάλη 
πλειοψηφία των θετικών απαντήσεων («είναι αναμφίβολα αληθινό» και «τείνει να είναι 
αληθινό»), που φτάνει το 69,8%, αφορά στην συνειδητοποίηση ότι τα θρησκευτικά 
τους πιστεύω, επηρεάζουν τη συνολική τους προσέγγιση για τη ζωή. Η πλειοψηφία του 
δείγματος φαίνεται να έχει συνείδηση ότι η διδασκαλία για τις αξίες και παραδόσεις 
του ορθόδοξου χριστιανισμού στη Θρησκευτική Εκπαίδευση έχουν συμβάλλει στη 
διαμόρφωση μιας συνολικής συμπεριφοράς και στάσης ζωής, όπως διατυπώνεται 
στους σκοπούς του ΜτΘ, ότι συμβάλλει «στην κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως 
μέσου νοηματοδότησης της ζωής» (ΦΕΚ, 303/13.03.2002, σ. 3867) και την καλλιέργεια 
«θρησκευτικής συνείδησης» μέσω της ηθικής αξιακής αγωγής (ΦΕΚ 2105/19.06.2017, 
σ. 21155).

Κατά τη διερεύνηση του βαθμού/επιπέδου της διάστασης της πνευματικής εμπειρίας, 
οι αθροιστικά θετικές απαντήσεις (συμφωνίας ή απόλυτης συμφωνίας) ανά ερώτημα 
(71,3%, «θαυμασμός για το μεγαλείο της Δημιουργίας», 47,9% «συνειδητή καταβολή 
προσπάθειας να ζήσει το άτομο σύμφωνα με τις πνευματικές του αξίες», 57,5% «η 
πίστη σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας», 57,5% «στοχασμός για θέματα πίστης» 
και 53,4% θεώρηση της «πίστης ως τρόπου ζωής») ανέδειξαν την αποτύπωση της 
πνευματικότητας, στην εσωτερική αναζήτηση και άντληση δύναμης να ζήσουν σύμφωνα 
με τις αξίες τις οποίες διδάχτηκαν με τη Θρησκευτική Εκπαίδευση. Η θεωρητική, όμως, 
αναζήτηση της πνευματικότητας και στοχασμού, των αξιών και διδασκαλιών της πίστης 
αποτυπώνεται σε χαμηλότερο βαθμό στη συνειδητή καταβολή προσπάθειας να ζήσουν 
σύμφωνα με αυτές, καθώς, λιγότερο από τα μισά υποκείμενα του δείγματος (ποσοστό 
47,9%) απάντησαν ότι έχουν αυτεπίγνωση ότι δεν καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες 
για να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν τις πνευματικές επιταγές της πίστης τους στη 
ζωή τους. Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι η Θρησκευτική Εκπαίδευση επιτυγχάνει στους 
σκοπούς της να συμβάλλει μέσω της διδασκαλίας των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και 
Γυμνάσιο στην «κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως μέσου νοηματοδότησης του 
κόσμου και της ζωής», στην «κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, 
αξιών, στάσεων» και στην «προβολή της ορθόδοξης πνευματικότητας ως ατομικού 
και συλλογικού βιώματος», καθώς και στην ανάπτυξη «θρησκευτικής συνείδησης» 
(ΦΕΚ, 303/13.03.2003, σ. 3867), στο δε Λύκειο ανταποκρίνεται στο σκοπό, ότι η 
θρησκευτικότητα και η κριτική κατανόηση των πιστεύω συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
«προσωπικής ταυτότητας» των νέων της μετεφηβικής ηλικίας (ΦΕΚ 2105/19.06.2017, 
σ. 21155). Σχετικές έρευνες αναφέρουν τη σύνδεση μεταξύ της πνευματικής ενίσχυσης 
μέσω της ενδυνάμωσης της θρησκευτικής πίστης και των «θετικών» επιπτώσεων στις 
επακόλουθες κοινωνικές στάσεις, όπως η αλληλεγγύη, η κατανόηση, ο σεβασμός του 
άλλου ή η φιλανθρωπία (Büssing et al., 2017; Genia, 1997; Underwood & Teresi, 2002).

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν για τη διερεύνηση του βαθμού των κοινωνικών 
συνεπειών της πνευματικότητας ανέδειξαν σχετικά υψηλό ποσοστό θετικών 
απαντήσεων. Η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, μία από τις βασικές αξίες του 
χριστιανισμού, φαίνεται να διακατέχει σε υψηλό βαθμό τους αποφοίτους, κυρίως 
σε ηθικό και θεωρητικό επίπεδο. Στην υλική της, όμως, εφαρμογή με την παροχή 
φιλανθρωπιών, μειώνεται σχεδόν στο μισά άτομα. Όσον αφορά στην αποδοχή 
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του άλλου, οι θετικές απαντήσεις (46,7%) είναι λιγότερες από τις μισές, αν και η 
χριστιανική διδασκαλία προτρέπει να αποδεχόμαστε τους άλλους και να ακούμε την 
άποψή τους, έστω και αν διαφωνούμε με αυτήν ή θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη. 
Εξάλλου, η ακρόαση του άλλου δεν σημαίνει και τον ενστερνισμό των όσων λέει 
ή πρεσβεύει. Ο Ιησούς έδωσε το παράδειγμα καθώς, συχνά, συνομιλούσε με 
αμαρτωλούς, οι οποίοι, μετά από τη συνομιλία μαζί του, άλλαξαν τρόπο ζωής και τον 
ακολούθησαν. Το παράδειγμά Του ακολούθησαν και οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες 
της Εκκλησίας. Οι σκοποί της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, όπως διατυπώνονται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα ΔΕΠΠΣ συμβάλλουν στην «αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προβλημάτων» και στην «αξιολόγηση του χριστιανισμού ως παράγοντα βελτίωσης της 
ζωής των ανθρώπων» (ΦΕΚ, 303/13.03.2002, σ. 3867), και στο Λύκειο διαμορφώνουν 
την «αυτοεικόνα και τον ρόλο του εαυτού σε σχέση με τους άλλους» (ΦΕΚ 
2105/19.06.2017, σ. 21155).

Σχετικά, η Genia (1991) εντόπισε διαφοροποιημένη τοποθέτηση του δείγματος μεταξύ 
της κλίμακας πνευματικότητας που ανέπτυξε, ανάλογης κλίμακας εσωτερικευμένη 
θρησκευτικότητα και κλίμακα αναζήτησης και ανοιχτότητας. Εάν οι ενδογενείς 
και εξωγενείς διαστάσεις γίνουν εκ νέου αντιληπτές ως διαφορετικά στάδια της 
θρησκευτικής ανάπτυξης, ίσως θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν και οι αρνητικές 
σχέσεις με την ανοιχτότητα. Προφανώς τα άτομα δεν αντιλαμβάνονται την έννοια 
της αλλαγής ως θετική και ως μέρος της πνευματικής τους ανάπτυξης, βελτιωμένης 
αυτογνωσίας και αυτοκριτικής, που οδηγεί σε ενίσχυση της πίστης (αφορά στην 
ερώτηση: «Οι πνευματικές μου πεποιθήσεις αλλάζουν καθώς συναντώ νέες ιδέες 
και εμπειρίες»). Περαιτέρω ψυχογενείς, πολιτισμικές και ψυχολογικές προεκτάσεις 
δεν δύναται να αναπτυχθούν στο παρόν, λόγω του διερευνητικού χαρακτήρα της 
μελέτης αλλά και του περιοριστικού παράγοντα του δείγματος όπου εφαρμόστηκε το 
ερωτηματολόγιο του θρησκευτικού γραμματισμού. Προτείνεται, εντούτοις, η μελλοντική 
βελτίωση της συγκεκριμένη κλίμακας, συμπερίληψη ανάλογης διάστασης ψυχικής/
πνευματικής υγείας-ευεξίας αλλά και η εφαρμογή του εργαλείου σε επιπλέον δείγματα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια και η σημαντικότητα της πνευματικής 
ανοιχτότητας εισήχθη από ερευνητές σε προγενέστερα ερευνητικά εργαλεία καθώς 
φαινόταν ελλιπής η αξιολόγηση της θρησκευτικότητας των ατόμων μέσω της γενικότερα 
αποδεκτής διάκρισης εγγενών (εσωτερικευμένων) και εξωγενών (εξωτερικευμένων) 
θρησκευτικών προσανατολισμών. Σχετικά, οι Batson, Schoenrade και Ventis (1993) είχαν 
προτείνει ότι αυτές οι διαστάσεις δεν είναι εξαντλητικές για τη μελέτη του θρησκευτικού 
προσανατολισμού. Υπό αυτήν την έννοια ο θρησκευτικός προσανατολισμός ή η 
πνευματικότητα ενός ατόμου δεν αναφέρεται μόνο σε μέσο ή στόχο (όπως περιγράφεται 
από εγγενείς και εξωγενείς προσανατολισμούς), αλλά πρέπει επίσης να εξετάσει 
το πεδίο της αναζήτησης γνώσεων και απαντήσεων σε υπαρξιακά ερωτήματα που 
εγείρονται στη ζωή. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Beck και Jessup (2004), η θρησκευτική/
πνευματική ανοιχτότητα χαρακτηρίζεται επίσης από την αποδοχή άλλων θρησκευτικών 
απόψεων, την εξερεύνηση των θρησκευτικών διδασκαλιών και τα συναισθήματα 
αμφιβολίας και αβεβαιότητας σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ως αποτέλεσμα 
αυτών των χαρακτηριστικών, τα άτομα με υψηλή πνευματική ανοιχτότητα είναι συχνά 
λιγότερο δογματικά και παρουσιάζουν ισχυρή πίστη στην πνευματική ανάπτυξη του 
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εαυτού μέσω της εμπειρίας (Batson, 1976), που επιτρέπει στο άτομο να αντιμετωπίσει 
τα υπαρξιακά ερωτήματα.

Αναφορικά με τις δύο ερωτήσεις της πνευματικής ανοιχτότητας, τα αποτελέσματα 
που λάβαμε υπήρξαν αντιθετικά. Στο ερώτημα που αφορούσε στην πληροφόρηση για 
διαφορετικές θρησκείες οι θετικές απαντήσεις («Συμφωνώ απόλυτα», «Συμφωνώ», 
«Συμφωνώ κάπως») (64,4%) δείχνουν ότι οι νέοι/ες γενικότερα επιθυμούν να έχουν 
πληροφόρηση για τις άλλες θρησκείες και θεωρούν ότι αυτό συμβάλλει στην πνευματική 
τους ανάπτυξη, καθώς έτσι αποκτούν γνώσεις και για άλλες εκδηλώσεις των θρησκειών 
ή αποτυπώσεις των θρησκευτικών συμβολισμών στα έργα τέχνης και πολιτισμού. 
Όπως διατυπώνεται στους σκοπούς των Θρησκευτικών στα ΔΕΠΠΣ η Θρησκευτική 
Εκπαίδευση συμβάλλει στην «επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της 
θρησκευτικότητας» (ΦΕΚ, 303/13.03.2002, σ. 3867) και στο Λύκειο «εξοικειώνεται 
με τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας στην οποία ζει και συνειδητοποιεί 
τα θρησκευτικά στοιχεία και τη διαφορετικότητά τους» (ΦΕΚ 2105/19.06.2017, σ. 
21155).

Οι απαντήσεις στο δεύτερο ερώτημα πνευματικής ανοιχτότητας, που προδιαθέτει 
«την αλλαγή πνευματικών πεποιθήσεων μετά τη γνωριμία με νέες ιδέες και εμπειρίες», 
έρχονται σε αντίθεση με του προηγούμενου, καθώς η πλειοψηφία των αρνητικών 
απαντήσεων («Διαφωνώ απόλυτα», «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ κάπως») (67,1%) 
υπερβαίνει το ποσοστό των θετικών απαντήσεων (64,4%) της προηγούμενης. 
Συγκεκριμένα, ενώ τα υποκείμενα του δείγματος θεωρούν σε ποσοστό 64,4% ότι είναι 
σημαντική η πληροφόρηση για διαφορετικές θρησκείες στην πνευματική τους ανάπτυξη, 
εν τούτοις, θεωρούν ότι οι νέες αυτές πληροφορίες δεν μπορούν να μεταβάλουν τις 
πνευματικές πεποιθήσεις και ιδέες για την πίστη τους. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις 
των νέων που διαμορφώθηκαν κατά τη διδασκαλία του ΜτΘ στη διάρκεια της σχολικής 
φοίτησης, φαίνεται να παρέχουν μια στέρεη βάση, πάνω στην οποία στηρίζεται η 
θρησκευτική τους πίστη, που, όπως δείχνουν οι απαντήσεις τους, δεν έχει μεταβληθεί 
από την πληροφόρηση που έχουν λάβει στο σχολείο (στις σχετικές τάξεις) για τα άλλα 
θρησκεύματα και τις διδασκαλίες τους ή, εκτός τάξης, από διάφορες άλλες πηγές π.χ. 
διαδίκτυο, ταινίες.

Συνολικά, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις της πλειοψηφίας των υποκειμένων 
του δείγματος, οι χριστιανικές αξίες που έλαβαν με τη Θρησκευτική Εκπαίδευση 
κατά τη σχολική τους φοίτηση, τους έχουν επηρεάσει σε έναν σχετικά μεγάλο βαθμό, 
αποτελώντας πηγή έμπνευσης όσον αφορά στη συμπεριφορά, τις στάσεις, τις αντιλήψεις 
και γενικότερα τη συνολική τους φιλοσοφική προσέγγιση για τη ζωή.

Η βαθμολογία των απαντήσεων στη διάσταση της θρησκευτικής γνώσης για 
προσωπικότητες και γεγονότα, τόσο για τον Χριστιανισμό όσο και για άλλες θρησκείες, 
έδειξαν ότι οι απόφοιτοι Λυκείου έχουν ελλείψεις ακόμη και σε ουσιαστικές και 
σημαντικές θρησκευτικές γνώσεις. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι νέοι/ες απόφοιτοι, όσον 
αφορά στις θρησκευτικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει στα χρόνια της σχολικής τους 
φοίτησης, δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στον σκοπό της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 
στο ΔΕΠΠΣ «να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τη χριστιανική πίστη και την 
ορθόδοξη χριστιανική παράδοση» (ΦΕΚ, 303/13.03.2002, σ. 3867) και στο Λύκειο να 
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έχουν «βασική πληροφόρηση και να ασκούν την κριτική σκέψη ώστε να μπορεί να 
αποκωδικοποιεί τα στοιχεία που σχετίζονται με θρησκευτικά ζητήματα». Εξαίρεση 
αποτελεί ότι η πλειοψηφία, (89%), γνώριζε πως το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων 
είναι το Κοράνι, πιθανόν λόγω των συχνών αναφορών στους μουσουλμάνους, τα 
τελευταία χρόνια στα τηλεοπτικά μέσα. Αντίθετα, μόνο το ένα τρίτο (37%) γνώριζε 
ότι ο Βούδας είναι ο ιδρυτής του βουδισμού. Οι ελλιπείς γνώσεις για τα άλλα 
θρησκεύματα, ίσως, οφείλονται στο ότι οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι/ες δεν διδάχτηκαν 
καθόλου στη Β΄ Λυκείου για τα άλλα θρησκεύματα και για τα έργα τέχνης που 
προέκυψαν από αυτά, στην τάξη όπου βρίσκονταν οι διδακτικές ενότητες τις οποίες 
περιελάμβανε το προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο του μαθητή με τίτλο «Χριστιανισμός 
και Θρησκεύματα». Και αυτό γιατί το 2017 άλλαξαν όλα εκείνα τα σχολικά εγχειρίδια 
και αντικαταστάθηκαν με τους φακέλους του μαθητή που δεν περιλάμβαναν ίδιες 
διδακτικές ενότητες με το προηγούμενο εγχειρίδιο.

Η ανάγκη για εμπειρική μελέτη της θρησκείας σε διαπολιτισμικό πλαίσιο είναι 
κάτι παραπάνω από προφανής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σύγχρονων 
κοινωνιών και τις εξελίξεις στον χώρο της παιδείας. Όσον αφορά στις απαντήσεις 
που δόθηκαν στη διάσταση της θρησκευτικής πολιτισμικής γνώσης, τα ποσοστά των 
πλήρως λανθασμένων απαντήσεων ήταν πολύ υψηλά (86,3%, 83,6%, 72,6%, 61,6%, 
58,9%, 84,9%), με μόνη εξαίρεση την αναγνώριση του διάσημου πίνακα με τον Μυστικό 
Δείπνο του Leonardo da Vinci (76,8%). Από τα ποσοστά των λανθασμένων απαντήσεων 
παρατηρείται ότι το επίπεδο των γενικών θρησκευτικών γνώσεων που αποκτούν οι 
νέοι/ες στα σχολεία είναι χαμηλό, όσον αφορά στην έκφρασή τους, στον πολιτισμό 
και τους εκπροσώπους του, π.χ. έργα τέχνης, όπως, οι τοιχογραφίες στην Cappella 
Sistina, κ.ά. Διαπιστώνεται επίσης ότι η ικανότητα ‘ανάγνωσης’ και κατανόησης 
αυτών που βλέπουν είναι επιφανειακή και κυριολεκτική (καθώς δεν αναγνωρίζουν 
αυτό που απεικονίζεται π.χ. στον Μυστικό Δείπνο). Η θρησκεία αποτέλεσε από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα πηγή έμπνευσης καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων, λογοτεχνών 
κ.ά., και αποτυπώνεται σε έργα όπως γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής, κτίρια, κείμενα, 
μουσική κ.ά. Πολλές δημιουργίες αποτελούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, που 
θαυμάζονται από όλους τους λαούς ανεξαρτήτως της θρησκείας στην οποία ανήκουν 
(π.χ. ο Παρθενώνας ήταν ναός αφιερωμένος στην Αθηνά). Η γνώση αυτών (και των 
θρησκευτικών συμβολισμών που αποτυπώνονται σε αυτά) προκαλούν ταυτόχρονα 
αισθήματα θαυμασμού και σεβασμού προς αυτά και τον πολιτισμό που τα δημιούργησε, 
ο οποίος συνδέεται με τη θρησκεία. Ταυτόχρονα, ενισχύουν την προσωπική πνευματική 
εμπειρία καθενός/καθεμιάς στη δική του/της θρησκεία, καθώς διαπιστώνει ότι και 
άλλες θρησκείες ή ομολογίες εμπνέουν στη δημιουργία έργων πολιτισμού, όπως αυτό 
αποτυπώνεται στους σκοπούς των αναλυτικών προγραμμάτων ΔΕΠΠΣ και ΑΠ. Η 
Θρησκευτική Εκπαίδευση συμβάλλει στην «κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα 
που συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισμού και στην επίγνωση της ύπαρξης 
διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας» (ΦΕΚ, 303/13.03.2002, σ. 3867) 
και στο Λύκειο «την κατανόηση των πάσης φύσεων κειμένων και μνημείων…».

Στις προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις μπορούν να συμπεριληφθούν (α) 
ο εμπλουτισμός του περιεχομένου του ΜτΘ με στοιχεία που να καλλιεργούν τον 
θρησκευτικό και πολιτισμικό γραμματισμό στα σχολεία, με στόχο τη βελτίωση των 
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αποφοίτων Λυκείου στα πεδία γνώσεων και αυτογνωσίας, και (β) η αναδιατύπωση 
και ο εμπλουτισμός της έννοιας του θρησκευτικού γραμματισμού, εφόσον ο ρόλος του 
στις σύγχρονες κοινωνίες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός.
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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη διερευνά τον θρησκευτικό γραμματισμό και τη θρησκευτικότητα 
των νέων που αποφοίτησαν το 2020 από τη Γ΄ Λυκείου της ελληνικής Εκπαίδευσης 
και έχουν διδαχθεί δέκα χρόνια υποχρεωτικά το μάθημα των Θρησκευτικών. 
Σκοπός της είναι να περιγράψει το επίπεδο του θρησκευτικού γραμματισμού 
και της θρησκευτικότητάς τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 12-10-2020 
μέχρι 20-02-2021 σε 996 απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω 
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι πως 
οι νέοι στην Ελλάδα κατέχουν μέτρια ποσοστά θρησκευτικών γνώσεων και 
θρησκευτικότητας. Η συμβολή της έρευνας έγκειται στο ότι παρέχει μία εικόνα 
για το επίπεδο θρησκευτικού γραμματισμού και θρησκευτικότητας της σύγχρονης 
γενιάς στην Ελλάδα, η οποία θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό 
του Προγράμματος Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά: θρησκευτικός γραμματισμός, θρησκευτικότητα, θρησκευτική 
γνώση, νέοι, εκπαίδευση
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1. Εισαγωγή
Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στην Αμερική οδήγησαν μεταξύ άλλων στην 
επανεξέταση του θρησκευτικού φαινομένου και στη διαπίστωση της ισχυρής επίδρασης 
των θρησκειών στη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών. Ταυτόχρονα, Διεθνείς 
οργανισμοί άρχισαν να εντάσσουν το ζήτημα της θρησκείας στα θέματα που τους 
απασχολούν και κυρίως σε σχέση με την εκπαίδευση των πολιτών και τη δημοκρατική 
ιδιότητα του πολίτη. Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ευρώπης επιχείρησε από το 2002 
να ευαισθητοποιήσει τα 47 μέλη του, κράτη της Ευρώπης, σε θέματα Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης (στο εξής ΘΕ) μέσα από συστάσεις, οδηγίες και εκθέσεις δίνοντας 
μεγάλη προσοχή στην προσέγγιση των θρησκευτικών και μη θρησκευτικών πεποιθήσεων 
στο ευρύτερο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Jackson, 2016, σσ. 3, 75-
86). Έτσι, σταδιακά, η αξία της κατοχής θρησκευτικών γνώσεων και ο θρησκευτικά 
εγγράμματος άνθρωπος έρχονται στο προσκήνιο. Ο ρόλος μάλιστα της εκπαίδευσης 
και της θρησκευτικής γνώσης που παρέχει θεωρείται σημαντικός (Council of Europe, 
2008; Jackson, 2016; Koukounaras Liagkis, 2015; OSCE, 2007; Weisse, 2011). Εκτός 
από τη σημασία που έχει για έναν άνθρωπο, που θρησκεύει, να κατανοήσει σε βάθος 
τις διδασκαλίες της πίστης του, όλοι/ες, ανεξάρτητα από το αν πιστεύουν στον Θεό 
ή ακολουθούν μία θρησκεία, χρειάζονται, στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών, που 
παρέχει η εκπαίδευση (Cope & Kalantzis, 2009, σσ. 164-195), τη βασική θρησκευτική 
γνώση του τόπου που ζουν και άλλων θρησκευτικών ομάδων ως ένα επιπλέον εργαλείο 
ερμηνείας του εαυτού, των άλλων και του κόσμου (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015, σ. 
195), απολύτως απαραίτητο στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες του 21ου αιώνα. 

Την ίδια ώρα σε μελέτες (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015, σ. 80; West, 2000, σ. 14), 
το ζήτημα της θρησκευτικότητας (religiosity), ως σχέση με μία θρησκεία, στην οποία ο 
άνθρωπος πραγματώνει την εγγενή πνευματικότητά του (spirituality), διαπιστώνεται 
ότι σχετίζεται με την υπαρξιακή, κοινωνική και πολιτική αναζήτηση και δραστηριότητά 
του. Φυσικά η εξωτερική θρησκευτικότητα, στην οποία υπερτερεί ο τύπος και η προσοχή 
του ανθρώπου στον εαυτό του, διαφέρει από την ουσιαστική θρησκευτικότητα. Στη 
δεύτερη ο πιστός βρίσκει στη θρησκεία απαντήσεις στα υπαρξιακά του ερωτήματα, 

Abstract
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οι οποίες παράγουν σχετικές θέσεις, πεποιθήσεις και στάσεις, ανάλογα με το πλαίσιο 
του κάθε ανθρώπου. 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση, μέσω ερωτηματολογίου, του 
επιπέδου του θρησκευτικού γραμματισμού και της θρησκευτικότητας των νέων 
που αποφοιτούν από την ελληνική εκπαίδευση και έχουν διδαχθεί το Μάθημα των 
Θρησκευτικών για δέκα συνεχόμενα χρόνια. Αφού παρουσιαστούν αναλυτικά τα στοιχεία 
για τους νέους και τις νέες, που αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 2020, όταν άλλαξαν 
και πάλι τα ΠΣ του μαθήματος, συμπεραίνεται ότι οι νέοι/ες στην Ελλάδα κατέχουν 
μέτρια ποσοστά θρησκευτικών γνώσεων και θρησκευτικότητας. Τα αποτελέσματα 
αυτά συμβάλλουν στην εκπαιδευτική και κοινωνική έρευνα και στη διαμόρφωση της 
ΘΕ στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

2. Θρησκευτικός γραμματισμός 
Αν κάποιος επιχειρήσει να μελετήσει διεθνώς και να αναλύσει την έννοια του 
θρησκευτικού γραμματισμού θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη έννοια 
που χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, η αμφισβητούμενη φύση της δεν 
μειώνει την αξία της για την κοινωνία και την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων, αφού 
η προσπάθεια θεωρητικής και μεθοδολογικής αποσαφήνισής της παρέχει γνώσεις σε 
ερευνητές/μελετητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, και εκπαιδευτικούς (Prodromou, 
Gooding, & Lipton Galbraith, 2018, σ. 4). Αυτό γίνεται φανερό στην ανάγκη των 
μελετών να αναφερθούν στον όρο και να τον χρησιμοποιήσουν. Σε μια ανασκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας, ο Jackson (2014, σ. 30) κατηγοριοποίησε τη χρήση του 
όρου «θρησκευτικός γραμματισμός» στη δημόσια ζωή σύμφωνα με τρεις κύριους αλλά 
διαφορετικούς μεταξύ τους τρόπους. Χρησιμοποιείται ως α) μάθηση σχετικά με τις 
θρησκείες, με αντικειμενικό τρόπο, β) μελέτη της θρησκείας από συγκεκριμένη οπτική 
και, γ) θρησκευτική μάθηση. Είναι προφανές ότι αυτοί οι ορισμοί δεν περιλαμβάνουν 
την ιδιωτική, θρησκευτική ζωή και, για ορισμένους ερευνητές, υπάρχουν περισσότεροι 
θρησκευτικοί γραμματισμοί παρά ένας γραμματισμός, αφού η έννοια είναι συγκεκριμένη 
για κάθε πλαίσιο, άρα διαφοροποιείται σε σχέση με αυτό (Davie & Dinham, 2019, 
σσ. 25-26).

Στην πρώτη κατηγορία η χρήση του όρου προέρχεται από τις απόψεις του Prothero 
και της Moore, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο αμερικανικό πλαίσιο. Για αυτό και 
οι δύο προωθούν τον θρησκευτικό γραμματισμό με σκοπό τη σφαιρική εκπαίδευση 
του πολίτη και όχι απαραίτητα του θρησκευόμενου πολίτη. Ο Prothero, διεξάγοντας 
έρευνα σχετικά με το πόση θρησκευτική γνώση είχαν αποκτήσει οι μαθητές/τριες 
κατέληξε ότι θρησκευτικός γραμματισμός είναι όσα πρέπει να γνωρίζει κάποιος, για 
να μπορεί να «συμμετέχει σε ... συνομιλίες σχετικά με τις ιδιωτικές και δημόσιες 
δυνάμεις των θρησκειών» (Prothero, 2007, σ. 14). Η Moore τονίζει τη σημασία του 
θρησκευτικού γραμματισμού στην εκπαίδευση «υπεύθυνων πολιτών» και παρέχει 
εργαλεία, με βάση την προσέγγιση των πολιτισμικών σπουδών, για τους εκπαιδευτικούς 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την υπέρβαση του θρησκευτικού αναλφαβητισμού 
(Moore, 2007). Οι Dinham και Jones, επίσης, επιχείρησαν να αναδείξουν τα σημεία 
συναίνεσης μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων και αναφέρουν ότι «…ο 
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θρησκευτικός γραμματισμός έγκειται στην κατοχή των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
για την αναγνώριση της θρησκευτικής πίστης ως θεμιτού και σημαντικού τομέα που 
αφορά όλους τους ανθρώπους, το επίπεδο γενικών γνώσεων τουλάχιστον για κάποιες 
θρησκευτικές παραδόσεις και την επίγνωση και ικανότητα να μάθεις για άλλες» 
(Dinham & Jones, 2010, σ. 6). Είναι ένα πολιτικό εγχείρημα και όχι θεολογικό ή 
θρησκευτικό, και επιδιώκει να υποστηρίξει μια ισχυρή, συνεκτική, πολυθρησκευτική 
κοινωνία, η οποία περιλαμβάνει ανθρώπους από όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις. 
Επιπλέον, φαίνεται ότι αφορά στην εκπαίδευση και την απόκτηση μόνιμης ικανότητας 
να σχετίζεται κάποιος με τις θρησκείες και τις κοσμοθεωρίες σε έναν κόσμο όπου οι 
άνθρωποι –και ιδιαίτερα οι νέοι– έχουν ελάχιστη γνώση αυτών των φαινόμενων ή δεν 
έχουν αποκτήσει την απαραίτητη γλώσσα ούτε για να μιλήσουν για αυτό (Dinham & 
Shaw, 2017). 

Η μελέτη της θρησκείας από συγκεκριμένη οπτική βασίζεται στην άποψη του Wright 
που αντικατοπτρίζει σε ένα βαθμό το βρετανικό πλαίσιο της δεκαετίας του 2000 και 
τη συνεχιζόμενη συζήτηση που διαμείβεται ακόμη εκεί. Συνδέει την κατανόηση των 
θρησκειών με τη «γλωσσική ικανότητα», καθώς για αυτόν ο θρησκευτικός γραμματισμός 
είναι η θρησκευτική γλώσσα που είναι απαραίτητη σε κάποιον «για να απεικονίσει 
την πραγματική φύση της πραγματικότητας» (Wright, 1996α, σ. 173), όπου και η 
θεολογία είναι αυτή που δίνει νόημα στα πράγματα. Αναπτύσσει, επίσης, την κριτική 
σκέψη του ατόμου ώστε να ερμηνεύει τις εμπειρίες του (Wright, 1996β).

H τρίτη προσέγγιση, κατά τον Jackson, προέρχεται από την έννοια του «κοσμικού 
ανθρωπισμού» του Felderhof. Θεωρεί τη ΘΕ ως «μια προσπάθεια να μάθει κάποιος σε 
τι πρέπει να συμβάλει η θρησκευτική ζωή, όντας ο ίδιος υπεύθυνος για αυτό και όχι ως 
θεατής που σχεδιάζει θεωρίες για την ανθρώπινη φύση και τον κόσμο». Ένας τέτοιος 
θρησκευτικός γραμματισμός αφορά και τις κοσμικές φιλοσοφίες ως «εναλλακτικές 
λύσεις» στη θρησκευτική πίστη (Felderhof, 2012).

Υπάρχουν, όμως, και άλλες σύγχρονες προσεγγίσεις, που προέρχονται από 
διαφορετικά εθνικά πλαίσια, κυρίως βασισμένες στην κοινωνιολογική και, εν μέρει, 
εκπαιδευτική θεωρία και είναι χρήσιμο να αναφερθούν, διότι είναι κριτικές σε σχέση 
με τις παραπάνω κατηγορίες ή εναλλακτικές αυτών. 

H Gallacher, στις ΗΠΑ, διεύρυνε την άποψη του Prothero, αντιτείνοντας ότι έδωσε 
μεγάλη έμφαση στη δηλωτική γνώση (declarative knowledge) και υποστηρίζοντας 
ότι «η διδασκαλία με σκοπό τον θρησκευτικό γραμματισμό πρέπει να περιλαμβάνει 
συνεχή προσοχή στο πώς οι θρησκευόμενοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για 
τον προσανατολισμό τους στον κόσμο, να αναπτύξουν ατομική και ομαδική αυτο-
κατανόηση, και να δίνουν στη ζωή τους κατεύθυνση και νόημα» (Gallacher, 2009, σ. 
208). Είναι προφανής η έμφαση που δίνεται στη γνώση της χρήσης των όρων στο πλαίσιο 
τους (conditional knowledge), η οποία προϋποθέτει την κατάκτηση της δηλωτικής 
γνώσης και διαδικαστικής (procedural) γνώσης. Η μεταγνωσιακή αυτή αξία τονίζεται 
και σε πρόσφατη μελέτη στη Φινλανδία, η οποία επικεντρώνεται στη λειτουργία 
του θρησκευτικού γραμματισμού στην αναγνώριση και αποδοχή του θρησκευτικού 
πλουραλισμού. Με βάση τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, αντιλαμβάνεται, ως εκ τούτου, 
τον θρησκευτικό γραμματισμό ως «έναν εννοιολογικό φακό που, όταν εφαρμοστεί 
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στην πράξη, μπορεί να παράγει διαφορετικές εκδοχές ενός θρησκευτικού τοπίου» 
(Sakaranado, Aarrevara, & Konttori, 2020, σ. 4), προωθώντας έτσι «την ικανότητα 
απορρόφησης, τη συμπερίληψη και την αντανακλαστικότητα στην κοινωνία, παρά την 
αποκάλυψη του πραγματικού θρησκευτικού τοπίου» (Dinham & Francis, 2015, σ. 3).

Ο Richardson, από την άλλη, διακρίνει τη σχέση του θρησκευτικού γραμματισμού 
με την ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου και, όπως φαίνεται, τον θεωρεί προϋπόθεση 
αυτής. Ισχυρίζεται ότι ο θρησκευτικός γραμματισμός συντελεί «στην ικανότητα των 
ατόμων να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές σχετικά με τις πεποιθήσεις που επηρεάζουν 
τις ηθικές τους αντιλήψεις» και, επίσης, ότι παρέχει «τα ηθικά αγαθά της ανάπτυξης 
της κατανόησης, του σεβασμού και της ανεκτικότητας και της υπεύθυνης πολιτικής 
και πολιτικής συμμετοχής» (Richardson, 2017, σ. 364). Ο Frank, σε σουηδικό πλαίσιο, 
συσχετίζοντας τον θρησκευτικό γραμματισμό και αυτός με την ηθική, επεσήμανε 
ότι περιλαμβάνει περισσότερα από την εφαρμογή γλωσσικών, αναστοχαστικών, 
εννοιολογικών και αναλυτικών ικανοτήτων. Προκαλεί τους μαθητές/τις μαθήτριες 
να δράσουν χρησιμοποιώντας τις θρησκευτικές γνώσεις τους, για να ερμηνεύσουν 
«τι μπορεί να συνιστά μία καλή ζωή» και τι χαρακτηρίζει κάποιον «καλό». Όταν ο 
γραμματισμός προάγει απλώς τη δηλωτική γνώση, «περιορίζει αυτό που πρέπει να 
θεωρηθεί ως «ικανότητα» και «γνώση»» (Frank, 2017, σ. 35). Η Roux, στη Νότια 
Αφρική, συνδέοντας, επιπλέον, τον θρησκευτικό γραμματισμό με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τόνισε την ερμηνευτική δυναμική της θρησκευτικής γνώσης σε σχέση με τον 
εαυτό και τον άλλον. Ο θρησκευτικός γραμματισμός υποστηρίζει τον αυτοπροσδιορισμό, 
αλλά και την επικοινωνία με τον άλλον «με κατανόηση για τις απόψεις του για τον 
κόσμο» (Roux, 2010, σ. 998). 

Ο θρησκευτικός γραμματισμός, όπως είναι φυσικό, αφορά και στη ΘΕ στο σχολείο. 
Είναι ένας κυρίαρχος όρος στη βιβλιογραφία και στα Προγράμματα Σπουδών (στο 
εξής ΠΣ) της ΘΕ από το 1993, όταν πρωτοεμφανίστηκε στην έρευνα του Wright. 
Αναφέρεται σε σχέση με το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος και, ως 
εκ τούτου, διαμορφώνεται με διάφορους τρόπους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά, 
θρησκευτικά, πολιτικά, κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια. Χρησιμοποιείται, επίσης, 
για να υποστηρίξει τη θέση της ΘΕ στο ΠΣ του σχολείου και την αξία της για τους 
μαθητές/τις μαθήτριες (Biesta, Aldrige, Hannam, & Whittle, 2019, σ. 23). Μια συγκριτική 
μελέτη των προγραμμάτων σπουδών της ΘΕ στην Αυστρία, τη Σκωτία και τη Σουηδία 
σχετικά με τον κυρίαρχο θρησκευτικό γραμματισμό σε αυτά, διαπιστώνει περισσότερο 
τις διαφορετικές απόψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση της ΘΕ. «Όχι μόνο ο 
ομολογιακός ή ο μη ομολογιακός χαρακτήρας κάνει τη διαφορά, αλλά οι εκπαιδευτικές 
παραδόσεις όπως ο ακαδημαϊκός ορθολογισμός ή ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός 
παίζουν επίσης ρόλο σε αυτό». Στην Αυστρία, όπου κάθε θρησκεία οργανώνει τη δική 
της ΘΕ, ο θρησκευτικός γραμματισμός είναι βασικά η ικανότητα να αντιλαμβάνεται 
κανείς και να περιγράφει, να κατανοεί και να ερμηνεύει, να διαμορφώνει και να 
ενεργεί, να επικοινωνεί, να αξιολογεί και να κρίνει, να συμμετέχει και να αποφασίζει, 
αλλά και να μπορεί να εκφραστεί ως πιστός στη θρησκεία του, με βάση την πίστη 
του (π.χ. ο Καθολικός χριστιανός). Στη Σκωτία, όπου η ΘΕ είναι μη ομολογιακή, ο 
θρησκευτικός γραμματισμός έχει ένα ευρύτερο, ηθικό σκοπό, να επιτρέψει στους 
μαθητές/στις μαθήτριες να εξετάσουν μια σειρά ηθικών διλημμάτων και, να βρουν 
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τρόπους, για να προωθήσουν μια πιο δίκαιη και συμπονετική κοινωνία. Στη Σουηδία, 
ο θρησκευτικός γραμματισμός σχετίζεται πλήρως με τις αναλυτικές ικανότητες που 
επιτρέπουν στους μαθητές/στις μαθήτριες να κατανοήσουν τον κόσμο σε επιστημονική 
βάση. Σχετίζεται ακόμη και με την ηθική, καθώς η «ουδέτερη» ΘΕ διδάσκει ηθικές 
έννοιες και μοντέλα κατανόησης του κόσμου και επομένως θρησκείες και πολιτισμούς 
(von Brömssen, Ivkovits, & Nixon, 2020, σσ. 143-144). Αναμφίβολα, οι ορισμοί και οι 
διαφορετικοί τρόποι διαμόρφωσης της έννοιας αφήνουν λίγο χώρο για να υποστηρίξουμε 
ότι υπάρχει κοινή νοηματοδότηση στη ΘΕ, που όλοι μοιράζονται.

Παρ’ όλα αυτά, οι Biesta και άλλοι υποδεικνύουν ότι στους περισσότερους από 
αυτούς οι βασικοί όροι είναι: α) η διδασκαλία για διαφορετικές θρησκείες ακόμη και 
όταν η ΘΕ είναι μονοθρησκευτική, β) η κατανόηση της διαφορετικότητας εντός και 
μεταξύ των θρησκειών και, γ) η απόκτηση γνώσεων που επιτρέπουν στους μαθητές/στις 
μαθήτριες «να περιηγηθούν σε διαφορετικούς τομείς στη ζωή» (Biesta et al., 2019, σ. 
25), που σημαίνει ότι αφορά και στις υπαρξιακές ερωτήσεις και την κοινωνικοποίηση 
του ατόμου.

3. Θρησκευτικός γραμματισμός στην ελληνική εκπαίδευση
Στην Ελλάδα, ο όρος εμφανίζεται, με τα ΠΣ της ΘΕ του 2016 και 2017, τα οποία δεν 
ισχύουν σήμερα. Αποτέλεσε όμως αμφιλεγόμενη έννοια, που επιδέχεται διαφορετικές 
ερμηνείες και για αυτό αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για τις διαμάχες μεταξύ των θεολόγων, 
της Πολιτείας και της Εκκλησίας, που ξεκίνησαν από την πιλοτική εφαρμογή του ΠΣ 
Δημοτικού-Γυμνασίου το 2011 και οδήγησαν το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
και στην απόσυρση των επίμαχων ΠΣ, αλλά όχι στην απόσυρση του όρου. Το θέμα 
είναι ποιον θρησκευτικό γραμματισμό τελικά επιδιώκει σήμερα η ΘΕ στην Ελλάδα.

Για να γίνει κατανοητό το σημερινό πλαίσιο, αξίζει να μελετηθεί σύντομα η ιστορία 
της κατανόησης της έννοιας και όρου του θρησκευτικού γραμματισμού στην Ελλάδα. 

Στα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. (2003) του Δημοτικού και Γυμνασίου και στο Α.Π.Σ. του 
Λυκείου (1998) δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Παρ’ όλ’ αυτά στο Α.Π.Σ. του 2003 
αναφέρονται η «απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη 
χριστιανική παράδοση» και η «κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που συντελεί 
στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της πνευματικής ζωής». Στην πράξη, βέβαια, 
στα σχολικά εγχειρίδια η παρουσιάζεται μία περιορισμένη ερμηνευτική του όρου με 
τόνωση της ιδιοπροσωπίας και αναφορές στη διαμόρφωση της ορθόδοξης χριστιανικής 
ταυτότητας (π.χ. βιβλία Δημοτικού και Α΄ Λυκείου). Έτσι, ο θρησκευτικός γραμματισμός 
που προσφερόταν αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά στις γνώσεις και στάσεις που πρέπει 
να έχει ένας άνθρωπος που μεγαλώνει σε Ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια και το 
σχολείο φαίνεται να συμπληρώνει κατάλληλα τη θρησκευτική του αγωγή. Η γνώση των 
άλλων θρησκειών ήταν περιορισμένη στο δεύτερο μισό της Β΄ Λυκείου, ενώ οι αναφορές 
στο «εμείς», που αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες ως μέλη της Εκκλησίας 
είναι εμφανείς στα βιβλία του Δημοτικού και της Α΄ Λυκείου. Στο Γυμνάσιο, επίσης, 
παρ’ όλες τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που παρουσιάζονται στα εγχειρίδια, 
δεν υπηρετείται ούτε από το ίδιο το Α.Π.Σ. ούτε από τα εγχειρίδια οι σκοποί, όπως 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΛΙΑΓΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ



Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

84

αναφέρονται, του Α.Π.Σ. «να αντιληφθούν την πολυπολιτισμική, πολυφυλετική και 
πολυθρησκευτική δομή των σύγχρονων κοινωνιών» και «να συνειδητοποιήσουν την 
ανάγκη διαχριστιανικής και διαθρησκειακής επικοινωνίας». Οι στόχοι, από την άλλη, 
των ενοτήτων των βιβλίων είναι κυρίως γνωσιακοί, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις και 
ενστάσεις από την Εκκλησία της Ελλάδος (Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
2006). Αποδεικνύουν όμως ότι γίνεται μία αλλαγή στην αντίληψη του θρησκευτικού 
γραμματισμού που προσφέρει το σχολείο. Το ερώτημα πώς οι δάσκαλοι και οι θεολόγοι, 
με τις παιδαγωγικές και διδακτικές τους γνώσεις, θα διδάξουν αυτά ή θα αλλάξουν 
τη μεθοδολογία τους, η οποία κυρίως αναπτύχθηκε εμπειρικά και όχι επί τη βάσει 
στέρεας παιδαγωγικής γνώσης από τις σπουδές τους, θα τεθεί την επόμενη δεκαετία, 
με τις ραγδαίες αλλαγές στη ΘΕ. 

Με σαφή επίδραση των Cope και Kalantzis, που προσωπικά ενεπλάκησαν στην 
μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2009, και των «πολυγραμματισμών» 
τους (Cope & Kalantzis, 2009), ο θρησκευτικός γραμματισμός εντάσσεται στα ΠΣ 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο ΠΣ της ΘΕ στο Δημοτικό και Γυμνάσιο που 
αναθεωρήθηκε το 2014 και εφαρμόστηκε το 2016 και αναθεωρήθηκε το 2017 (ΦΕΚ 
2104-19.06.2017), ο όρος αναφέρεται άπαξ στο προοίμιο στην αποστροφή του λόγου 
περί των συντεταγμένων του Μαθήματος των Θρησκευτικών και μάλιστα σε σχέση 
με τις θεολογικές προϋποθέσεις του μαθήματος, κάτι που προέρχεται σαφώς από 
την προσέγγιση του Wright. Επεξηγείται περαιτέρω στον Οδηγό εκπαιδευτικού. 
Αναφερόμενοι οι σχεδιαστές στη «μεταμορφωτική διάσταση» του μαθήματος 
σημειώνουν ότι αυτό επιτυγχάνεται με μάθηση που «είναι πλέον αντιληπτή όχι ως μια 
αποκλειστικά γνωστική και ατομικιστική πράξη, αλλά ως κατάκτηση ικανοτήτων και 
επαρκειών (γνωστικών, δημιουργικών, ηθικών, θρησκευτικών, εκφραστικών κ.ά.) που 
οδηγούν στον θρησκευτικό γραμματισμό» (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2014, σ. 57). Επεξηγούν, επιπλέον, ότι αυτός 
δεν σχετίζεται με απλή «αντικειμενική» ενημέρωση για το θρησκευτικό φαινόμενο 
«ή μονομερή πληροφόρηση για τη θρησκεία που τους ενδιαφέρει». Πρόκειται για 
«α) πληροφορίες, γνώσεις, κατανοήσεις, εφαρμογές, αξιολογήσεις, β) στάσεις, 
συμπεριφορές, πεποιθήσεις, αξίες, ιδέες, συναισθήματα, βιωματικές προσεγγίσεις και 
γ) νοητικές, συνεργατικές, συμμετοχικές, επικοινωνιακές και εκφραστικές δεξιότητες 
και ικανότητες», που σχετίζονται με: «α) Τις ιδιαίτερες ανάγκες, προσδοκίες 
και ανησυχίες των εφήβων μαθητών, β) την τοπική θρησκευτική και πολιτιστική 
παράδοση, γ) το οικουμενικό θρησκευτικό φαινόμενο και δ) τις πανανθρώπινες και 
καθολικά αποδεκτές παιδαγωγικές και πολιτιστικές αξίες» (Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2014, σσ. 178, 256). Στο 
ΠΣ του Λυκείου (2017) ρητά ο θρησκευτικός γραμματισμός αποτελεί σκοπό της ΘΕ 
στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών. Επικεντρώνεται στη «γνώση του πλαισίου, το 
οποίο γεννά τις έννοιες και τις διαμορφώνει, αλλά και του πολιτισμικού φορτίου 
τους». Επεξηγείται ως ικανότητα «κατασκευής νοήματος σε διαφορετικά πολιτισμικά, 
κοινωνικά ή ειδικά συγκείμενα, καθώς και την ικανότητα χρήσης αλφαβητικών και 
πολυτροπικών αναπαραστάσεων…δεξιότητα της λειτουργικής χρήσης αναπαραστάσεων, 
εννοιών, κρίσεων, γενικεύσεων, σχημάτων, εικόνων, συμβόλων, επικοινωνιακών μέσων, 
αφηγήσεων, νοημάτων και σημασιών», με σκοπό την «κατανόηση των πάσης φύσεως 
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κειμένων και μνημείων, την κριτική ανάλυση της γνώσης και τέλος τον μετασχηματισμό 
της, ώστε να νοηματοδοτήσει θρησκευτικά την πραγματικότητα και να αποκτήσει την 
ικανότητα να συμβάλει σε αυτήν» (ΦΕΚ 2105-19.06-2017). Αναδεικνύονται παράλληλα 
στην έκφραση με το ΠΣ του Δημοτικού-Γυμνασίου. Και τα δύο ΠΣ στηρίζονται στην 
προσέγγιση του Wright. Αλλά στα δυο ΠΣ του Λυκείου η αμερικανική επίδραση στη 
διατύπωση είναι εμφανής. Επίσης, το ΠΣ στην ανάπτυξή του σε ενότητες έχει πολλά 
παράλληλα με την προσέγγιση της Gallacher, αλλά και των προσεγγίσεων του Frank 
και της Roux, χωρίς όμως αυτές να είναι γνωστές την εποχή της ανάπτυξής του. 
Ο όρος θρησκευτικός γραμματισμός δεν ήταν από την αρχή σαφής. Οι σχεδιαστές 
των δύο ΠΣ αναφέρονται σε προσεγγίσεις και όρους, προερχόμενες από τη διεθνή 
θρησκειοπαιδαγωγική, που δεν είχαν νόημα ακόμη στο ελληνικό και Ορθόδοξο 
περιβάλλον, γιατί δεν είχαν εφαρμοσθεί και ερευνηθεί. Περισσότερο γίνεται εργαλειακή 
χρήση κάποιων όρων, π.χ. της «διερμηνευτικής προσέγγισης» (interpretive approach) του 
Jackson στο ΠΣ του Δημοτικού-Γυμνασίου (Koukounaras Liagkis, 2015, σ. 166) ή της 
«ανάπτυξης της προσωπικής ταυτότητας» σε σχέση με τη θρησκευτική ταυτότητα στο 
ΠΣ του Λυκείου, με βάση την οποία θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι αναφέρεται 
σε δογματικό διαποτισμό (indoctrination) (Περσελής, 2020, σ. 10; Κουκουνάρας 
Λιάγκης, υ.δ.), που πόρρω απέχει το ΠΣ από αυτό στην ανάπτυξη και εφαρμογή του. 
Από την άλλη, θα πρέπει να αναφερθεί ότι και στα δύο ΠΣ τονίζεται η θεολογική 
προσέγγιση του περιεχομένου, αλλά και η τόνωση της ιδιοπροσωπίας, κυρίως στο 
Δημοτικό και Γυμνάσιο, στοιχεία ομολογιακής ΘΕ, που αναδεικνύουν την αμφισημία 
των γραφομένων στα προοίμια των ΠΣ, όπως δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (2017). 

Ως εκ τούτου διαφορετικές προσεγγίσεις του όρου εμφανίζονται κυρίως στο πλαίσιο 
της πολεμικής εναντίον των ΠΣ με αποκορύφωμα την προσφυγή και τις αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (660/2018, 926/2018, 1749/2019, 1750/2019). Σε 
γενικές γραμμές ο όρος νοηματοδοτείται, όπως και στα δύο παραπάνω ΠΣ. Από τη 
μία πλευρά, δηλαδή, ως ένας γραμματισμός για τη θρησκεία και από τη θρησκεία, 
που συντελεί οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν και ερμηνεύουν τις διαστάσεις της 
θρησκείας, να σέβονται τη θρησκευτική ετερότητα και να εκτιμούν προσωπικά και 
υπαρξιακά θρησκευτικά ζητήματα και θέματα πίστης παίρνοντας θέση στο πλαίσιο 
της θρησκευτικής ή μη-θρησκευτικής ταυτότητά τους (Μητροπούλου, 2021, σ. 68 κ.έ.; 
Στογιαννίδης, 2018; Tremblay & Koukounaras Liagkis, 2021, σ. 275). Δεν αποτελεί μία 
άχρωμη ΘΕ, αλλά βάζει στο επίκεντρο την πίστη και τη θρησκεία του μαθητή/τριας 
(Περσελής, 2020, σσ. 17-18). Ο θεολογικός λόγος στην εκπαίδευση είναι σημαντικός 
σε αυτόν τον γραμματισμό, διότι αφορά στη συλλογική ταυτότητα, αλλά και την 
υπαρξιακή αναζήτηση που στο συλλογικό ασυνείδητο έχει ταυτότητα, ανεξάρτητα 
από τη σχέση με τη θρησκεία (Διαμαντής, 2013, σ. 24 κ.ε.). Δεν αποτελεί σκοπό, 
φυσικά, η πίστη ή η αποδοχή μίας θρησκευτικής άποψης σε αυτή την περίπτωση, ενώ 
ο θρησκευτικός γραμματισμός αφορά και στον εαυτό και στον άλλον, και τη θρησκεία, 
δηλαδή, που κάποιος/α μπορεί να έχει, και τις θρησκείες των άλλων (Καλαμάτας, 
2018). Από την άλλη πλευρά, σχετίζεται με την προσωπική θρησκευτική πίστη και 
ταυτότητα αποκλειστικά των Ορθόδοξων μαθητών/τριών ή την περιορισμένη σε μία 
ερμηνευτική, με τόνωση της ιδιοπροσωπίας, παραπέμποντας σε ΘΕ με περιεχόμενο 
και γνωσιακό σκοπό κατά κύριο λόγο σχετικό με τη διδασκαλία της Ορθόδοξης 
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Εκκλησίας (Κομνηνού, 2018, σ. 66; Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, 2016). Πρόκειται 
περισσότερο για έναν θρησκευτικό γραμματισμό της πίστης του/της μαθητή/τριας, 
«το αλφάβητο» της δικής του πίστης» (Ιερόθεος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, 2016; 
Πορτελάνος, 2012). Αναφέρονται παραπάνω, μόνο οι απόψεις που προσεγγίζουν 
τον θρησκευτικό γραμματισμό ορίζοντας το περιεχόμενό του και όχι απλά τι δεν 
είναι, αντιπαλεύοντας με τις προσεγγίσεις των ΠΣ. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το 
πλαίσιο της διαμάχης μεταξύ των δύο πλευρών διαπιστώνεται σύγχυση απόψεων 
ενώ διατυπώθηκαν και αυθαίρετα συμπεράσματα. Χαρακτηριστική είναι η ταύτιση 
της Κριτικής Παιδαγωγικής του Giroux, Aronowitz, Apple κ.λπ., που ουσιαστικά 
αντιστρατεύεται τη θρησκεία στην Εκπαίδευση, αλλά και την κρατική εκπαίδευση 
γενικότερα, με τον κριτικό θρησκευτικό γραμματισμό του Wright (Πεπές, 2015). 

Το πρόβλημα με τη ΘΕ στην Ελλάδα είναι ότι περισσότερο γίνεται λόγος περί 
αρχών και σκοπών και όχι τόσο εμπειρική έρευνα στον χώρο που συντελείται η 
μάθηση (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2019, σσ. 67-73). Πόσο εγγράμματοι είναι μαθητές/
τριες μετά από δέκα χρόνια ΘΕ στο ελληνικό σχολείο; Υπάρχει όντως κάποιο Α.Π.Σ. 
ή κάποια χρονική περίοδος που το ελληνικό σχολείο μόρφωνε με θρησκευτική γνώση 
αποτελεσματικά το μαθητικό δυναμικό; Σε αυτό το ερώτημα απαντά η μοναδική 
εκτεταμένη έρευνα που υπάρχει από τη δεκαετία του 1980, του Εμμ. Περσελή (1987; 
2007, σ. 76 κ.ε.), η οποία βέβαια αφορά μαθητές Γυμνασίου (12-15) και επιχειρεί 
να απαντήσει και η παρούσα έρευνα. Στην έρευνα του Περσελή αναπτύχθηκε 
ερωτηματολόγιο με βάση τα σχολικά εγχειρίδια της εποχής και βασικές θρησκευτικές 
γνώσεις, που «αποτελούν ουσιαστικό μέρος της σχολικής θρησκευτικής διδακτικής 
ύλης» και παρουσιάζουν «θρησκευτικά θέματα, τα οποία είναι γνωστά στα παιδιά 
από την εμπειρία και τη συμμετοχή τους στον ευρύτερο χώρο της Ορθόδοξης ελληνικής 
θρησκευτικής και λαϊκής παράδοσης και πραγματικότητας» (Περσελής, 2020, σ. 81). Η 
έρευνα έδειξε ότι α) τα παιδιά λόγω αναπτυξιακής ηλικίας δεν αντιλαμβάνονται τον 
ιστορικό χρόνο και τη χρονική ακολουθία παρελθόντος-παρόντος, β) στην Α΄ Γυμνασίου 
δεν κατανοούν το θεολογικό νόημα των εορτών, γ) δεν έχουν γνώσεις σχετικές με την 
Παλαιά Διαθήκη, ενώ αντίθετα απαντούν ικανοποιητικά σε ερωτήσεις για την Καινή 
Διαθήκη, δ) δεν έχουν γνώσεις για τα Μυστήρια της Εκκλησίας και ε) φαίνεται να 
υπάρχει μία σχέση μεταξύ πίστης και διατήρησης της θρησκευτικής γνώσης. Έχει 
σημασία ότι ο ερευνητής συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με έρευνες που έγιναν στην 
Αγγλία στις αρχές του 1960 κάνει την παρακάτω διαπίστωση που φανερώνει και τον 
θρησκευτικό γραμματισμό που επιδίωκε το ελληνικό σχολείο την εποχή της έρευνας:

«…η σύγκριση δείχνει ότι η ίδια σχεδόν προσέγγιση που κυριαρχούσε στη 
διδασκαλία της σχολικής αγγλικής θρησκευτικής αγωγής είκοσι και περισσότερα 
χρόνια πριν και η οποία σήμερα κατά το μάλλον ή ήττον εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (δηλαδή η «Βιβλικού 
τύπου» προσέγγιση στη σχολική θρησκευτική αγωγή), παρήγαγε σχεδόν τα 
ίδια αποτελέσματα».

Θα πρέπει βέβαια να παρατηρηθεί ότι γενικά υπάρχουν έρευνες που φανερώνουν 
ανεπάρκεια ή σύγχυση σε ό,τι σχετίζεται με τη θρησκευτική γνώση και εκτός Ελλάδας 
(Cook, Mathys, & Anderson, 2015; Marks, Binkley, & Daly, 2014, σσ. 245-256, Pew 
Research Center, 2010, σσ. 1-96), που αποδεικνύουν τη γενικότερη έλλειψη θρησκευτικού 
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γραμματισμού, που οφείλεται και στη σχολική εκπαίδευση, αλλά σαφώς και στον 
τρόπο που μεγαλώνει ο σύγχρονος άνθρωπος στην οικογένεια και την κοινωνία. 

4. Θρησκευτικότητα
Είναι σαφές ότι ο θρησκευτικός γραμματισμός που παρέχεται στη ΘΕ στην Ελλάδα 
τις τελευταίες δεκαετίες δεν σκοπεύει άμεσα στην ανάπτυξη της θρησκευτικότητας, 
αλλά σε κάθε περίπτωση σχετίζεται με αυτήν καθώς και με τη θρησκευτική γνώση, 
που έχει ο μαθητής/τρια από την οικογένεια ή τη σχέση/ή μη σχέση με τη θρησκευτική 
κοινότητα, αλλά και την πίστη στον Θεό. Θα πρέπει, πάντως, να παραδεχθούμε ότι η 
σχολική ζωή με την πρωινή προσευχή, τον εκκλησιασμό κ.ά. σκοπεύει και αναπτύσσει 
τη σχέση με τη θρησκεία. 

Η θρησκευτικότητα εδώ νοείται ως σχέση ανθρώπου και Θεού, που έχει αφετηρία 
την πίστη και διοχετεύεται στην ένταξη σε κοινότητα. Η ένταξη αυτή κλιμακώνεται σε 
ομολογία, θεολογία και δόγμα, διατυπώνεται σε λατρεία και κορυφώνεται στην ηθική 
(Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015, σ. 80). Οι μετρήσεις και αναλύσεις της θρησκευτικότητας 
περισσότερο αφορούν κοινωνικές έρευνες και αφορούν κυρίως στάσεις έναντι της 
θρησκείας. Με θεολογικούς όρους, όμως, είναι οντολογικό ζήτημα. Δεν θα μπορούσε 
να υφίστατο έρευνα της σχέσης άκτιστου Θεού και κτιστού ανθρώπου καθώς σε αυτήν 
συντελεί ο απερινόητος, ακατάληπτος, άφραστος, ακατανόητος, αχώρητος Θεός και ως 
εκ τούτου δεν μπορεί να περιγραφεί και να αναλυθεί με δεδομένα, όπως απαιτείται 
στην έρευνα. H ψυχολογία την προσεγγίζει ως μία επέκταση της θρησκευτικής εμπειρίας 
(religiosity) ή ακόμη ως τάση του ανθρώπου να τηρεί τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και 
να συμμετέχει σε θρησκευτικές πρακτικές (religiousness) (VandebBos, 2015, σ. 903). 
Συζήτηση για τη μέτρηση της θρησκευτικότητας υπάρχει σε αρκετά επιστημονικά 
πεδία, περισσότερο από τρεις δεκαετίες, αφού έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 170 
κλίμακες μέτρησής της (Cutting & Walsh, 2008; Francis & Kay, 1984; Greer, February 
1983). Σε ελληνικό πλαίσιο έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θρησκευτικότητας 
μέχρι σήμερα οι παρακάτω κλίμακες μεταφρασμένες από την αγγλική στην ελληνική 
γλώσσα. Πρόκειται για την κλίμακα του Leslie Francis, Francis Scale of Attitudes 
towards Christianity (FSATC) (Koukounaras Liagkis & Ktenidis, 2021; Youtika, Joseph, 
& Diduca, 1999), της Santa Clara Strengthen of Religious Faith Questionnaire (SCSRFQ) 
(Dianni, Proios, & Kouthouris, 2014; Koukounaras Liagkis & Ktenidis, 2021; Proios, 
Dianni, Samara, & Syropoulos, 2017), της Religious Schema Scale (RSS) (Proios, 2015), 
της Centrality of Religiosity Scale (RSS) (Fradelos et al., 2018). Πρόσφατα δημοσιεύτηκε 
συγκριτική μελέτη των Francis Scale of Attitudes towards Christianity (FSATC) και 
Santa Clara Strengthen of Religious Faith Questionnaire (SCSRFQ) διαπιστώνοντας ότι 
η δεύτερη κλίμακα ταιριάζει περισσότερο στο Ορθόδοξο περιβάλλον παρόλο που έχει 
δημιουργηθεί για να ταιριάζει σε όλα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα (Koukounaras 
Liagkis & Ktenidis, 2021, σσ. 7-8). 

Η θρησκευτικότητα, επίσης, ερευνάται ειδικά ανάμεσα στους/στις νέους/ες και 
κάποιες διαστάσεις αφορούν άμεσα στην παρούσα έρευνα. Αρχικά, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η θρησκευτικότητα των γονέων αποτελεί την πρώτη και βασική πηγή 
επίδρασης στην ανάπτυξη της θρησκευτικότητας των παιδιών, ακόμη και των εφήβων 
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και την καλλιέργεια θρησκευτικών αξιών, τουλάχιστον για τον χρόνο που βρίσκονται 
υπό την επιρροή τους (Cook et al., 2015; Landor, Simons, Brody, & Gibbons, 2011; 
Milevsky, Szuchman, & Milevsky, 2008; Smith, Faris, Denton, & Regnerus, 2003). Ακόμη, 
υπάρχουν δεδομένα που σημειώνουν τη θετική συσχέτιση ανάμεσα στο γυναικείο 
φύλο και τη θρησκευτικότητα (Buchko, 2004, σσ. 89-98). Και τα δύο αυτά στοιχεία 
αποτελούν διαστάσεις του πλαισίου του κάθε ανθρώπου, που είναι απαραίτητο να 
ληφθούν υπόψη σε μία έρευνα για τον θρησκευτικό γραμματισμό. Επιπλέον, απαιτείται 
η παράλληλη μελέτη των μη θρησκευτικών πεποιθήσεων των ανθρώπων που επιδρούν 
στη θρησκευτικότητα και κατ’ επέκταση στον θρησκευτικό γραμματισμό τους. Έρευνα 
σε τρεις χιλιάδες νέους 13-18 ετών από εικοσιπέντε Καθολικά σχολεία στην Αυστραλία, 
αξιοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, απέδειξε πως οι συμμετέχοντες, δεν 
ήταν βέβαιοι για την πίστη τους ή είχαν προσωπικές απόψεις αντίθετες με δόγματα της 
θρησκείας τους (Hughes, 2007, σσ. 137-147). Χαρακτηριστικά, σχεδόν ένας στους πέντε 
δήλωσε πως πιθανόν υπάρχουν άγγελοι, πιθανόν υπάρχει μετά θάνατον ζωή, πιθανόν 
πίστευαν στην αστρολογία και πιθανόν είχαν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους 
νεκρούς. Ταυτόχρονα, η ίδια έρευνα διαπιστώνει ένα «θρησκευτικό καταναλωτισμό» με 
μεταβάσεις του ίδιου προσώπου από τη μία θρησκεία στην άλλη, χωρίς αυτό να σημαίνει 
και εξωτερική αλλαγή στη θρησκευτικότητα. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι παρότι 
γνώριζαν τι είχαν διδαχθεί στο σχολείο δυσκολεύονταν, όταν έπρεπε να συνδυάσουν τις 
θρησκευτικές τους γνώσεις και τα θρησκευτικά τους πιστεύω, επιδεικνύοντας μία νέα 
είδους στάση, που δηλώνεται ως «whateverism» (ελλ. «οτινανισμός») (Hughes, 2007).

Στην Ελλάδα σε έρευνα της Pew το 2018 το 94% των ανθρώπων ηλικίας 18 έως 
39 δηλώνουν ότι ακολουθούν μία θρησκεία, το 7% ότι εβδομαδιαία συμμετέχει σε 
θρησκευτική σύναξη, το 17% ότι προσεύχεται καθημερινά και το 41% ότι η θρησκεία 
είναι πολύ σημαντική στη ζωή τους. Το 22% δηλώνουν ότι η θρησκεία είναι πολύ 
σημαντική στη ζωή τους (Pew Research Center, 2018, σ. 64). Σε πανελλαδική έρευνα 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς το 2005, παρότι οι νέοι τοποθετούν ψηλά στον 
δείκτη των αξιών τη θρησκεία εντούτοις σε ποσοστό 59,3% εκκλησιάζονται μόνο στις 
πιο σημαντικές θρησκευτικές εορτές. Επίσης, από όσους χριστιανούς δήλωσαν πιστοί, 
μόνο το 37% αποδέχεται την ανάσταση του Χριστού (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 
2005, σσ. 212-213), ενώ το 44% δεν την αποδέχεται και ένα 19% δεν ήταν σίγουρο ή δεν 
μπορούσε να απαντήσει. Σε έρευνα 695 φοιτητών/τριών θεολογίας και των τεσσάρων 
τμημάτων της Ελλάδας, που έγινε το 2018-19 το 78,6% δηλώνει ότι η θρησκεία δεν 
παίζει κανένα ρόλο στο οικογενειακό τους περιβάλλον (Stogiannidis et al., 2019, σ. 
322). Από την άλλη, ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη πανελλαδική έρευνα σε 1.963 
νέους της γενιάς Z (17-24 ετών) και των millennials (25-39 ετών), στην οποία φαίνεται 
πως το 83% των νέων νιώθει απογοητευμένο από την Εκκλησία και θα ήθελε λιγότερη 
αυτό-αναφορά και περισσότερες φιλανθρωπικές δράσεις (ΚΑΠΑ Research, 2021, σ. 
9). Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και διεξήχθη 22-27 Οκτωβρίου 2021 σε 
δείγμα 451 νέων, ηλικίας 17-34 ετών, μέσω ηλεκτρονικού δομημένου ερωτηματολογίου, 
εμφανίζονται τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν και στην παρούσα έρευνα: 
α) 42% δηλώνουν ότι δεν έχουν σχέση με κάποιο «θρησκευτικό δόγμα», 34% ότι 
έχουν χαλαρή σχέση και 22% ότι έχουν στενή σχέση, β) 57% δηλώνουν Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι, 24% Άθεοι και 15% Αγνωστικιστές, γ) 34% δεν πηγαίνουν ποτέ στην 
Εκκλησία, 47% πηγαίνουν μία φορά τον χρόνο ή σπάνια ή μερικές φορές τον χρόνο και 
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19% πηγαίνουν τακτικά και δ) 26% θεωρούν ότι στο μάθημα των Θρησκευτικών θα 
πρέπει να διδάσκονται όλα «τα θρησκευτικά δόγματα», το 28% κυρίως το «ορθόδοξο 
χριστιανικό δόγμα», ενώ το 45% δηλώνει επιθυμεί το μάθημα να είναι επιλογής και 
54% υποχρεωτικό (Σακελλαρίου, 2022).

5. Η έρευνα
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην 
Ελλάδα δεν υπάρχουν έρευνες που να μελετούν το θρησκευτικό γραμματισμό, όταν 
οι νέοι ολοκληρώνουν τις εγκύκλιες σπουδές τους σε σχέση μάλιστα με τον βαθμό 
θρησκευτικότητάς τους, επιχειρήθηκε η παρούσα εμπειρική έρευνα. Πραγματοποιήθηκε 
το 2020-21.

Είναι γεγονός ότι οι θρησκευτικές γνώσεις του ατόμου, το αν διαθέτει δηλαδή 
θρησκευτικό γραμματισμό, διαμορφώνονται από πολλούς παράγοντες, όπως η 
οικογένεια, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι φίλοι, το σχολείο και η ΘΕ, όπου, 
όπως και όταν αυτή παρέχεται, ανάλογα με το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε κράτους 
(Κουκουνάρας Λιάγκης, 2018, σ. 7).

Σε ό,τι αφορά στο ελληνικό σχολείο, η ΘΕ παρέχεται μέσω του μαθήματος των 
Θρησκευτικών. Είναι κατοχυρωμένο από το Άρθρο 16 §2 του Συντάγματος καθώς και 
από τον σχετικό νόμο 1566/1985 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Είναι υποχρεωτικό μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών με δικαίωμα 
απαλλαγής, την οποία ωστόσο ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 0,5% - 0,9% του 
μαθητικού πληθυσμού χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2019, σ. 
32). Τέλος, διδάσκεται ως δίωρο μάθημα στις Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού και από Α΄ Γυμνασίου 
μέχρι και τη Β΄ Λυκείου και μίας διδακτικής ώρας στις Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού και στη 
Γ΄ Λυκείου. Θεωρητικά, λοιπόν, οι μαθητές/τριες στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας τις 
εγκύκλιες σπουδές τους, έχοντας επί δέκα χρόνια διδαχθεί το ΜτΘ, είναι κάτοχοι 
αρκούντως ικανών θρησκευτικών γνώσεων, ανάλογα βέβαια με όσα ορίζονται από τα 
ΠΣ και την εφαρμογή τους, που εξαρτάται από τον/την εκπαιδευτικό. Ο θρησκευτικός 
γραμματισμός στην παρούσα έρευνα εκλαμβάνεται όπως διαφαίνεται ή αναλύεται 
από τα Α.Π.Σ. και τα βιβλία της δεκαετίας 2010-2020 και αναπτύχθηκε διεξοδικά 
παραπάνω. Δηλωτική κυρίως γνώση μέχρι το 2017 (Γ΄ Δημοτικού - Α΄ Λυκείου) και 
διαδικαστική κυρίως από το 2018 έως το 2020 (Β΄ - Γ΄ Λυκείου). 

Η έρευνα εκκινεί από την υπόθεση ότι οι απόφοιτοι της γενικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια θρησκευτικών γνώσεων και έλλειψη 
θρησκευτικότητας. Ειδικότερα, διερευνώνται:

α.  τα επίπεδα θρησκευτικού γραμματισμού και θρησκευτικότητας των αποφοίτων 
του 2020,

β.  η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στον θρησκευτικό γραμματισμό των νέων και τη 
θρησκευτικότητά τους, 

γ.  η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στον θρησκευτικό γραμματισμό και τη θρησκευτικότητα 
των νέων με βάση το φύλο τους (Buchko, 2004),
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  δ.  η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στον θρησκευτικό γραμματισμό και τη 
θρησκευτικότητα των νέων με βάση τη θρησκευτικότητα της οικογένειας (Cook 
et al., 2015),

  ε.  η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στον θρησκευτικό γραμματισμό και τη θρησκευτικότητα 
των νέων με βάση τον τόπο μόνιμης διαμονής,

στ.  η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στον θρησκευτικό γραμματισμό και τη 
θρησκευτικότητα των νέων με βάση το επιστημονικό πεδίο των σπουδών τους.

  ζ.  η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στον θρησκευτικό γραμματισμό και τη θρησκευτικότητα 
των νέων με βάση τη συμμετοχή τους στο κατηχητικό σχολείο έστω για μία χρονιά.

6. Μεθοδολογία έρευνας, δείγμα, ερευνητικό εργαλείο
Η έρευνα είναι εμπειρική ποσοτική έρευνα. Πηγάζει από την συλλογή, καταγραφή 

δεδομένων μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και στατιστική ανάλυση 
των δεδομένων (Ζαφειρόπουλος, 2012), μέσω του στατιστικού εργαλείου Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS).

Δείγμα αποτέλεσαν 996 απόφοιτοι της Γ΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2019-
2020, οι οποίοι έχουν διδαχθεί το μάθημα των Θρησκευτικών στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, 
Στ΄ Δημοτικού, Α΄ και Β΄ Γυμνασίου με το Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. και τα σχολικά βιβλία 
του 2006 και στις τάξεις Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου με τα ΠΣ του 2016 και 
2017. Οι συμμετέχοντες/χουσες επιλέχθηκαν επειδή ήταν άμεσα διαθέσιμοι/ες (βολική 
δειγματοληψία).

Απάντησαν 346 άνδρες και 650 γυναίκες, από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 
της επικράτειας με συμμετοχές από πενήντα διαφορετικά Τμήματα Σπουδών των 
μεγαλύτερων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας, όπως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς κ.ά. 

Ο τόπος μόνιμης διαμονής του δείγματος είναι αστικός για το 92,77% , ημιαστικός 
για το 5,02% και αγροτικός για το υπόλοιπο 2,21%1.

Σε ό,τι αφορά στη θρησκευτική ταυτότητα των συμμετεχόντων/ουσών, από τους 
996 αποφοίτους, το 77,4% είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, το 11,04% άθεοι το 8,34% 
αγνωστικιστές, 0,7% Καθολικοί, 0,4% σε αναζήτηση πίστης, 0,6% άθρησκοι 0,5% 
μουσουλμάνοι, 0,9% άλλο. 

Από την πληθώρα των απαντήσεων αποκλείστηκαν όσες δεν πληρούσαν τα ηλικιακά 

1. Μέχρι την τελευταία απογραφή του 2011 στην χώρα μας, ο μόνιμος πληθυσμός 
διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: τον αγροτικό (1-2.000 κατοίκους), τον ημιαστικό (2.001-
10.000 κατοίκους) και τον αστικό (10.000 κατοίκους και άνω) (Τραγάκη, Μπάγκαβος, & 
Ντούνας, 2015, σ. 179) με τον αστικό να κυμαίνεται στο 60,7%, τον ημιαστικό 14,3% και 
τον αγροτικό στο 25%.
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κριτήρια, που είχαν οριστεί κατά τον σχεδιασμό της έρευνας, δηλαδή το 18ο έτος, καθώς 
ενδιέφερε να εντοπίσουμε τον θρησκευτικό γραμματισμό και τη θρησκευτικότητα που 
διαθέτουν όσοι αποφοιτούν από το ελληνικό σχολείο. Επίσης, η μη υποβολή διπλών 
απαντήσεων διασφαλίστηκε μέσω προαιρετικής ταυτοποίησης, είτε με δήλωση σε 
αριθμού κινητού τηλεφώνου είτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το 
οποίο σχεδιάστηκε μέσω της υπηρεσίας Google Forms και παρατίθεται στο παράρτημα. 
Το ερωτηματολόγιο προωθήθηκε από 12-10-2020 μέχρι 20-02-2021 και χωρίζεται σε 
πέντε ενότητες, με εξήντα εννέα ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις του απαρτίζονται από δύο 
μέρη: τις πρωτότυπες ερωτήσεις που σχεδιάστηκαν από τους ερευνητές (Ενότητα 
1η, 3η, 4η, 5η) και τις ερωτήσεις που προέρχονται από ήδη υπάρχον σταθμισμένο 
ερωτηματολόγιο (Ενότητα 2η). Στο παρόν παρουσιάζονται οι 4 ενότητες ερωτήσεων.

Πρώτη ενότητα: «Ερωτήσεις θρησκευτικού γραμματισμού». Περιλαμβάνει είκοσι 
τρείς ερωτήσεις-δηλώσεις, κλειστού τύπου πενταβάθμιας κλίμακας Likert, στις οποίες 
οι συμμετέχοντες/χουσες δήλωσαν τον βαθμό συμφωνίας τους (Διαφωνώ απόλυτα, 
Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ απόλυτα). Οι ερωτήσεις 
είναι βασισμένες στα ΠΣ και σχολικά εγχειρίδια που είχαν διδαχθεί οι απόφοιτοι. 
Για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο το υλικό λήφθηκε από τα βιβλία του 2003 (ΦΕΚ 
303/Β/13-3-2003) και για το Λύκειο από τα βιβλία-φακέλους του αναθεωρημένου 
Προγράμματος Σπουδών του 2016 (ΦΕΚ 2906/Β/13-9-2016). 

Συγκεκριμένα, με βάση το σχολικό εγχειρίδιο κάθε βαθμίδας, σχεδιάστηκαν 
ερωτήσεις θρησκευτικών εννοιών και γεγονότων που αναφέρονταν σε κάποια από τις 
τρεις πρώτες ενότητες των βιβλίων και όχι πέραν αυτών, καθώς υπήρχε ενδεχόμενο 
ορισμένοι μαθητές/τριες να μην τις είχαν διδαχθεί. 

Από τις παραπάνω ερωτήσεις οι συμμετέχοντες/χουσες συγκέντρωναν βαθμούς. 
Η απόλυτα ορθή βαθμολογείται με πέντε βαθμούς και η απόλυτα λανθασμένη με 
έναν βαθμό. Έτσι, προκύπτει η τελική βαθμολογία με κατώτατο όριο τους είκοσι 
τρεις βαθμούς και ανώτατο δυνατό τους εκατόν δεκαπέντε βαθμούς. Παράλληλα, 
προσδιορίζεται και ο μέσος όρος της βαθμολογίας εκάστου συμμετέχοντος και έτσι 
διαμορφώνονται τρεις διακριτές ομάδες: α. άριστη γνώση (μ.ό 4.0-5.0), β. μέτρια 
γνώση (μ.ό 3.1-3.9), γ. σύγχυση γνώσεων (μ.ό 1.0-3.0).

Θεωρήθηκε χρήσιμος αυτός ο χωρισμός προκειμένου να συγκριθούν αυτές οι 
ομάδες συμμετεχόντων/ουσών σε ό,τι αφορά στον θρησκευτικό γραμματισμό με τις 
τρεις ομάδες που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο μέτρησης θρησκευτικότητας, 
το οποίο αναλύεται παρακάτω.

Δεύτερη ενότητα: «Κλίμακα μέτρησης θρησκευτικότητας». Αποτελείται από 
δεκαπέντε ερωτήσεις κλειστού τύπου πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Πρόκειται για 
το ερευνητικό εργαλείο των S. Huber & O. Huber ( 2012) μεταφρασμένο στα ελληνικά 
(Fradelos et al., 2018). Σύμφωνα με τη συγκεκρίμενη κλίμακα και τον Huber οι ερωτώμενοι 
συγκεντρώνουν βαθμολογία (Μεταβλητή 28. Score θρησκευτικότητας), από την οποία 
προκύπτει ένας μέσος όρος (Μεταβλητή 29. Μέσος όρος θρησκευτικότητας) βάσει του 
οποίου κατατάσσονται σε τρεις ομάδες (Μεταβλητή 30. Group θρησκευτικότητας): 
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α. ύπαρξη υψηλής θρησκευτικότητας (μ.ό 4.0-5.0), β. ύπαρξη θρησκευτικότητας (μ.ό 
2.1-3.9), γ. απουσία θρησκευτικότητας (μ.ό 1.0-2.0). 

H κλίμακα αυτή επιλέχθηκε έναντι άλλων (Ναζάρ, 2019), καθώς απαρτίζεται από 
ερωτήσεις που εμβαθύνουν στην εξέταση των πέντε διαστάσεων της θρησκευτικότητας 
(Lee & Kuang, 2020, σ. 2), όπως μεταξύ άλλων η ιδεολογική δέσμευση, οι δημόσιες 
και ιδιωτικές θρησκευτικές πρακτικές, και οι θρησκευτικές εμπειρίες. Ακόμα, 
διαθέτει άριστο (0,95) δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s alpha (Mertens, 2005) και έχει 
χρησιμοποιηθεί σε πάνω από τετρακόσιες έρευνες σε πενηντατέσσερις χώρες, σε 
διαφορετικά θρησκευτικά πλαίσια (Huber, 2021). 

Τρίτη ενότητα: «Θρησκευτικότητα άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος». Απαρτίζεται 
από πέντε ερωτήσεις-δηλώσεις σχετικά µε τη συχνότητα συμμετοχής του άμεσου 
συγγενικού περιβάλλοντος (γονείς, παππούς, γιαγιά) των αποφοίτων στη θεία λειτουργία 
καθώς και με τη συχνότητα φιλοξενίας των μεγαλύτερων μελών της οικογένειας στο 
σπίτι, με το σκεπτικό ότι η συνύπαρξη με τα γηραιότερα μέλη θα μπορούσε να έχει 
επηρεάσει τις γνώσεις και τη θρησκευτικότητα των συμμετεχόντων/ουσών.

Τέταρτη ενότητα: «Δημογραφικά». Περιλαμβάνει δεκατρείς ερωτήσεις, που 
εξετάζουν τις σπουδές, το φύλο, τον τόπο διαμονής, τη χρονολογία γέννησης, τη 
θρησκευτική ταυτότητα, τη σχέση με το κατηχητικό σχολείο και προαιρετικά κάποιο 
στοιχείο ταυτοποίησης για έλεγχο μη υποβολής διπλών απαντήσεων. Σε ό,τι αφορά στην 
ερώτηση 58 για το τμήμα σπουδών των συμμετεχόντων/ουσών: μετά την καταγραφή των 
απαντήσεων, τα τμήματα κατηγοριοποιήθηκαν σε ένα από τα τέσσερα επιστημονικά 
πεδία, όπως αυτά ισχύουν στο Λύκειο (α. Ανθρωπιστικές/Νομικές/ Κοινωνιολογικές 
Επιστήμες, β. Υγείας και Ζωής, γ. Οικονομίας & Πληροφορικής, δ. Τεχνολογικών 
και Θετικών Σπουδών). Ξεχωριστή κατηγορία δημιουργήθηκε για τις Στρατιωτικές/
Αστυνομικές Σχολές. Σε ό,τι αφορά στον τόπο μόνιμης διαμονής: έγινε κατηγοριοποίηση 
ανά πληθυσμό (α. αγροτικός, β. ημιαστικός, γ. αστικός) σύμφωνα με τον χωρισμό των 
δημογραφικών ερευνών. (Τραγάκη, Μπάγκαβος, & Ντούνας, 2015).

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, στο λογισμικό SPSS Statistics 20 
ορίστηκε το επίπεδο στατιστικής σημασίας στο a = 5%. Μεταξύ άλλων έγιναν έλεγχοι 
ανεξαρτησίας Chi-Square test, ανάλυση διακύμανσης μέσων όρων με την μέθοδο 
One Way ANOVA, έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων Mann-Whitney U και έλεγχος 
ανεξάρτητων δειγμάτων Kruskal-Wallis. Η αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής του 
ερωτηματολογίου μετρήθηκε με τον συντελεστή Cronbach’s alpha ξεχωριστά για κάθε 
ομάδα ερωτήσεων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Συντελεστής αξιοπιστίας ερωτήσεων

Ομάδα ερωτήσεων Ν Cronbach’s Alpha

A 41 0,784

B 15 0,954

ΣΥΝΟΛΟ 56
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Όπως φαίνεται, οι δύο ομάδες ερωτήσεων διαθέτουν υψηλό συντελεστή αξιοπιστίας 
(0,784 & 0,954) όπως αυτός ορίζεται από τα διεθνή πρότυπα για τις των κοινωνικές 
και παιδαγωγικές έρευνες (Mertens, 2005, σ. 404).

7. Ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα της έρευνας 

7.1. Επίπεδα θρησκευτικού γραμματισμού των αποφοίτων του 2020
Σε ό,τι αφορά στον θρησκευτικό γραμματισμό των νέων, όπως παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 2, οι νέοι και νέες που συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτουν μέτριο μέσο όρο 
θρησκευτικών γνώσεων (3,485). Αυτό συνεπάγεται μέτρια γνώση, σύμφωνα με τον 
χωρισμό των ομάδων των συμμετεχόντων/ουσών, όπως παρουσιάστηκε στην Εισαγωγή. 

Πίνακας 2. Μέσος όρος θρησκευτικών γνώσεων

Descriptive Statistics N Mean Std. Dev.

Μέσος όρος θρησκ. γνώσεων 996 3,485 ,4674

Valid N (listwise) 996

ΣΥΝΟΛΟ 996

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέσοι όροι για κάθε 
ερώτηση της Πρώτης Ενότητας, η οποία μελετά τον θρησκευτικό γραμματισμό των 
συμμετεχόντων/ουσών, σύμφωνα με τα ΠΣ που διδάχτηκα. Διακρίνεται η επικέντρωση 
σε δηλωτικές γνώσεις σε ερωτήσεις που αφορούν γνώσεις που διδάσκονταν σε 
μικρότερες τάξεις αλλά και από το ΔΕΠΣΣ-ΑΠΣ του 2003 και σε διαδικαστικές 
γνώσεις (Gallacher, 2009, σ. 208), που διδάχτηκαν μετά το 2016 (π.χ. 19, 21, 22, 23) 
με τα τότε ΠΣ. Αναλυτικότερα, οι νέοι και οι νέες της έρευνας έχουν απαντήσει σε 
τέσσερις από τις είκοσι τρεις ερωτήσεις άριστα (μ.ό. 4.0-5.0), τις ερωτήσεις 2,8,17 
και 23, σε δεκαπέντε από τις ερωτήσεις μέτρια (μ.ό. 3.1-3.9) και σε ακόμα τέσσερις 
με βαθμολογίες που μαρτυρούν σύγχυση γνώσεων (μ.ό. 1.0-3.0). 

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις με την πιο χαμηλή βαθμολογία είναι οι 4, 6, 11, 15. 
Οι ερωτήσεις 4 και 6 διατυπώθηκαν με βάση το λεκτικό των ΠΣ και των βιβλίων 
και φαίνεται ότι δυσκόλεψαν στην κατανόησή τους. Όμως και οι δύο αφορούν την 
έννοια της Εκκλησίας και τα θέματα της Πεντηκοστής και του Σώματος Χριστού. 
Αυτά διδάσκονται σύμφωνα με τα ΠΣ τρεις φορές, στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και 
Λύκειο και πάλι φαίνεται ότι δυσκολεύει η κατανόησή τους. Οι ερωτήσεις 11 και 15, 
αντίθετα, δεν αναμενόταν να δυσκολέψουν τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. 
Αναφέρονταν στον τόπο γέννησης του Ιησού –έννοια πολύ οικεία στους μαθητές– και 
στους συγγραφείς των ιερών ευαγγελίων. Επομένως, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι πως 
οι νέοι και οι νέες της έρευνας έδειξαν αδυναμία σε βασικές και απλές θρησκευτικές 
γνώσεις που αντλούνται από την Καινή Διαθήκη, ύλη που διδάσκεται στη βαθμίδα του 
Δημοτικού. Και από την άλλη, φαίνεται ότι στη σχολική εκπαίδευση η προηγούμενη 
λαθεμένη γνώση δεν αναθεωρήθηκε και αυτό οφείλεται στη διδακτική μεθοδολογία, 
όταν αφορά δηλωτική γνώση.
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Πίνακας 3. Ερωτήσεις θρησκευτικού γραμματισμού

Ερώτηση N Mean Std. Dev.
1.  Ο αγιασμός είναι ακολουθία της Εκκλησίας που τελείται μόνο  

κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 996 3,37 1,592

2.  Ο άνθρωπος έχει ευθύνη να φροντίζει τον κόσμο που δημιούργησε  
ο Θεός. 996 4,26 1,047

3. Ο Νώε κατασκεύασε την Κιβωτό της Διαθήκης. 996 3,20 1,625

4.  Η ημέρα της Πεντηκοστής θεωρείται η ημέρα που ιδρύθηκε η Εκκλησία. 996 2,94 1,448

5. Υπάρχουν ορισμένες αμαρτίες που δεν συγχωρούνται. 996 3,69 1,475

6. Εκκλησία σημαίνει ο χώρος λατρείας του Θεού. 996 2,52 1,399

7. Ο Μωυσής φιλοξένησε τον Θεό στη σκηνή του. 996 3,76 1,344
8.  Με τον όρο «Αγία Γραφή» ή «Βίβλο» ονομάζουμε την Παλαιά  

και την Καινή Διαθήκη. 996 4,14 1,271

9.  Ο Ισαάκ είναι το πρόσωπο που σχετίζεται με την Έξοδο  
των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. 996 3,84 1,298

10.  Το βιβλίο των Ψαλμών της Παλαιάς Διαθήκης αποδίδεται στον Δαβίδ. 996 3,21 1,305

11. Ο Ιησούς γεννήθηκε σύμφωνα με τη Βίβλο στη Ναζαρέτ. 996 2,49 1,691

12. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος συγκαταλέγεται στους Προφήτες. 996 3,47 1,427
13.  Η Μεταμόρφωση του Χριστού, ένα από τα θαύματά Του, αποτελεί 

Θεοφάνεια. 996 3,20 1,497

14. Ο Απόστολος Παύλος αρχικά καταδίωκε τους χριστιανούς. 996 3,52 1,505

15. Οι συγγραφείς των ιερών ευαγγελίων είναι οι 12 Απόστολοι. 996 3,07 1,624
16.  Στον Ινδουισμό συναντάμε μεταξύ άλλων τους όρους σαμσάρα & 

κάρμα. 996 3,81 1,212

17.  Κόλαση και Παράδεισος είναι έννοιες που υπάρχουν μόνο  
στον Χριστιανισμό.  996 4,14 1,242

18.  Στην Εβραϊκή θρησκεία το όνομα του Σαββάτου σημαίνει μια αργία 
που πραγματοποιείται για θρησκευτικό σκοπό. 996 3,82 1,246

19. Άθεος είναι όποιος είναι αβέβαιος για την ύπαρξη του Θεού. 996 3,34 1,539
20.  Ο όρος «Filioque» (και εκ του Υιού) θεμελιώθηκε δογματικά στην Α΄ 

Οικουμενική Σύνοδο που αντιμετώπισε την αίρεση του Αρειανισμού. 996 3,20 1,300

21.  Η Εκκλησιά σωστά θέτει κάποια ηθικά ζητήματα απέναντι  
στην χρήση της τεχνολογίας. 996 3,26 1,263

22. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει ισότητα των δύο φύλων. 996 3,61 1,517
23.  Οι χριστιανοί δεν πρέπει να δείχνουν αγάπη μόνο απέναντι  

σε ομόθρησκους. 996 4,23 1,402

ΣΥΝΟΛΟ 996

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, στο ερωτηματολόγιο θρησκευτικού γραμματισμού 
η μέγιστη βαθμολογία είναι οι 115 βαθμοί και τα επίπεδα/ομάδες τρεις. Αναλυτικά, 
139 (13,95%) συμμετέχοντες ανήκουν στην ομάδα «Άριστη γνώση» με βαθμολογία 
από 93-113, 720 (72,2%) συμμετέχοντες ανήκουν στην ομάδα «Μέτρια γνώση» με 
βαθμολογία από 70-92 και 137 (13,7%) συμμετέχοντες ανήκουν στην ομάδα «Σύγχυση 
γνώσεων» με βαθμολογία 53-69 (Γράφημα 1).
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Γράφημα 1. Ομάδες θρησκευτικού γραμματισμού.

7.2. Θρησκευτικός γραμματισμός και θρησκευτικότητα
Από την πρώτη και δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες/
ουσες διαιρέθηκαν αντίστοιχα σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με: α) τον θρησκευτικό 
γραμματισμό τους, βάσει του μέσου όρου των απαντήσεων και β) σύμφωνα με τη 
θρησκευτικότητά τους (Fradelos et al., 2018). Έτσι, δημιουργήθηκαν δύο νέες μεταβλητές 
με τρεις ομάδες η καθεμία: η μεταβλητή Group θρησκευτικών γνώσεων και η μεταβλητή 
Group θρησκευτικότητας. 

Εν συνεχεία, οι δύο μεταβλητές, η εξαρτημένη και συνεχής μέσος όρος γνώσεων και 
ανεξάρτητη κατηγορική ομάδες θρησκευτικότητας αναλύθηκαν στατιστικά με την μέθοδο 
One way ANOVA. Εκεί παρατηρείται ότι η ύπαρξη υψηλής θρησκευτικότητας αντιστοιχεί 
σε υψηλότερο μέσο όρο γνώσεων τόσο σε σχέση με την ύπαρξη θρησκευτικότητας όσο 
και με την απουσία θρησκευτικότητας αφού και στις δύο περιπτώσεις το Sig. < 0,05 
του δείκτη στατιστικής σημαντικότητας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. Η διαφορά 
είναι μεγαλύτερη με την απουσία θρησκευτικότητας καθώς εκεί είναι μεγαλύτερη η 
διαφορά των μέσων όρων (0,3961*). 

Το Γράφημα 2 δείχνει ακριβώς αυτή τη σχέση: σε υψηλό μέσο όρο γνώσεων 
αντιστοιχεί υψηλή θρησκευτικότητα και το αντίθετο. Τελικώς συμπεραίνεται ότι διαφέρει 
σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ο θρησκευτικός γραμματισμός των συμμετεχόντων/
ουσών, βάσει της θρησκευτικότητάς τους.
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Πίνακας 4. Σύγκριση μέσων όρων γνώσεων - θρησκευτικότητας

(Ι) Ομάδες 
θρησκευτικότητας

(J) Ομάδες 
θρησκευτικότητας

Mean 
Difference 

(I-J)

Std. 
Err. Sig. Lower 

Bound
Upper 
Bound

Ύπαρξη υψηλής 
θρησκευτικότητας

Ύπαρξη 
θρησκευτικότητας ,3419* ,0351 ,000 ,259 ,424

Απουσία 
θρησκευτικότητας ,3961* ,0426 ,000 ,296 ,496

Ύπαρξη θρησκευτικότητας

Ύπαρξη υψηλής 
θρησκευτικότητας -,3419* ,0351 ,000 -,424 -,259

Απουσία 
θρησκευτικότητας ,0542 ,0357 ,282 -,030 ,138

Απουσία θρησκευτικότητας

Ύπαρξη υψηλής 
θρησκευτικότητας -,3961* ,0426 ,000 -,496 -,296

Ύπαρξη 
θρησκευτικότητας -,0542* ,0357 ,282 -,138 ,030

*The mean difference is significant at the level 0.05.

Γράφημα 2. Θρησκευτικός γραμματισμός βάσει θρησκευτικότητας.
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7.3. Θρησκευτικός γραμματισμός και φύλο
Στο ερώτημα αν το φύλο σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τον θρησκευτικό 
γραμματισμό, ο έλεγχος ανεξαρτησίας Mann-Whitney U test έδειξε ότι το p=,913 > a και 
ως εκ τούτου αποδεχόμαστε την Ho όπου μΑ=μΒ (Mean Rank 499,86 & 497,78), δηλαδή, 
τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν ίσους μέσους όρους θρησκευτικότητας. Άρα 
το φύλο δεν σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τον θρησκευτικό γραμματισμό.

7.4. Θρησκευτικός γραμματισμός και άμεσο συγγενικό περιβάλλον
Διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο ανεξαρτησίας Kruskal-Wallis πως ο θρησκευτικός 
γραμματισμός των συμμετεχόντων/ουσών διαφέρει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, 
βάσει της συχνότητας εκκλησιασμού των γονέων ή των παππούδων, εφόσον ο δείκτης 
στατιστικής σημαντικότητας είναι p <0,05 σε όλους τους ελέγχους. 

Μάλιστα, ο πολύ συχνός εκκλησιασμός του πατέρα, της μητέρας, του παππού και 
της γιαγιάς αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο μέσο όρο γνώσεων.

Αντίθετα, ο θρησκευτικός γραμματισμός των συμμετεχόντων δεν διαφέρει σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό, βάσει της συχνότητητα συγκατοίκησης των νέων με 
τον παππού ή την γιαγιά στο ίδιο σπίτι τους γνώσεις, εφόσον p=,135 δηλ. >0,05 του 
δείκτη στατιστικής σημαντικότητας.

7.5. Θρησκευτικός γραμματισμός και πληθυσμός
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το 92,77% των νέων διέμεναν σε αστικές περιοχές, 
το 5,02% σε ημιαστικές και το 2,21% σε αγροτικές, όπως φαίνεται στο Γράφημα 3.

Όσον αφορά στην επίδραση του τόπου διαμονής στον θρησκευτικό γραμματισμό, 
ελέγχθηκε η ανεξάρτητη και συνεχής μεταβλητή μέσος όρος γνώσεων και η εξαρτημένη 
κατηγορική Πληθυσμός. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5 δεν υπάρχει καμία στατιστικά 
σημαντική διαφορά, εφόσον το p >0,05 και για τους τρεις πληθυσμούς. Άρα δεν 
σχετίζεται ο θρησκευτικός γραμματισμός με τον πληθυσμό-τόπο διαμονής.

Πίνακας 5. Θρησκευτικός γραμματισμός και πληθυσμός

(Ι) 68. 
Πληθυσμός

(J) 69. 
Πληθυσμός

Mean Difference 
(I-J) Std. Err. Sig. Lower 

Bound
Upper 
Bound

Αστικός
Ημιαστικός -,0783 ,679 ,482 -,238 ,081

Αγροτικός ,0317 ,1009 ,947 -,205 ,268

Ημιαστικός
Αστικός ,0783 ,0679 ,482 -,081 ,238

Αγροτικός ,1100 ,1196 ,628 -,171 ,391

Αγροτικός
Αστικός -,0317 ,1009 ,947 -,268 ,205

Ημιαστικός -,1100 ,0357 ,628 -,391 ,171

*The mean difference is significant at the level 0.05.
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7.6. Θρησκευτικός γραμματισμός και σπουδές
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν σε ποιο τμήμα σπουδών φοιτούν εφόσον 
σπουδάζουν. Από τους 996 οι 249 δεν σπουδάζουν, εκ των οποίων οι 78 συνεχίζουν 
σε σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως φαίνεται στο Γράφημα 4.

Από τους υπόλοιπους 747 απόφοιτους, οι 150 ανήκουν σε Τεχνολογικές και Θετικές 
σχολές, 6 σε Στρατιωτικές - Αστυνομικές σχολές, 134 σε σχολές Οικονομίας και 
Πληροφορικής, 41 σε σχολές Ζωής και Υγείας και 416 σε σχολές Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών επιστημών. 

Στο ερώτημα αν σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ο θρησκευτικός 
γραμματισμός των νέων από την ομάδα σπουδών τους, διαπιστώνεται πως όντως 
σχετίζεται ο θρησκευτικός γραμματισμός των νέων από την ομάδα σπουδών τους, 
μόνο στις κατηγορίες νέων που δήλωσαν «Δεν σπουδάζω» και στους νέους και νέες 
των «Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών», όπου ο δείκτης στατιστικής σημαντικότητας 
είναι p <0,05.

Τέλος, στο ερώτημα ποιας ομάδας σπουδών οι απόφοιτοι κατέχουν μεγαλύτερο 
επίπεδο θρησκευτικών γνώσεων, συμπεραίνεται αφενός πως όλες οι ομάδες, ακόμα 
και όσοι έμειναν εκτός τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι κοντά στον γενικό μέσο 

Γράφημα 3. Πληθυσμός
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όρο θρησκευτικών γνώσεων, (3,485 ) στην κατηγορία Μέτρια γνώση γεγονός που 
αποτυπώνεται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6. Θρησκευτικές γνώσεις ανά ομάδα σπουδών.

58. Σε ποια ομάδα σπουδών ανήκει  
το τμήμα σας; N Min. Max. Mean Std. Dev.

Ανθρωπιστικές/Νομικές/Κοινωνικές 416 2,4 4,9 3,552 ,5000

Δεν σπουδάζω 249 2,3 4,5 3,438 ,4407

Ζωής & Υγείας 41 2,5 4,0 3,407 ,3580

Οικονομίας & Πληροφορικής 134 2,6 4,8 3,473 ,4440

Στρατιωτικές & Αστυνομικές 6 2,6 4,0 3,217 ,4579

Τεχνολογικές & Θετικές 150 2,3 4,7 3,419 ,4436

ΣΥΝΟΛΟ 996

7.7. Θρησκευτικός γραμματισμός και κατηχητικό
Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη 
συμμετοχή έστω για μία χρονιά στο κατηχητικό και στον θρησκευτικό γραμματισμό 
των νέων.

Κατ’ αρχάς, από τους 996 συμμετέχοντες, το 59,64% δήλωσε πως έχει παρακολουθήσει 
έστω για μία χρονιά κατηχητικό σχολείο, όπως φαίνεται στο Γράφημα 5.

Γράφημα 4. Σπουδές συμμετεχόντων/ουσών
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Τελικά, υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο κατηχητικό και τον θρησκευτικό 
γραμματισμό. Στην ανάλυση ανεξάρητων δειγμάτων Mann-Whitney U, όπου το p 
<0,05, όσοι απάντησαν θετικά στη συμμετοχή στο κατηχητικό είχαν υψηλότερο μέσο 
όρο θρησκευτικών γνώσεων (Mean Rank=584,63) από τον μέσο όρο όσων δήλωσαν 
«Όχι» (Mean Rank=440,21).

8. Θρησκευτικότητα των συμμετεχόντων/ουσών
Σε ό,τι αφορά στη θρησκευτικότητα των συμμετεχόντων/ουσών, όπως παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 7, οι νέοι και νέες που συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτουν μέτριο μέσο όρο 
θρησκευτικότητας (3,022). Αυτό τους τοποθετεί στη δεύτερη ομάδα θρησκευτικότητας 
του Huber (Fradelos et al., 2018), «ύπαρξη θρησκευτικότητας».

Πίνακας 7. Θρησκευτικότητα των συμμετεχόντων/ουσών

Descriptive Statistics N Mean Std. Dev.

Μέσος όρος θρησκευτικότητας 996 3,022 1,0297

Valid N (listwise) 996

ΣΥΝΟΛΟ 996

Αναλυτικότερα, το Γράφημα 6 αποδεικνύει ότι από τους 996 συμμετέχοντες/ουσες 
στην έρευνα, οι 222 (22,3%) εμφανίζουν «υψηλή θρησκευτικότητα» και 212 (21,3%) δεν 
εμφανίζουν καθόλου θρησκευτικότητα, ενώ ο κύριος όγκος των απαντήσεων, 562 (56,4%) 
συμμετέχοντες/ουσες, βρίσκεται στο μέσον, δηλαδή στην «ύπαρξη θρησκευτικότητας».

Στον Πίνακα 8 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέσοι όροι για 
κάθε ερώτηση της Δεύτερης Ενότητας, η οποία μελετά τη θρησκευτικότητα των 
συμμετεχόντων/ουσών. Από τις απαντήσεις, διαπιστώνεται ότι οι νέοι και οι νέες 

Γράφημα 5. Συμμετοχή στο κατηχητικό
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Γράφημα 6. Ομάδες θρησκευτικότητας

της έρευνας εμφανίζουν μέτρια ποσοστά σε ερωτήσεις που αφορούν στην ύπαρξη 
του Θεού ή κάποιας ανώτερης δύναμης (ερ. 25, 35), σε ό,τι σχετίζεται με τη μετά 
θάνατον ζωή (ερ. 30), σε ζητήματα θρησκευτικού ενδιαφέροντος - περιεχομένου (ερ. 
24, 29, 34), στη δέσμευση με μία θρησκευτική κοινότητα (ερ. 26, 31, 36) και σε ό,τι 
αφορά στην προσευχή (ερ. 27, 32, 37). Από την άλλη, εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά 
θρησκευτικότητας στις ερωτήσεις που αφορούν στην παρέμβαση του Θεού ή κάτι 
θεϊκού στη ζωή τους (ερ. 25, 30, 35). Σε καμία ερώτηση δεν ξεπερνούν τον μέσο όρο 
του 4.0, που αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα θρησκευτικότητας. Επομένως, οι νέοι και 
οι νέες της έρευνας, αφενός θρησκεύουν αφετέρου δεν έχουν έντονη την αίσθηση της 
παρουσίας του Θεού στην ζωή τους, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΛΙΑΓΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ



Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

102

8.1. Θρησκευτικότητα και φύλο
Στην παρούσα έρευνα, ακόμη, διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης 
ανάμεσα στη μεταβλητή της θρησκευτικότητας και τη μεταβλητή φύλου, εφόσον p 
>0,05 (Πίν. 9).

Πίνακας 9. Θρησκευτικότητα και φύλο

Έλεγχος Value df Asymp.sig (2-sided)
Pearson Chi-Square 46,571a 60 ,898
Likelihood Ratio 50,438 60 ,806
Linear-by-Linear ,099 1 ,753
N of Valid Cases 996

ΣΥΝΟΛΟ 996

a. 26 cells (21,3%) have expected countless than 5. The minimum expected count is ,69.

Πίνακας 8. Ερωτήσεις θρησκευτικότητας

Ερώτηση Ν Mean Std. Dev.

24. Πόσο συχνά σας απασχολούν θέματα θρησκευτικού ενδιαφέροντος; 996 3,21 1,150
25.  Κατά πόσο πιστεύετε στην ύπαρξη του Θεού ή κάποιας ανώτερης 

δύναμης; 996 3,78 1,345

26. Πόσο συχνά συμμετέχετε σε θρησκευτικές πρακτικές; 996 2,75 1,213

27. Πόσο συχνά προσεύχεστε; 996 3,06 1,397
28.  Πόσο συχνά βιώνετε καταστάσεις όπου έχετε την αίσθηση ότι ο Θεός 

ή κάτι Θείο επεμβαίνει στην ζωή σας; 996 2,89 1,351

29.  Πόσο σας ενδιαφέρει να μαθαίνετε περισσότερα σχετικά µε θέματα 
θρησκευτικού περιεχομένου; 996 3,22 1,229

30.  Σε τι βαθμό πιστεύετε στη μεταθανάτια ζωή, όπως αθανασία ψυχής, 
μετενσάρκωση, ανάσταση νεκρών; 996 3,24 1,360

31.  Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να συμμετέχετε σε θρησκευτικές 
πρακτικές; 996 2,79 1,333

32. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η προσωπική προσευχή; 996 3,42 1,484
33.  Πόσο συχνά βιώνετε καταστάσεις κατά τις οποίες έχετε  

την αίσθηση ότι ο Θεός ή κάτι Θεϊκό θέλει να επικοινωνήσει  
μαζί σας ή να αποκαλύψει κάτι σε σας;

996 2,30 1,263

34.  Πόσο συχνά ενημερώνεστε σχετικά µε τα θρησκευτικά ζητήματα 
µέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου, εφημερίδων ή βιβλίων; 996 2,40 1,206

35.  Κατά τη γνώμη σας πόσο πιθανό είναι να υπάρχει πραγματικά  
μία ανώτερη δύναμη; 996 3,77 1,282

36.  Πόσο σημαντικό για εσάς είναι να έχετε δεσμούς με μία θρησκευτική 
κοινότητα; 996 2,73 1,381

37.  Πόσο συχνά προσεύχεστε αυθόρμητα όταν εμπνέεστε  
από καθημερινές καταστάσεις; 996 3,10 1,417

38.  Πόσο συχνά βιώνετε καταστάσεις κατά τις οποίες έχετε την αίσθηση 
ότι ο Θεός ή κάτι Θεϊκό είναι παρόν; 996 2,67 1,346

ΣΥΝΟΛΟ 996
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Επίσης, διαπιστώνεται πως τόσο οι γυναίκες (3,014) όσο και οι άνδρες (3,036) στην 
παρούσα έρευνα εμφανίζουν παρόμοια επίπεδα θρησκευτικότητας (Πίν. 10). 

Πίνακας 10. Μέσος όρος θρησκευτικότητας ανά φύλο

Φύλο Μεταβλητή N Mean Std. Dev.

Άνδρας Μέσος όρος θρησκευτικότητας 346 3,036 1,0306

Γυναίκα Μέσος όρος θρησκευτικότητας 650 3,014 1,0299

ΣΥΝΟΛΟ 996

8.2. Θρησκευτικότητα και άμεσο συγγενικό περιβάλλον
Σε ό,τι αφορά στη θρησκευτικότητα των συμμετεχόντων/ουσών διαπιστώθηκε ότι αυτή 
διαφέρει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, βάσει της συχνότητας εκκλησιασμού του 
άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος και βάσει της συχνότητητας συγκατοίκησης των 
νέων με τον παππού ή την γιαγιά στο ίδιο σπίτι, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις 
κατά τον έλεγχο ανεξαρτησίας Kruskal-Wallis ο δείκτης είναι p <0,05. 

Με άλλα λόγια, ο συχνός εκκλησιασμός του άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος 
καθώς και η πολύ συχνή διαμονή με τον παππού και την γιαγιά αντιστοιχεί σε 
μεγαλύτερο μέσο όρο θρησκευτικότητας. 

8.3. Θρησκευτικότητα και πληθυσμός-τόπος διαμονής
Η ανεξάρτητη και συνεχής μεταβλητή μέσος όρος θρησκευτικότητας και η 

εξαρτημένη κατηγορική Πληθυσμός-τόπος διαμονής αναλύθηκαν με την μέθοδο One 
way ANOVA. Από τον έλεγχο διαπιστώνεται πως εφόσον το p >0,05 και για τις τρεις 
ομάδες πληθυσμού, δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά. Επομένως 
δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον τόπο διαμονής και τη θρησκευτικότητα των 
συμμετεχόντων/ουσών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.

Πίνακας 11. Θρησκευτικότητα και πληθυσμός.

(Ι) 68. 
Πληθυσμός

(J) 69. 
Πληθυσμός

Mean Difference 
(I-J) Std. Err. Sig. Lower 

Bound
Upper 
Bound

Αστικός
Ημιαστικός ,1791 ,1495 ,455 -,172 ,530
Αγροτικός ,1851 ,2221 ,682 -,336 ,706

Ημιαστικός
Αστικός -,1791 ,1495 ,455 -,530 ,172

Αγροτικός ,0060 ,2634 ,1000 -,612 ,624

Αγροτικός
Αστικός -,1851 ,2221 ,682 -,706 ,336

Ημιαστικός -,0060 ,2634 ,1000 -,624 ,612

8.4. Θρησκευτικότητα και σπουδές
Στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη θρησκευτικότητα των νέων και την ομάδα 
σπουδών στην οποία ανήκει το τμήμα τους –εφόσον σπουδάζουν– διαπιστώνεται πως 
οι μέσοι όροι των μεταβλητών δεν διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, καθώς ο 
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δείκτης είναι p >0,05 σε όλες τις ετικέτες της μεταβλητής ομάδα σπουδών. Επομένως, 
δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ομάδα σπουδών και τη θρησκευτικότητα των νέων.

Επίσης, στο ερώτημα ποιας ομάδας σπουδών οι απόφοιτοι κατέχουν μεγαλύτερο 
επίπεδο θρησκευτικότητας, συμπεραίνεται πως όσοι απόφοιτοι ανήκουν στις σχολές 
Υγείας και Ζωής (μ.ό. 2,893) καθώς και στις Τεχνολογικές και Θετικές επιστήμες 
(μ.ό. 2.924) ανήκουν στην 3η ομάδα «έλλειψη θρησκευτικότητας» σύμφωνα με την 
Κλίμακα μέτρησης θρησκευτικότητας. Αντίθετα, οι υπόλοιποι ανήκουν στην ομάδα 
«ύπαρξη θρησκευτικότητας», στο δεύτερο δηλαδή επίπεδο, όπως παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 13.

Πίνακας 13. Θρησκευτικότητα ανά ομάδα σπουδών.

58. Σε ποια ομάδα σπουδών ανήκει  
το τμήμα σας; N Min. Max. Mean Std. Dev.

Ανθρωπιστικές/Νομικές/Κοινωνικές 416 1,0 5,0 3,047 1,0767

Δεν σπουδάζω 249 1,0 5,0 3,017 ,9917

Ζωής & Υγείας 41 1,0 4,9 2,893 ,9908

Οικονομίας & Πληροφορικής 134 1,0 4,9 3,101 1,0206

Στρατιωτικές & Αστυνομικές 6 1,0 4,3 3,067 1,2242

Τεχνολογικές & Θετικές 150 1,0 4,9 2,924 ,9743

ΣΥΝΟΛΟ 996

8.5. Θρησκευτικότητα και κατηχητικό
Οι νέοι-νέες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο σημείο 7.5, που απάντησαν θετικά για 
τη συμμετοχή στο κατηχητικό διαθέτουν υψηλότερο μέσο όρο θρησκευτικών γνώσεων. 
Παρόμοια, διαθέτουν και υψηλότερο μέσο όρο θρησκευτικότητας (Mean Rank=611,22) 
από τον μέσο όρο όσων δήλωσαν «Όχι» (Mean Rank=422,22), όπως αποδείχθηκε στον 
έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων Mann-Whitney U με p <0,05. Επομένως, υπάρχει 
συσχέτιση ανάμεσα στη συμμετοχή στο κατηχητικό και τη θρησκευτικότητα των 
συμμετεχόντων/ουσών.

9. Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η έρευνα κατέδειξε ότι οι απόφοιτοι της Γ΄ Λυκείου διαθέτουν μέτριες θρησκευτικές 
γνώσεις-θρησκευτικό γραμματισμό (μ.ό. 3,487) και εμφανίζουν μέτρια σε ένταση 
θρησκευτικότητα (μ.ό 3,022). Θα μπορούσε κάποιος, ωστόσο, να ισχυριστεί ότι σε 
σύγκριση με τη δεκαετία του 1980 (Perselis, 1987) ο θρησκευτικός γραμματισμός των 
αποφοίτων του 2020 είναι τουλάχιστον μέτριος, για την πλειονότητα σε σχέση με την 
Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και πιο σφαιρικός σε σχέση και με τις θρησκείες. 
Το κυριότερο είναι ότι η έρευνα δείχνει ότι ο θρησκευτικός γραμματισμός, όπως 
επιδιώκεται από τα ΠΣ (2003 και 2016/17) έχει αναπτυχθεί αποδεδειγμένα σε μέτριο 
επίπεδο στην πλειονότητα του πληθυσμού (72,2%), ενώ για τη συντριπτική πλειονότητα 
(86,15%) το επίπεδο του θρησκευτικού τους γραμματισμού είναι από μέτριο έως άριστο. 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ



Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

105

Επομένως, τα αποτελέσματα καταρρίπτουν την αρχική ερευνητική μας υπόθεση περί 
παντελούς απουσίας θρησκευτικών γνώσεων, αλλά και θρησκευτικότητας.

 Ωστόσο –επειδή η αξία της μάθησης έγκειται στην κατάκτηση γνώσεων, στάσεων, 
δεξιοτήτων, οι οποίες θα είναι χρήσιμες και μετά την περάτωση της Εκπαίδευσης, σε 
όποιο πλαίσιο μάθησης– η απουσία υψηλών θρησκευτικών γνώσεων στην πλειονότητα 
των νέων, ίσως θα όφειλε να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό σχετικά με την 
εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα του σχολείου και ειδικά της ΘΕ. Αν οι μαθητές 
στην Ελλάδα, μετά από δέκα χρόνια ΘΕ, κατέχουν μέτριες γνώσεις και αδυνατούν να 
απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις για τη ζωή του Χριστού επί παραδείγματι, αυτό εγείρει 
ερωτήματα για τον βαθμό που υπηρετούνται στην τάξη τα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματά του ΜτΘ. Εφόσον μάλιστα τα ΠΣ και τα βιβλία που διδάχτηκε το 
δείγμα είναι περισσότερα από ένα (ΠΣ 2002 και 2016/17 και βιβλία 2006 και 2017), 
και αποδεδειγμένα είναι σύγχρονα και ανεπτυγμένα σε μεγάλο βαθμό με βάση τις 
αρχές της Θρησκειοπαιδαγωγικής, το βάρος πέφτει στην εφαρμογή τους και την 
παιδαγωγική προσέγγιση και διδακτική μεθοδολογία στην πράξη, που απομένει να 
ερευνηθούν σε μεγάλο δείγμα και βάθος χρόνου. 

Ακόμα, σε ό,τι αφορά τα παραγοντικά χαρακτηριστικά του θρησκευτικού 
γραμματισμού των συμμετεχόντων/χουσών, σημειώνεται ότι σχετίζεται σε στατιστικά 
σημαντικό βαθμό από τη θρησκευτικότητά τους, από τη συχνότητα εκκλησιασμού του 
οικογενειακού περιβάλλοντος (γονέων, παππού-γιαγιάς), από το πεδίο σπουδών τους 
στις περιπτώσεις αυτών που δηλώνουν «Δεν σπουδάζω» και σπουδάζω «Τεχνολογικές 
& Θετικές Σπουδές», καθώς και από τη φοίτηση τους στο κατηχητικό σχολείο. Αντίθετα, 
δεν σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό από άλλους παράγοντες όπως φύλο, 
πληθυσμός (αγροτικός, ημιαστικός, αστικός) καθώς και τη συχνότητα συγκατοίκησης 
με τον παππού και την γιαγιά στο σπίτι της οικογένειας.

Επίσης, η θρησκευτικότητά τους σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό από 
τον θρησκευτικό τους γραμματισμό, τη συχνότητα εκκλησιασμού του οικογενειακού 
περιβάλλοντος (γονέων, παππού-γιαγιάς), τη συχνότητα συγκατοίκησης με τον παππού 
και τη γιαγιά στο σπίτι της οικογένειας καθώς και τη φοίτηση τους στο κατηχητικό 
σχολείο έστω για μια χρονιά. Από την άλλη, δεν σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό 
βαθμό από άλλους παράγοντες όπως φύλο, πληθυσμός (αγροτικός, ημιαστικός, αστικός), 
πεδίο σπουδών.

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται αύξηση σε όσους/ες δηλώνουν ότι έχουν μη 
θρησκευτικές πεποιθήσεις (αθεϊσμός, αγνωστικισμός, αθρησκία, αναζήτηση) και 
αντίστοιχα μείωση στο ποσοστό όσων δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Το στοιχείο 
αυτό, της φθίνουσας πορείας της ορθόδοξης πίστης στην ελληνική κοινωνία και της 
αύξησης των μη θρησκευτικών πεποιθήσεων εντοπίζεται και σε άλλες έρευνες οι 
οποίες διενεργήθηκαν πανελλαδικά (ΚαπαResearch, 2015; Σακελλαρίου, 2022). 
Παρότι το δείγμα αποτελούνταν από άτομα διαφόρων ηλικιών άνω των 18, χωρίς 
διευκρίνιση της ποσόστωσης για την κάθε ηλικία, η ουσία είναι πως και στον γενικό 
πληθυσμό και στους νέους από το 2000 και έπειτα απουσιάζει η αυθόρμητη δήλωση 
της ορθόδοξης θρησκευτικής ταυτότητας. Για αυτό, μία σύγχρονη ΘΕ οφείλει να 
εντάξει στο περιεχόμενο της και στον θρησκευτικό γραμματισμό, που υπηρετεί όλες 
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τις προσεγγίσεις της θρησκείας, αλλά και του κόσμου, δηλαδή και τις μη θρησκευτικές, 
όπως τονίζεται και από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Jackson, 2016). 

Επιπλέον, μέσω των απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα, εξάγονται και 
ορισμένα γενικότερα συμπεράσματα που αφορούν στον ρόλο της οικογένειας και 
του κατηχητικού ως θεσμού της Εκκλησίας. Έτσι, σε ό,τι αφορά στην οικογένεια, 
συμπεραίνεται πως το οικογενειακό περιβάλλον διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση των θρησκευτικών γνώσεων και της θρησκευτικότητας των νέων. 
Ιδιαίτερα το δεδομένο πως η συγκατοίκηση του παππού και της γιαγιάς επιδρά στη 
θρησκευτικότητα των νέων και όχι στον θρησκευτικό τους γραμματισμό σε στατιστικά 
σημαντικό βαθμό επιβεβαιώνει ότι το παράδειγμα έχει μεγάλη αξία (Bandura, 1962). 
Με άλλα λόγια, οι νέοι μιμούμενοι τη θρησκευτικότητα του παππού ή της γιαγιάς 
θρησκεύουν και εκείνοι, αποδεικνύοντας πως ο παππούς και η γιαγιά εξακολουθούν να 
αποτελούν προσωπικότητες οι οποίες επιδρούν στη ζωή τους, αν και δεν είναι γνωστή 
η βιωσιμότητα αυτής της επίδρασης, αφού η μίμηση δεν αποτελεί και διαμόρφωση.

Επίσης, σε ό,τι αφορά στο κατηχητικό σχολείο, το ερευνητικό δεδομένο ότι ο 
θρησκευτικός γραμματισμός και η θρησκευτικότητα των νέων επηρεάζονται σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό από την φοίτηση για έστω μία χρονιά στο κατηχητικό, 
καταδεικνύει την επίδραση του συγκεκριμένου θεσμού. Από την άλλη, το ότι το 60% 
του δείγματος δεν έχει πάει έστω μία χρονιά στο κατηχητικό σχολείο, υπογραμμίζει 
την επιβεβαιωμένη από πρόσφατες έρευνες απομάκρυνση των νέων από την Εκκλησία 
(ΚΑΠΑ Research, 2021; Σακελλαρίου, 2022).

Από τα παραπάνω, όμως, προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά τη θρησκευτική 
γνώση των μαθητών/τριών και τις διαφορετικές πηγές διαμόρφωσής της (οικογένεια, 
σχολείο, κατηχητικό/Εκκλησία) καθώς και την αλληλεπίδρασή τους. Αποδεικνύεται 
ότι η ΘΕ είναι ένα μάθημα στο σχολείο που η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητά του 
επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, που ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να λαμβάνει 
υπόψη, αφού η προηγούμενη εμπειρία του μαθητή/τριας είναι καθοριστική στην 
οικοδόμηση της νέας γνώσης. Σημαντική, επίσης, είναι η ορθή προηγούμενη γνώση 
ή η λαθεμένη που απαιτεί αναστοχασμό και μετασχηματισμό. Δεν είναι μία απλή 
διαδικασία και δεν άπτεται μόνο σε ένα καλοσχεδιασμένο ΠΣ. Απαιτείται ανάπτυξη 
ειδικής παιδαγωγικής προσέγγισης και διδακτικής μεθοδολογίας της ΘΕ, που να 
αναδεικνύει την προσωπική εμπειρία και με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του 
καθενός και της καθεμίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης θα τη διαπραγματεύεται και 
θα τη μετασχηματίζει. Για αυτό απαιτείται περισσότερη έρευνα από όση έχει γίνει στο 
ελληνικό σχολείο για τον θρησκευτικό γραμματισμό που έχει κάθε πρόσωπο πριν και 
μετά τη διδασκαλία, τη μέθοδο οικοδόμησης της γνώσης σε προηγούμενη εμπειρία ή 
στην απουσία της, τη βιωσιμότητα/ωφελιμότητα του θρησκευτικού γραμματισμού για τη 
ζωή του ανθρώπου και πάνω από όλα για τη θέση της ΘΕ στο πρόγραμμα του σχολείου.

Τελικά, σε μία Εκπαίδευση με μεγάλα προβλήματα η ΘΕ έχει μέτρια μαθησιακά 
αποτελέσματα, αλλά καλύτερα από προηγούμενες δεκαετίες. Εφόσον μάλιστα και 
η θρησκευτικότητα υπάρχει στην πλειονότητα των νέων στην Ελλάδα, φαίνεται ότι 
ο θρησκευτικός γραμματισμός είναι απαραίτητος για τη ζωή τους, αλλά και για τον 
τρόπο που ερμηνεύουν τους άλλους και τον κόσμο. 
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10. Περιορισμοί 
Η έρευνα, παρόλο που γενικεύεται στον πληθυσμό των νέων που αποφοίτησαν το 2020, 
λόγω του μεγάλου δείγματος, δεν γενικεύεται στον πληθυσμού των φύλων, αν γίνει 
αποδεκτός ο καταμερισμός του της Ελληνικής Στατιστική Αρχής2 (2011), ότι το 51% 
του πληθυσμού είναι γυναίκες και το 49% άνδρες. Στην παρούσα έρευνα οι γυναίκες 
είναι κατά 14% περισσότερες σε σχέση με τον γυναικείο πληθυσμό της χώρας, αφού 
στην έρευνα από όσους/όσες συμμετείχαν το 65% είναι γυναίκες και το 35% άνδρες. 

Θα πρέπει, ακόμη, να σημειωθεί ότι η ερώτηση 4 στην Πρώτη Ενότητα, σχετικά με 
την Πεντηκοστή, ενδεχομένως να προβλημάτισε τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες 
με βαθύτερες θεολογικές γνώσεις, καθώς το σχολικό εγχειρίδιο από το οποίο προέκυψε 
η ερώτηση (Ζούρας, Θερμός, Παναγάκης, Βούκανου & Μαστρομιχαλάκη, σ. 40) αναφέρει 
την Πεντηκοστή ως γενέθλιο ημέρα ίδρυσης της Εκκλησίας, πρόταση που δεν ισχύει 
για τη –Δογματική– Θεολογία, σύμφωνα με την οποία η Εκκλησία υφίσταται προ 
καταβολής κόσμου προτυπωμένη μέσω του Λόγου στην Αγία Τριάδα (Ματσούκας, 
2005, σ. 259). Επομένως, όποιος γνώριζε αυτή την πληροφορία, θα απαντούσε Διαφωνώ 
Απόλυτα προκειμένου να απαντήσει σωστά αλλά στην ουσία θα είχε απαντήσει 
λανθασμένα. Σκόπιμα, όμως, διατηρήθηκε η διατύπωση του σχολικού εγχειριδίου, 
διότι η ερώτηση είχε σκοπό να διερευνήσει αν οι συμμετέχοντες κατείχαν τις γνώσεις 
που έλαβαν κατά τη διάρκεια των εγκύκλιων σπουδών. Με δεδομένο πως το 62,5% 
απάντησε λανθασμένα (Συμφωνώ απόλυτα, Συμφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ) 
αυτό σημαίνει ότι η διατύπωση ήταν προβληματική. 

Ακόμα, η ερώτηση 6 της Πρώτης Ενότητας για το τι σημαίνει Εκκλησία έχει και 
αυτή προβληματική διατύπωση και προκάλεσε μάλλον σύγχυση. Για τους περισσότερους 
φαίνεται ότι δεν είναι αυτονόητο το πνεύμα υπό το οποίο συντάχθηκε η ερώτηση. 
Κατά τον σχεδιασμό της, οι ερευνητές είχαν κατά νου ότι Εκκλησία σημαίνει Σώμα 
πιστών (Ματσούκας, 2005, σ. 261). Αντίθετα, η ευρεία έννοια του όρου σημαίνει ναός, 
ακολουθία, χώρος τάξης και ησυχίας (Μπαμπινιώτης, 2006, σ. 570) και με αυτό το 
πνεύμα μάλλον ερμηνεύθηκε από τους συμμετέχοντες/ουσες. Έτσι πιθανώς εξηγείται 
γιατί το 44% των νέων απάντησαν λανθασμένα (Συμφωνώ απόλυτα, Συμφωνώ, Ούτε 
συμφωνώ ούτε διαφωνώ). Παρά το γεγονός ότι το 56% απάντησε σωστά (Διαφωνώ 
απόλυτα, Διαφωνώ), μια πιο σφαιρική διατύπωση θα έπρεπε να οριστεί όπως: Εκκλησία 
σημαίνει μεταξύ άλλων και χώρος λατρείας του Θεού.

2. https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_
INSTANCE_VBZOni0vs5VJ&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_
cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_
pos=3&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_javax.faces.
resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_VBZOni0vs5VJ_
ln=downloadResources&_documents_WAR_publicat ionsport let_INSTANCE_
VBZOni0vs5VJ_documentID=310553&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_
VBZOni0vs5VJ_locale=el (ανακτήθηκε 14/03/2022)
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Παράρτημα
Α. Ερωτηματολόγιο της έρευνας

Ενότητα 1η: Ερωτηματολόγιο θρησκευτικού γραμματισμού

Ακολουθεί µία σειρά από προτάσεις σχετικά µε τη θρησκεία και τις θρησκευτικές 
πρακτικές και θα θέλαμε την άποψή σας. Διαβάστε κάθε µία από τις ακόλουθες 
προτάσεις και στη συνέχεια βάλτε σε κύκλο έναν από τους αριθμούς σε κάθε γραµµή 
για να δηλώσετε τον βαθμό συμφωνία σας: 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Κάπως, 4=Πολύ, 
5=Πάρα Πολύ

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. Το * σημαίνει υποχρεωτική ερώτηση.

1.  Ο αγιασμός είναι ακολουθία της Εκκλησίας που τελείται μόνο κατά την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς.* 1 2 3 4 5

2.  Ο άνθρωπος έχει ευθύνη να φροντίζει τον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός.* 1 2 3 4 5

3.  Ο Νώε κατασκεύασε την Κιβωτό της Διαθήκης.* 1 2 3 4 5

4. Η ημέρα της Πεντηκοστής θεωρείται η ημέρα που ιδρύθηκε η Εκκλησία.* 1 2 3 4 5

5.  Υπάρχουν ορισμένες αμαρτίες που δεν συγχωρούνται.* 1 2 3 4 5

6. Εκκλησία σημαίνει ο χώρος λατρείας του Θεού.* 1 2 3 4 5

7. Ο Μωυσής φιλοξένησε τον Θεό στην σκηνή του.* 1 2 3 4 5
8.  Με τον όρο «Αγία Γραφή» ή «Βίβλο» ονομάζουμε την Παλαιά και την Καινή 

Διαθήκη.* 1 2 3 4 5

9.  Ο Ισαάκ είναι το πρόσωπο που σχετίζεται με την Έξοδο των Ισραηλιτών  
από την Αίγυπτο.* 1 2 3 4 5

10.  Το βιβλίο των Ψαλμών της Παλαιάς Διαθήκης αποδίδεται στον Δαβίδ.* 1 2 3 4 5

11.  Ο Ιησούς γεννήθηκε σύμφωνα με τη Βίβλο στη Ναζαρέτ.* 1 2 3 4 5

12.  Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος συγκαταλέγεται στους Προφήτες.* 1 2 3 4 5

13.  Η Μεταμόρφωση του Χριστού, ένα από τα θαύματά Του, αποτελεί Θεοφάνεια.* 1 2 3 4 5

14.  Ο Απόστολος Παύλος αρχικά καταδίωκε τους χριστιανούς.* 1 2 3 4 5

15.  Οι συγγραφείς των ιερών ευαγγελίων είναι οι 12 Απόστολοι.* 1 2 3 4 5

16.  Στον Ινδουισμό συναντάμε μεταξύ άλλων τους όρους σαμσάρα & κάρμα.* 1 2 3 4 5

17.  Κόλαση και Παράδεισος είναι έννοιες που υπάρχουν μόνο στον Χριστιανισμό.* 1 2 3 4 5
18.  Στην Εβραϊκή θρησκεία το όνομα του Σαββάτου σημαίνει μια αργία που 

πραγματοποιείται για θρησκευτικό σκοπό.* 1 2 3 4 5

19.  Άθεος είναι όποιος είναι αβέβαιος για την ύπαρξη του Θεού.* 1 2 3 4 5
20.  O όρος «filioque» (και εκ του Υιού) θεμελιώθηκε δογματικά στην Α’ 

Οικουμενική Σύνοδο που αντιμετώπισε την αίρεση του Αρειανισμού. * 1 2 3 4 5

21.  Η Εκκλησιά σωστά θέτει κάποια ηθικά ζητήματα απέναντι στην χρήση  
της τεχνολογίας.* 1 2 3 4 5

22.  Για την Εκκλησία δεν υπάρχει ισότητα των δύο φύλων.* 1 2 3 4 5

23.  Οι χριστιανοί δεν πρέπει να δείχνουν αγάπη μόνο απέναντι σε ομόθρησκους.* 1 2 3 4 5
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Ενότητα 2η: Κλίμακα Μέτρησης Θρησκευτικότητας 

Ακολουθεί µία σειρά από προτάσεις σχετικά µε τη θρησκεία και τις θρησκευτικές 
πρακτικές και θα θέλαμε την άποψή σας. Διαβάστε κάθε µία από τις ακόλουθες 
προτάσεις και στη συνέχεια βάλτε σε σε κύκλο έναν από τους αριθμούς σε κάθε 
γραµµή για να δηλώσετε την απάντησή σας. Να έχετε υπόψη σας την εξής διαβάθμιση 
σε ερωτήσεις που αφορούν σημαντικότητα και πεποιθήσεις: 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 
3=Κάπως, 4=Πολύ, 5=Πάρα Πολύ και την παρακάτω διαβάθμιση σε ερωτήσεις που 
αφορούν συχνότητα: 1=Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Περιστασιακά, 4=Συχνά, 5=Πολύ Συχνά.

24.  Πόσο συχνά σας απασχολούν θέματα θρησκευτικού ενδιαφέροντος;* 1 2 3 4 5

25.  Κατά πόσο πιστεύετε στην ύπαρξη του Θεού ή κάποιας ανώτερης δύναμης;* 1 2 3 4 5

26.  Πόσο συχνά συμμετέχετε σε θρησκευτικές πρακτικές;* 1 2 3 4 5

27.  Πόσο συχνά προσεύχεστε;* 1 2 3 4 5
28.  Πόσο συχνά βιώνετε καταστάσεις όπου έχετε την αίσθηση ότι ο Θεός ή κάτι Θείο 

επεμβαίνει στην ζωή σας;* 1 2 3 4 5

29.  Πόσο σας ενδιαφέρει να μαθαίνετε περισσότερα σχετικά µε θέματα 
θρησκευτικού περιεχομένου;* 1 2 3 4 5

30.  Σε τι βαθμό πιστεύετε στη μεταθανάτια ζωή, όπως αθανασία ψυχής, 
μετενσάρκωση, ανάσταση νεκρών;* 1 2 3 4 5

31.  Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να συμμετέχετε σε θρησκευτικές πρακτικές;* 1 2 3 4 5

32.  Πόσο σημαντική είναι για εσάς η προσωπική προσευχή;* 1 2 3 4 5
33.  Πόσο συχνά βιώνετε καταστάσεις κατά τις οποίες έχετε την αίσθηση ότι ο Θεός 

ή κάτι Θεϊκό θέλει να επικοινωνήσει µαζί σας ή να αποκαλύψει κάτι σε σας;* 1 2 3 4 5

34.  Πόσο συχνά ενημερώνεστε σχετικά µε τα θρησκευτικά ζητήματα µέσω ραδιοφώνου, 
τηλεόρασης, διαδικτύου, εφημερίδων ή βιβλίων;* 1 2 3 4 5

35.  Κατά τη γνώμη σας, πόσο πιθανό είναι να υπάρχει πραγματικά μία ανώτερη 
δύναμη;* 1 2 3 4 5

36.  Πόσο σημαντικό είναι για σας να έχετε δεσμούς µε μία θρησκευτική κοινότητα;* 1 2 3 4 5
37.  Πόσο συχνά προσεύχεστε αυθόρμητα όταν εμπνέεστε από καθημερινές 

καταστάσεις;* 1 2 3 4 5

38.  Πόσο συχνά βιώνετε καταστάσεις κατά τις οποίες έχετε την αίσθηση ότι ο Θεός 
ή κάτι Θεϊκό είναι παρόν;* 1 2 3 4 5

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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Ενότητα 3η: Θρησκευτικότητα άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος

Ακολουθεί µία σειρά από προτάσεις σχετικά µε τη συχνότητα συμμετοχής του άμεσου 
συγγενικού σας περιβάλλοντος στη θεία λειτουργία και θα θέλαμε την άποψή σας. 
Διαβάστε κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις και στη συνέχεια βάλτε σε κύκλο 
έναν από τους αριθμούς σε κάθε γραµµή για να δηλώσετε την απάντησή σας. Να 
έχετε υπόψη σας την εξής διαβάθμιση σε ερωτήσεις που αφορούν συχνότητα: 1=Ποτέ, 
2=Σπάνια(μία φορά τον χρόνο), 3=Περιστασιακά(περίοδο Χριστουγέννων & Πάσχα), 
4=Συχνά (1 φορά τον μήνα), 5=Πολύ Συχνά (σχεδόν κάθε Κυριακή)

39.  Η μητέρα μου συμμετέχει στη θεία λειτουργία.* 1 2 3 4 5

40.  Ο πατέρας μου συμμετέχει στη θεία λειτουργία.* 1 2 3 4 5
41.  Ο παππούς μου και η γιαγιά μένουν στο σπίτι μας για μεγάλο χρονικό διάστημα 

του έτους.* 1 2 3 4 5

42.  Ο παππούς μου συμμετέχει στη θεία λειτουργία.* 1 2 3 4 5

43.  Η γιαγιά μου συμμετέχει στη θεία λειτουργία.* 1 2 3 4 5

Ενότητα 4η: Δημογραφικά στοιχεία

44. Έτος αποφοίτησης:* ……….......……….. 

45. Αν σπουδάζετε, ποιο είναι το τμήμα σπουδών σας;* ……….......………..……….......…….......…....…..

……….......………..……….......…….......…....….....………..……….......…….......…....…..……….......………..……….......…….......…....…..

46. Αν σπουδάζετε Θεολογία ποιο είναι το τμήμα σας*; (μόνο για Θεολόγους)

Α. Τμήμα Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α

Β. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Ε.Κ.Π.Α

Γ. Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ

Δ. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ

47.  Αν είστε φοιτητής Θεολογικής Σχολής πόσα μόρια συγκεντρώσατε στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις*; (μόνο για Θεολόγους) 

……….......………..……….......…….......…....….....………..……….......…….......…....…..……….......………..……….......…….......…....…..

48.  Αν είστε φοιτητής Θεολογικής Σχολής και σας δινόταν η δυνατότητα να επιλέξετε 
οποιοδήποτε τμήμα σπουδών, ανεξάρτητα από τα μόρια που συγκεντρώσατε, 
ποιο τμήμα θα δηλώνατε πρώτο στο μηχανογραφικό σας *; (μόνο για Θεολόγους)

……….......………..……….......…….......…....….....………..……….......…….......…....…..……….......………..……….......…….......…....…..

……….......………..……….......…….......…....….....………..……….......…….......…....…..……….......………..……….......…….......…....…..

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΛΙΑΓΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ
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49.  Αν είστε φοιτητής Θεολογικής Σχολής, σε ποια θέση του μηχανογραφικού σας 
δελτίου ήταν το τμήμα στο οποίο επιτύχατε*; (μόνο για Θεολόγους)

……….......………..……….......…….......…....….....………..……….......…….......…....…..……….......………..……….......…….......…....…..

……….......………..……….......…….......…....….....………..……….......…….......…....…..……….......………..……….......…….......…....…..

50.  Αν δεν σπουδάζετε στο Α΄ έτος στο Πανεπιστήμιο, με τι ασχολείστε*;

Α. Εργάζομαι

Β. Στρατιωτική θητεία

Γ. Δεν εργάζομαι

Δ. Σπουδάζω σε σχολή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ κ. ά)

51.  Φύλο*: Άνδρας / Γυναίκα

52.  Τόπος μόνιμης κατοικίας……….......………..……….......…….......…....….......…….......…....….............…….......…....…..

53.  Χρονολογία γέννησης:* ……….......……….....………..

54.  Θρησκευτική ταυτότητα:*

Α. Χριστιανός Ορθόδοξος

Β. Χριστιανός Καθολικός

Γ. Χριστιανός Προτεστάντης

Δ. Μουσουλμάνος

Ε. Άθεος

ΣΤ. Αγνωστικιστής

Ζ. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε ……………………….......................................……………………………..)

55.  Έχω παρακολουθήσει κατηχητικό για τουλάχιστον μία χρονιά.*

Α. Ναι

Β. Όχι

56.  Για την εγκυρότητα της έρευνας παρακαλώ συμπληρώστε προαιρετικά e-mail ή 

τηλέφωνο ……………………….................................................................................................……………………………..)
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Καθηγητής στο Τμ Θεολογίας του ΕΚΠΑ. Διευθύνει το «Παιδαγωγικό Εργαστήριο 
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Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Είναι Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός υπεύθυνος 
E-learning προγραμμάτων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. (Learn Inn ΕΚΠΑ), συντονιστής 
του Erasmus+ KA2 STEP UP-DC και επόπτης των νέων ΠΣ Θρησκευτικών Γυμνασίου. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής 
Εκπαίδευσης, η Κοινωνική Παιδαγωγική, τα Αναλυτικά Προγράμματα και Θεωρίες 
Μάθησης, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη δημοκρατική κουλτούρα, και η Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση. Έχει κυκλοφορήσει οκτώ βιβλία για την εκπαίδευση.

Ο Δημήτρης Σεκαδάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε 
Κλασική Φιλολογία και εν συνεχεία Θεολογία στο Ε.Κ.Π.Α. Το παρόν διάστημα 
εκπονεί τη διπλωματική του εργασία στο Π.Μ.Σ «Ορθόδοξη Θεολογία» του τμήματος 
Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων ως αναπληρωτής γενικός Γραμματέας 
στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορθοδόξων Νεολαιών ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (Syndesmos) 
συμμετέχοντας σε διορθόδοξα προγράμματα νέων. Στην ενορία του ασχολείται με τη 
νεότητα και αναζητά τρόπους εμψύχωσης στην κατήχηση των εφήβων. Τέλος, είναι 
παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών.
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των πολιτικών εφημερίδων στην περίοδο  
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964
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mfyllas@gmail.com

Περίληψη

Το έναυσμα για την εκπόνηση του παρόντος άρθρου ήταν η επιθυμία διερεύνησης 
και κατανόησης του κλίματος και της πολεμικής σε βάρος της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης του 1964 και του βασικού εμπνευστή της Ευάγγελου Παπανούτσου, 
με τη αξιοποίηση  ιστορικών πηγών της εκπαίδευσης διαφορετικών από τις 
αντίστοιχες-αποκλειστικά ιστοριογραφικού προσανατολισμού. Επιλέχθηκαν οι 
επιστολές των αναγνωστών των πολιτικών εφημερίδων της εποχής, οι οποίες 
σχολίαζαν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του τότε γενικού γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος προώθησε κατά τη διάρκεια της θητείας του 
και τη μεταρρύθμιση του μαθήματος των θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση. 
Η έρευνα ενός τέτοιου υλικού συνιστά την πρώτη απόπειρα αξιοποίησης μια 
τέτοιας μαρτυρίας για την κατανόηση της πολεμικής ή της υποστήριξης που 
δέχθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο. Από την ανάλυση προέκυψε η κυριαρχία 
μη εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών, φιλοσοφικών ή θεολογικών κριτηρίων στην 
αποτίμηση της προσωπικότητας του Παπανούτσου,  αλλά ενός  ιδεολογικά 
φορτισμένου λόγου και από τις δύο πλευρές.  Η ανάλυση  των επιστολών  δίνει  
την ευκαιρία  σε όλα  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη  (εκπαιδευτικούς,  κοινή  γνώμη,  
MME, εξουσία) για πληρέστερη επίγνωση των παραγόντων που καθορίζουν την 
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1. Εισαγωγή
Ο Ευάγγελος Παπανούτσος είχε μακρά θητεία στη διοικητική κορυφή του Υπουργείου 
Παιδείας. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας (Νοέμβριος 1944 
- Μάιος 1946), Γενικός Γραμματέας (Ιούνιος 1950 - Φεβρουάριος 1951), Γενικός 
Διευθυντής (Ιανουάριος 1952 - Φεβρουάριος 1953) και Γενικός Γραμματέας (Νοέμβριος 
1963 - Ιούλιος 1965) (Βώρος, 1987, σσ. 21, 23, 26· Δοδοντσάκης, 1994, σσ. 88-120). 
Από την τελευταία υπηρεσιακή θέση του θα προωθήσει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
1964-1965, η οποία δρομολογήθηκε από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου μετά την 
ανάληψη της εξουσίας τον Φεβρουάριο του 1964. 

Στις 12 Ιουλίου 1964 δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο το νομοσχέδιο 4379/64 μαζί 
με την εισηγητική έκθεσή του. Συντάκτης και των δύο ήταν ο Ευάγγελος Παπανούτσος 
(Περσελής, 1994, σ. 181). Εκεί περιγράφονταν οι σκοποί που θα έπρεπε να υλοποιηθούν 
μέσα και από τις τρεις βαθμίδες της γενικής εκπαίδευσης, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο: 

«…Η μύησις των μαθητών εις τα δόγματα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως, 

πρόσληψη των εκπαιδευτικών σχεδιασμών και την υπέρβαση των αντιστάσεων 
σε αυτούς.

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ιδεολογία, 
επιστολές αναγνωστών

Abstract

The impetus for the elaboration of this article was the desire to explore and 
understand the climate and the war at the expense of the educational reform 
of 1964 and the main inspirer of Evangelos Papanoutsos by utilizing historical 
sources of education different from the corresponding-exclusively historiographical 
orientation. For this purpose, the letters of the readers of the political newspapers 
of the time were selected, which commented on the religious beliefs of the Secretary 
General of the Ministry of Education, which he promoted during his tenure, and 
the reform of the subject of religion in secondary education. The examination of 
the letters of the readers of the newspapers constitutes the first attempt to use 
such testimony for the understanding of the war or the support received by this 
person. As a basic condition from the analysis of the data emerges the dominance of 
non-educational, pedagogical, philosophical or theological criteria in the evaluation 
of Papanoutsos personality, but of an ideologically charged discourse from both 
sides. The analysis of the letters gives the opportunity to all to those who are 
interested (teachers, public opinion, mass media, authorities) for a more complete 
awareness of the factors that determine the recruitment of educational plans and 
the overcoming of resistance to them.

Key words: educational reform, religious beliefs, ideology, letters from readers
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την ιστορίαν και την παράδοσιν του ελληνικού Έθνους […] θα αρχίζη από το δημοτικόν 
σχολείον (άρθρον 7). Το Γυμνάσιον θα έχη προορισμόν να προσφέρη επιμελημένην 
θρησκευτικήν και ηθικήν αγωγήν κατά το στάδιον της πρώτης ήβης […] η Εθνική μας 
Παιδεία οφείλει να έχη κατά βάσιν ουμανιστικόν χαρακτήρα […] Ο “ανθρωπισμός”, 
όμως, του οποίου η ιδέα θα εμπνέη την Εθνικήν μας Εκπαίδευσιν εις όλας τας βαθμίδας 
της, πρέπει να είναι εκείνος, ο οποίος δεν προσηλώνεται εις την παθητικήν λατρείαν 
νεκρών τύπων του παρελθόντος, ούτε αντιτίθεται προς τας Θετικάς Επιστήμας και 
την Τεχνικήν (κατάκτησιν και υπερηφάνειαν του αιώνος μας), αλλά πιστός εις το 
βαθύτερον νόημα της ελληνικής παιδείας και της Χριστιανικής Πίστεως εγκολπώνεται τα 
μεγάλα πνευματικά ρεύματα της εποχής μας και στόχον του έχει την βελτίωσιν και τον 
ευγενισμόν της ατομικής και της συλλογικής ζωής του ανθρώπου…» (Μπουζάκης, 2006, 
σσ. 151-152). Το ν.δ. 4379/1964 αναφέρει σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος 
των θρησκευτικών στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, «…Οι μαθηταί των δύο τελευταίων 
τάξεων του Δημοτικού Σχολείου αναγινώσκουν περικοπάς εκ των Ευαγγελίων και 
κείμενα της Καθαρευούσης απλώς διά να εξοικειώνονται προς αυτά (άρθρον 5, παρ. 
2) (Μπουζάκης, 2006, σ. 234)… Το Δημοτικόν Σχολείον προορίζεται: α) Να θέση 
τας βάσεις της θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής αγωγής των μαθητών … (άρθρον 7, 
παρ. 1) (Μπουζάκης, 2006, σ. 235). … Το παιδευτικόν έργον του Γυμνασίου πρέπει 
να είναι: α) Η θρησκευτική αγωγή των μαθητών κατά τα δόγματα της Ορθοδόξου 
Χριστιανικής Θρησκείας και η εθνική και ηθική διαπαιδαγώγησις αυτών κατά τας 
αρχάς του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας … (άρθρον 8, παρ. 1) (Μπουζάκης, 
2006, σ. 235) … Εις το Λύκειον οι μαθηταί πρέπει: α) Να εμβαθύνουν εις το πνεύμα 
του χριστιανισμού και να κατανοήσουν τον ρόλο της Ορθοδοξίας εις την ιστορίαν του 
Ελληνικού Έθνους. β) Να εξευγενίσουν την προσωπικότητά των διά της μελέτης των 
έργων των αρχαίων συγγραφέων και της εκκλησιαστικής φιλολογίας (κατά κύριον 
λόγον εις το πρωτότυπον) και να εκτιμήσουν την αξίαν της αρχαίας Ελληνικής και 
Χριστιανικής γραμματείας και Τέχνης … (άρθρον 10, παρ. 1)» (Μπουζάκης, 2006, 
σσ. 236-237).

Η εκτενής αναφορά στον ρόλο και τη σημασία της Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Θρησκείας στα παραπάνω κείμενα αντικατοπτρίζει τις πεποιθήσεις του Παπανούτσου 
για την «ηθική, γνωστική και πολιτιστική αφύπνιση» που μπορούσαν να επιτελέσουν 
η γνώση και η εφαρμογή των αρχών της Ορθόδοξης Χριστιανικής παράδοσης και 
θρησκείας. Καθοριστική ήταν η επιρροή της θεολογικής πανεπιστημιακής παιδείας 
που είχε λάβει όταν είχε σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
μεταξύ 1916-1919 (Περσελής, 1994, σ. 183), ενώ ήταν αυτονόητη ακόμα για εκείνη 
την περίοδο η σύνδεση της θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης των μαθητών με την ηθική 
(Κογκούλης, 1993, σ. 37). Ο όρος «ελληνορθόδοξη παράδοση» απουσίαζε τόσο από 
τον Νόμο όσο και από την εισηγητική έκθεση, και οι όροι που είχαν επιλεγεί ήταν 
«Ελληνική παιδεία» και «Χριστιανική πίστη», με μικρότερο ιδεολογικό φορτίο και 
επιδεκτικοί ευρύτερης ανάγνωσης (Κατσάπης, 2013, σσ. 110-111).

Οι δύο πιο σημαντικές αλλαγές που αφορούσαν το μάθημα των θρησκευτικών 
ήταν η εισαγωγή της διδασκαλίας πατερικών κειμένων στο Λύκειο και η συγγραφή 
νέων σχολικών εγχειριδίων για το μάθημα στις δύο πρώτες γυμνασιακές τάξεις. Η 
πρώτη δεν συνιστούσε πρωτοτυπία του Παπανούτσου αλλά μια επαναϋιοθέτηση 
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μιας παλιότερης πρακτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όσον αφορά τα 
νέα εγχειρίδια, ανέπτυσσαν τη θεολογία τους βάσει της κηρυγματικής θεολογικής 
προσέγγισης, η οποία διακρινόταν από μια απολυτότητα και μια διάθεση εκλογίκευσης 
των θεολογικών μηνυμάτων και των θρησκευτικών διηγήσεων. Κάτι τέτοιο όμως 
ενίσχυε τον δασκαλοκεντρισμό και παθητικοποιούσε τον μαθητή. Τέλος, οι συντάκτες 
των σχολικών εγχειριδίων δεν απέφευγαν την ηθικολογία. Σε κάθε περίπτωση υπήρχε 
διάσταση ανάμεσα στην εκπαιδευτική θεωρία και τη διδακτική πράξη, επειδή το 
συγκεκριμένο μοντέλο, αν και κυρίαρχο στους Ρωμαιοκαθολικούς κατηχητικούς 
και παιδαγωγικούς κύκλους της Ευρώπης και της Αμερικής, κρινόταν για την 
αναποτελεσματικότητά του (Περσελής, 1994, σσ. 184-189).

Η μεταρρύθμιση 1964-1965 δεν θα μείνει χωρίς αντιδράσεις, όπως και οι κύριοι 
πρωταγωνιστές αυτής (Μαλαχία & Τσιμπούκα, 2004, σσ. 53-65· Μπουζάκης, 2011, 
σσ. 223-240). Ο νόμος 4379 του 1964 κινούνταν, έστω και σε επίπεδο προθέσεων, 
σε μια ανθρωπιστική γραμμή χωρίς τα βαρίδια των αξιών της ελληνοχριστιανικής 
παράδοσης (Κατσάπης, 2010, σσ. 288-290). Ο Παπανούτσος, εμπνευστής και 
ιδεολογικός οργανωτής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, «ένας βαθύτατα συντηρητικός 
άνθρωπος» (Χαραλάμπης, 1985, σ. 165), που απηχεί «ένα μείγμα φιλελεύθερης και 
συντηρητικής ιδεολογίας» (Αδάμου, 2002, σ. 244), εκπρόσωπος του φιλελεύθερου 
μεταρρυθμιστικού κινήματος, διαπνεόμενος από τη γενικότερη φιλοσοφία του 
εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού (Καζαμίας, 2011, σσ. 315-319), θα είναι ένα από τα 
πρόσωπα τα οποία θα στοχοποιηθούν ιδιαιτέρως (Μπουζάκης, 1999, σ. 115). Ένα από 
τα πεδία στοχοποίησής του θα είναι τα θρησκευτικά πιστεύω του. Και θα είναι από 
μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας η οποία παίρνει το μολύβι και γράφει για αυτά, 
τα σχολιάζει, τα στηλιτεύει ή τα υπερασπίζεται.

Στο άρθρο μας αυτό, πιο συγκεκριμένα, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τον λόγο 
που εξέφρασαν οι αναγνώστες του τύπου μέσα από τις επιστολές τους στις πολιτικές 
εφημερίδες κατά την περίοδο 1964-1965. Διατρέξαμε το σύνολο των εφημερίδων της 
εποχής (Το Βήμα, Ελευθερία, Εστία, Η Αυγή, Η Καθημερινή, Έθνος, Μεσημβρινή, Τα 
Νέα, Μακεδονία), αλλά τελικά εντοπίσαμε σχετικό υλικό μόνο στις τρεις πρώτες. Μέσα 
από το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό, διερευνήσαμε την εννοιολόγηση, εκ μέρους τους, 
των θρησκευτικών πεποιθήσεων του Παπανούτσου. Οι δημοσιευόμενες επιστολές στον 
τύπο της εποχής συνιστούν μορφή επικοινωνίας, έκφρασης δημόσιας γνώμης, αλλά και 
τρόπο αυτογνωσίας της κοινωνίας. Συµµετέχουν δηλαδή έµµεσα, αλλά καθοριστικά στην 
εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων όσον αφορά στη στάση του κοινού την εποχή που 
υλοποιείτο η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος 
έγινε αναδρομή στον τύπο για τον εντοπισμό αντίστοιχου υλικού και τις προηγούμενες 
περιόδους, οπότε ο Παπανούτσος διετέλεσε αξιωματούχος του Υπουργείου Παιδείας, 
και στην περίοδο μετά το 1974 όταν συνέδραμε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
του 1976. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν δημοσιευμένα σχόλια που δημοσιεύθηκαν στον 
τύπο της εποχής για την πολεμική που δέχθηκε στον Παπανούτσο αναφορικά με 
τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Τέλος, το υλικό σχολιάσθηκε εντασσόμενο στις 
πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες της εποχής, το ιδεολογικό κλίμα και τις εκπαιδευτικές 
πολιτικές που είχαν σχεδιαστεί. Κατά τη μεταγραφή των επιστολών διατηρήθηκε η 
ορθογραφία του πρωτοτύπου.
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2. Η πολεμική από θρησκευτικούς και εκκλησιαστικούς φορείς
Την περίοδο που τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας, το καλοκαίρι του 1950, είχαν αρχίσει ήδη να εκδηλώνονται πολεμικές για τις 
θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Η κυβέρνηση Πλαστήρα μεταξύ των προτεραιοτήτων 
της είχε και τα ζητήματα παιδείας (Μανιάτη, 2020, σ. 36). Η πολιτική της ειρήνευσης 
που είχε υιοθετήσει η τότε κυβέρνηση συνάντησε αντιδράσεις τόσο από τον κρατικό 
μηχανισμό όσο και από την εθνικόφρονα αντιπολίτευση, η οποία την ταύτιζε με «εθνική 
προδοσία» (Μανιάτη, 2020, σ. 38). 

Το κλίμα που αντιμετώπισε ο Παπανούτσος στη διάρκεια των οκτώ μηνών της πρώτης 
του θητείας, στη θέση του Γενικού Γραμματέα, περιγράφει στα Απομνημονεύματά του: 
«αντιμετώπιζα καθημερινώς [ενν. δυσκολίες] εξαιτίας της συκοφαντικής εκστρατείας 
που είχαν ξεκινήσει εναντίον μου, από το Βήμα της Βουλής και από τις στήλες του 
Τύπου, ορατοί και αόρατοι αντίπαλοι» (1982, σ. 63).

Αναγνώστης της εφημερίδας Εμπρός, συνταγματάρχης εν αποστρατεία, 
αναφερόμενος στον τότε γενικό γραμματέα, σημειώνει ότι «δεν γίνονται τώρα διά 
πρώτην φοράν τα αποκαλυπτήρια του πολλού Παπανούτσου ως κομμουνιστού και 
αθέου, ως τοιούτος απεκαλύφθη το πρώτον προ ενδεκαετίας» (8.6.50, σ. 4). Ο 
υπαινιγμός γίνεται για την περίοδο που ο Παπανούτσος δίδασκε στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Ιωαννίνων, το 1938. Το βιβλίο του «Περί Ηθικής», το οποίο είχε εκδώσει 
ήδη το 1932, και το σύγγραμμα του Αμερικανού Β. Liber «Το παιδί και το σπίτι», 
που περιείχε φιλελεύθερες απόψεις για την αγωγή των παιδιών, το οποίο μεταξύ 
άλλων συγγραμμάτων είχε δώσει στους σπουδαστές της Ακαδημίας, στάθηκαν αφορμή 
να εκτοξευθούν σε βάρος του κατηγορίες. Όμως, τον επόμενο χρόνο, το Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες σε βάρος του 
Παπανούτσου περί υιοθέτησης εκ μέρους του αντικοινωνικών ιδεών (Δοδοντσάκης, 
1994, σ. 36). Ωστόσο, ο επιστολογράφος, τυπικός εκπρόσωπος του μετεμφυλιακού 
στρατιωτικού, ιδεολογικά και μορφωτικά αποστεωμένου, δηλαδή συντηρητικοποιημένου 
(Κακαράς, 2006, σ. 276), αυτό το παρέβλεπε λόγω άγνοιας ή της επιλεκτικής και 
φορτισμένης μνήμης του. 

Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας άλλος επιστολογράφος και μάλιστα γιατρός, θα 
σημειώσει σκωπτικά «αι περί Θεού ιδέαι του κ. Παπανούτσου, […] δεν δύνανται επ’ 
ουδενί λόγω να παραλληλισθούν προς την πενικιλλίνην, ούτε καν προς το αυτοκίνητον 
αλλά μόνον προς τας βαρείας ιππηλάτους αμάξας του 17ου αιώνος» (8.6.50, σ. 4). Ο 
μεταπολεμικός ελληνικός αντικομμουνισμός έχει πολλαπλές διαστάσεις: ιδεολογική, 
κοινωνική και διωκτική-κατασταλτική, αποκλεισμού του ιδεολογικού και πολιτικού 
αντιπάλου. Ο αθεϊσμός με την κομμουνιστική ιδιότητα είναι χαρακτηριστικά 
αδιαχώριστα για τους πολέμιούς του (Μπουρνάζος, 2009, σ. 11). 

Άλλος αναγνώστης τονίζει ότι «οφείλει να απασχολήση την Εκκλησίαν» η 
«περίπτωσις Παπανούτσου», «διότι την αφορά», διότι «ο κηρύσσων τον Θεόν άχρηστον, 
μετά τόσων άλλων «προοδευτικών» καρυκευμάτων» σημειώνει ειρωνικά «έχει διορισθή 
γ. γραμματεύς του Υπουργείου Θρησκευμάτων, αν δεν απατώμεθα» (Εμπρός, 27.6.50, 
σ. 5).

ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 



Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

123

Στο περιοδικό Ζωή της ομώνυμης οργάνωσης (Maczewski, 2002) και στη στήλη «Επί 
των γεγονότων» διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «Ήδη, προκειμένου περί του διορισμού του 
κ. Παπανούτσου, δεν διστάζομεν να δηλώσωμεν, ότι ο διορισμός αυτός δεν μας εφάνη 
καθόλου επιτυχής […]. Εκτός τούτου έχει γράψει κι ένα βιβλίο, περί του οποίου δεν 
πρόκειται τώρα να επαναλάβωμεν ό,τι έχομεν επανειλημμένως εκθέσει, αλλά το οποίον 
πάντως εκπροσωπεί μίαν ροπήν, η οποία καυχάται ότι είναι “ριζοσπαστική”. Δηλαδή 
αντίθετος προς τας γνώμας και τας πεποιθήσεις όλων ημών, οι οποίοι πιστεύομεν εις 
τας χριστιανικάς και εθνικάς παραδόσεις, τας οποίας μας απεθησαύρισαν οι πατέρες 
μας» (Ζωή, 15.6.50, σ. 192). Το βιβλίο που υπαινίσσεται το οργανωσιακό έντυπο 
είναι το «Περί Ηθικής» δοκίμιο (Παπανούτσος, 1982, σ. 73). Το περιοδικό πληροφορεί 
μάλιστα τους αναγνώστες του ότι έχει «πολιορκηθεί» από «ανήσυχα ερωτήματα» 
γονέων, οι οποίοι διερωτώνται «εάν θα έχωμεν επανάληψιν του ολεθρίου πειράματος, 
το οποίον η συντροφιά του Γληνού επραγματοποίησε προ ετών εις βάρος της εθνικής 
παιδείας» (Ζωή, 29.6.50, σ. 208).

Η παρουσία του Παπανούτσου ήταν σύντομη στο Υπουργείο Παιδείας. Επανήλθε 
ως Γενικός Διευθυντής στις 31 Ιανουαρίου 1952 και για δεκατρείς μήνες έως τις 
24 Φεβρουαρίου 1953, μετά την άνοδο στην εξουσία του Παπάγου (Παπανούτσος, 
1982, σ. 77). Η άνοδος της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία, τον Νοέμβριο του 1963, 
επαναφέρει τον Παπανούτσο στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, όπως και η νέα 
εκλογική επιτυχία τον Φεβρουάριο του 1964 (Παπανούτσος, 1982, σσ. 101, 103). Η 
επανααξιοποίησή του στον κεντρικό μηχανισμό του Υπουργείου Παιδείας έγινε λόγω 
του κύρους, της πλούσιας εμπειρίας, της γνώσης των εκπαιδευτικών ζητημάτων, της 
αποκρυσταλλωμένης άποψης για την επίλυσή τους, αλλά και επειδή ήταν μια από 
τις εμβληματικές μορφές της φιλελεύθερης διανόησης. Τέλος, είχε συμβάλει στον 
σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος για την Ένωση Κέντρου (Δοδοντσάκης, 
1994, σ. 109).

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επικρίθηκε από την πολιτική παράταξη της 
Ε.Ρ.Ε., τους συντηρητικούς εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς (Κ. Γεωργούλης, 
Ι. Θεοδωρακόπουλος, Π. Γεωργούντζος, Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, Φιλοσοφική 
Σχολή Αθηνών) (Δοδοντσάκης, 1994, σσ. 116-117).

Σε ψήφισμά της η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιορίστων Θεολόγων 
στις 15 Νοεμβρίου 1964, στον αθηναϊκό κινηματογράφο Ακροπόλ, καταδίκαζε την 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου, ενώ έκανε ειδική 
αναφορά σε βάρος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Ευάγγελου 
Παπανούτσου, «του οποίου τα συγγράμματα βρίθουν αντιχριστιανικών ιδεών». 

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων με τη σειρά της κατέθεσε μήνυση στην Ιερά Σύνοδο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος για αθεΐα, την οποία προσυπέγραφαν μεταξύ άλλων ο 
ακαδημαϊκός Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο πανεπιστημιακός Παναγιώτης Τρεμπέλας 
και ο τότε ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αυγουστίνος Καντιώτης, μετέπειτα 
μητροπολίτης Φλωρίνης. Στη μηνυτήρια αναφορά ο Παπανούτσος αποκαλούνταν 
«Ιούδας της Εκκλησίας». Η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέθεσε την ενδελεχή 
έρευνα των βιβλίων του Παπανούτσου στους μητροπολίτες Φθιώτιδος και Μυτιλήνης με 
σκοπό να ληφθούν τα αναγκαία πνευματικά επιτίμια (Λαζανάς, 1990, σ. 166). Στις 15 
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Δεκεμβρίου 1964 αποστέλλεται στον Παπανούτσο επιστολή από δέκα αρχιμανδρίτες, 
με την οποία τον καλούν σε δημόσια συζήτηση που θα ξεκαθαρίσει τα πιστεύω του 
επάνω στα «θεμελιώδη δόγματα του Χριστιανισμού» (Ηλιού, 1987, σ. 39). «Εάν 
πεισθούν, δηλούν ότι θα ζητήσουν δημοσία συγγνώμη» διαβάζουμε στον τύπο της 
εποχής. Μεταξύ των αρχιμανδριτών ο πολύς Αυγουστίνος Καντιώτης (Ελευθερία, 
18.12.64, σ. 1). Το περιοδικό Σωτήρ, της ομώνυμης οργάνωσης (Maczewski, 2002, 
σ. 301), σε άρθρο του με τίτλο «Μας χωρίζει άβυσσος» έρχεται με τη σειρά του να 
αποκαλύψει τις «υλιστικές απόψεις» του Παπανούτσου, που δεν έχουν θέση στα 
«Σχολεία της Χριστιανικής Ελλάδος» (Μαυροσκούφης, 2002, σ. 131, υποσ. 35). 

Η Επιτροπή Αγώνος Φοιτητών Θεολογίας, με προκήρυξη προς τους φοιτητές και 
σπουδαστές των ανωτάτων σχολών κατά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας, τους καλεί, όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του τύπου εκείνης της περιόδου, 
να «σείσουν τας Αθήνας» μετά την εορταστική περίοδο. Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι 
«Είναι δυστυχώς αλήθεια, ότι αυτός, ο οποίος κρατεί εις τας χείρας του την Παιδείαν 
της Ελλάδος […] δεν πιστεύει», «χλευάζει τον θεσμόν της οικογενείας, αρνείται την 
Ιδέαν της Πατρίδος. Κοροϊδεύει την Θρησκείαν, το Δίκαιον και το Κράτος, κολακεύεται 
να πιστεύει ότι κατάγεται από τον πίθηκον, και εν γένει κλονίζει την πίστιν εις πάσαν 
παραδεδεγμένην αξίαν» (Ελευθερία, 20.12.1964, σ. 15). Οι τρεις έννοιες, πατρίς-
θρησκεία-οικογένεια, που αποτέλεσαν συνθηματική φράση και ήταν ο κεντρικός 
«τόπος» της καθεστωτικής συντηρητικής ιδεολογίας από τη μεταξική περίοδο μέχρι 
και τη δικτατορία των συνταγματαρχών, υποτίθεται ότι υπονομεύονται από τον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. 

Ο ίδιος ο Παπανούτσος στα Απομνημονεύματά του αναφέρει πως παρεκκλησιαστικά 
σωματεία διαδήλωναν στο κέντρο της Αθήνας με σύνθημα «Έξω από το Υπουργείο ο 
άθεος Παπανούτσος», ενώ δεν ήθελε να αναφέρει προς υπεράσπιση της θρησκευτικής 
του ορθοδοξίας το γεγονός ότι τα βιβλία του τα είχε ζητήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Αθηναγόρας για την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, για να μην θεωρηθεί αιρετικός και ο 
ίδιος ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας (1982, σ. 109).

Δεν λείπουν και οι υπερασπιστές: στις 26 Νοεμβρίου 1964 ο Υφυπουργός 
Παιδείας Λουκής Ακρίτας καταθέτει υπόμνημα στην Ιερά Σύνοδο, υπερασπιστικό της 
προσωπικότητας και της θρησκευτικότητας του συνεργάτη του (Ελευθερία, 27.11.64, 
σσ. 1, 7· Ηλιού, 1987, σ. 38). Η Φοιτητική Ένωσις του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
καταδίκασε την επίθεση ορισμένων αδιόριστων θεολόγων «κατεχομένων από 
θρησκόληπτο φανατισμό» (Ελευθερία, 4.12.64, σ. 3).

Επίσης, δημόσια πρόσωπα υπερασπίζονται τον Παπανούτσο, όπως ο δικηγόρος 
Αλέξανδρος Λυκουρέζος στο πλαίσιο συγκέντρωσης που οργάνωσε η Ε.Φ.Ε.Ε. στην 
αίθουσα Κρητών (Ελευθερία, 22.12.64, σ. 5). Ο ομιλητής δηλώνοντας πως έχει το διπλό 
χρέος απέναντι στον «πνευματικό άνθρωπο» Παπανούτσο και στην σχεδιαζόμενη 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, χαρακτηρίζει τους πολέμιους του Γενικού Γραμματέα ως 
«νοσταλγούς σκοτεινών αντιδραστικών εκδηλώσεων», «γυμνούς κάθε πνευματικότητας», 
«αποστερημένους κάθε αληθινής θρησκευτικότητας», «εκπροσώπους της αντίδρασης». 
Οι κατηγορίες σε βάρος του Παπανούτσου, ότι είναι «αντίθρησκος» και «κομμουνιστής», 
δεν ευσταθούν, επειδή όλο το έργο του διακρίνεται από «έντονη θρησκευτικότητα», 
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«πόθο απολύτρωσης», «επιθυμία έκστασης», «συνείδηση ανθρώπινης ατέλειας» και 
«σεβασμό ηθικής αξιολογικής κλίμακας».

Ο Λυκουρέζος καταφεύγει στην ιστορία για να δηλώσει τις συνέχειες που υπάρχουν 
στις συντηρητικές αντιδράσεις και στο περιεχόμενο που λαμβάνουν απέναντι σε κάθε 
προοδευτική εκπαιδευτική απόπειρα: αναφέρεται στην περίπτωση του Αλέξανδρου 
Δελμούζου και στα περίφημα «αθεϊκά», δηλαδή στη δημόσια διαμάχη που ξέσπασε 
το 1911 με αφορμή το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε 
από τον Αλέξανδρο Δελμούζο στο Παρθεναγωγείο Βόλου (χρήση δημοτικής γλώσσας, 
εγκατάλειψη κλασικισμού, στροφή στη μελέτη του νέου ελληνισμού, μαθητοκεντρική 
διδασκαλία) (Γαζή, 2011, σσ. 101-181). Φωτογραφίζει την πολεμική των συντηρητικών 
στοιχείων της βολιώτικης κοινωνίας και του τοπικού κλήρου ως προηγούμενο της 
επίθεσης σε βάρος του σύγχρονού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. 
Δελμούζος και Παπανούτσος έχουν πολλά κοινά σημεία στην αφετηρία και στους 
αγώνες τους (Δοδοντσάκης, 1994, σ. 27). 

3. Οι επιστολές των αναγνωστών: οι πολέμιοι
Ο εφημέριος του Αγίου Παντελεήμονος Ιωάννης Διώτης σε επιστολή του προς την 
Εστία με τίτλο «Ο αρνητής του Χριστιανισμού» (Εστία, 16.11.64, σ. 2) σημειώνει, 
απολογούμενος για τις μομφές μερίδας του πολιτικού τύπου ότι σε κήρυγμά του στις 8 
Νοεμβρίου 1964 εναντίον του Παπανούτσου «επολιτικολόγησε»: «Το ότι εχαρακτήρισα 
τον Γεν. Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας ως ακατάλληλον και επικίνδυνον διά 
την ορθήν κατεύθυνσιν της Εθνικής μας Παιδείας, ως την ορίζει το 16ο άρθρον του 
Συντάγματος, βασιζόμενην εις τας “ιδεολογικάς κατευθύνσεις του Ελληνοχριστιανικού 
Πολιτισμού”, τούτο οφείλεται μόνον εις λόγους ηθικής, εθνικής, πνευματικής και 
εκκλησιαστικής συνειδήσεώς μου. Ο κ. Παπανούτσος, κατέχων θέσιν υψίστης εθνικής 
και εκκλησιαστικής σημασίας, δεν είναι απλώς ένας αιρετικός ή ετερόδοξος, αλλ’ είναι 
αρνητής του Χριστιανισμού. Τα ίδια αυτού συγγράμματα ομιλούν περί τούτου. Λέγει 
ότι “η θρησκευτική συνείδηση” δεν είναι “καθολική και αντικειμενική”. Την “θρησκευτική 
πίστη” χαρακτηρίζει ως “μαγική” («Γνωσιολογία» σελ. 403-434). Και δηλοί ότι η δική 
του θρησκεία “ούτε Θεό χρειάζεται απαραίτητα ούτε λατρεία” (“Περί τέχνης”, σελ. 196). 
Ειδικώτερον περί του Χριστιανισμού φρονεί ότι ο «Χριστιανισμός ενανθρώπισε τον Θεό 
και τον έβαλε να μιλήση στους ανθρώπους με ανθρώπινη γλώσσα» (“Γνωσιολογία”, 
σελ. 402-416). Δηλαδή, ο Χριστιανισμός δεν είναι εξ αποκαλύψεως θρησκεία, αλλά ως 
ανθρώπινον κατασκεύασμα, διά λόγους σκοπιμότητος, αυτός επενόησε το μυστήριον 
της θείας ενανθρωπίσεως. Εις δε το βιβλίον του “Εφήμερα” (σελ. 93-94), γράφει ότι ο 
“Χριστιανισμός, τυφλός φανατισμός και μέθη μιας παρηγοριάς, αναπήδησε μεσ’ από 
τον πόνο και τις λαχτάρες ενός βασανισμένου, μικρού λαού”. Και εις τον επίλογον του 
βιβλίου του «Η Τριλογία του Πνεύματος» (σελ. 225) πάλιν αποκαλύπτει ποια είναι 
η πίστις του εις τον Χριστιανισμόν. “Μας λείπει, λέγει, η μία και μόνη θρησκευτική 
ιδέα. Δύο τέτοιες ιδέες πλάσαμε και συντρίψαμε ίσαμε σήμερα. Την προ-Ελληνική 
και τη Χριστιανική. Τα σημεία των καιρών δείχνουν πως κυοφορείται μια τρίτη και 
μια τέταρτη και μια πέμπτη…”». 

Ο Διώτης κλείνει την επιστολή του με την απόφανση της Ιεράς Συνόδου της 25ης 
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Ιουνίου 1964 για τον Παπανούτσο, ότι «δεν είναι εμπεπιστευμένη η θρησκευτική και 
ηθική διαπαιδαγώγησις των Ελληνοπαίδων». Συνεπώς, όπως σημειώνει ο ίδιος, δεν 
«επολιτικολόγησα», αλλ’ εκήρυξα ως ορθόδοξος και Έλλην ιερεύς, στηριζόμενος εις 
χωρίον της Αγίας Γραφής, κατά το οποίον “οι ασεβείς σοφίαν και παιδείαν εξουθενήσωσιν” 
(Παροιμ. α, 7)». Ο λόγος του συγκροτείται στο κεντρικό σημασιολογικό πεδίο γύρω από 
τις έννοιες «ορθόδοξος» και «Έλλην», που αποτελούν τις υπονομευόμενες κυρίαρχες 
αξίες λόγω των απόψεων του Παπανούτσου περί τη θρησκεία και τον Χριστιανισμό. 
Οι κατηγορίες «εθνικό», «ηθικό», «πνευματικό», «εκκλησιαστικό» συγκροτούν με 
τη σειρά τους το νομιμοποιητικό πλαίσιο της αυτόχρημα παρέμβασής του και της 
αυτοαναγόρευσής του σε θεματοφύλακα των εθνοθρησκευτικών αξιών μέσα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί ήδη από την απελευθέρωση 
και μετά (Νούτσος, 2009, σσ. 118-125).

Της επιστολής του στην Εστία προηγήθηκε η κλήση του σε απολογία από την 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών «διότι εχρησιμοποίησε τον άμβωνα διά πολιτικούς λόγους», ενώ 
«εδημιούργησεν επεισόδιον και εφιλονίκησεν με τον κ. Ξύδην ιδιαίτερον γραμματέα του 
κ. Παπανούτσου» (Ελευθερία, 12.11.64, σ. 10). Ο Θεόδωρος Ξύδης ήταν συνεργάτης 
στο φιλελεύθερο παιδαγωγικό περιοδικό Παιδεία (αργότερα μετονομάστηκε και 
Παιδεία και Ζωή), το οποίο εξέδιδε ο Παπανούτσος και με τη θεματολογία του 
προωθούσε τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Η παρουσία του 
Ξύδη στο περιοδικό στο διάστημα έκδοσής του, 1952-1961, ήταν ιδιαίτερα γόνιμη σε 
αρθρογραφία (Καψαμπέλη, 2014, σσ. 26-27).

Ο ίδιος πάλι σε επιστολή του, στο Βήμα αυτή τη φορά, επαναλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος των παραπάνω θέσεων θέλοντας να αντικρούσει, μομφές σε βάρος του από 
τον χρονογράφο Παύλο Παλαιολόγο, τα κείμενα του οποίου είχαν μεγάλη απήχηση 
σε αναγνώστες όλων των κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και «παπάδων» 
και «ιεροκηρύκων» (Ξηντάρας, 2009, σ. 221). Ο Παλαιολόγος σε επιφυλλίδα του στο 
Βήμα στις 2 Δεκεμβρίου 1964 με τον τίτλο «Κηρύγματα» επέκρινε τον εφημέριο για 
το περιεχόμενο των κηρυγμάτων του. Έτσι, ο Ιωάννης Διώτης σημειώνει: «Ο άμβων 
ουδέποτε εσιώπησε κατά των αιρέσεων και των αιρετικών […] Αλλά και κατά βασιλέων 
και αυτοκρατόρων εβροντοφώναξεν ο άμβων» (Το Βήμα, 9.12.64, σ. 7). Η παρέμβαση 
του Διώτη στην τότε συγκυρία νομιμοποιείται στην παράδοση παρρησίας λόγου που 
έχει η Εκκλησία έναντι κάθε εξουσίας και παρέκκλισης από τους υπονομευτές της 
ορθοδοξίας. 

Στο πλαίσιο μιας συστηματικής «ηθικοποίησης» της κοινωνίας, όπου το ήθος 
ήταν συνώνυμο της εθνικοφροσύνης, ο συντάκτης της επιστολής αυτοαναγορεύεται ως 
ένας από τους γνησιότερους εκφραστές και θεματοφύλακες των «εθνικών ιδεωδών» 
και της «παράδοσης». Παράλληλα, η εθνικοφροσύνη επιστρατεύεται προκειμένου να 
οροθετηθεί η πολιτική ταυτότητα κομμάτων και προσώπων, εν προκειμένω του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας (Μητσοπούλου, 2014).

Στην πρωτοσέλιδη τακτική του επιφυλλίδα με τίτλο «Τι πιστεύω», ο Ευάγγελος 
Παπανούτσος διατυπώνει τον θρησκειοφιλοσοφικό του στοχασμό, χωρίς να κρύψει την 
απορία του ότι «είναι κουτό, κάτι περισσότερο: εξοργιστικό, να του ζητούν μερικοί 
αυτόκλητοι κήνσορες της πνευματικής ζωής του τόπου μας: να πει «δημόσια» τι 
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Θεό πιστεύει» (Το Βήμα, 3.12.64, σ. 1). Με εκτενή αποσπάσματα από παλιότερες 
επιφυλλίδες του στο Βήμα για «το νόημα της Θρησκείας», «το ιστορικό νόημα του 
Χριστιανισμού», «την ουσία του Χριστιανισμού» και, τέλος, «τον Υιό του ανθρώπου», 
καλεί τον αναγνώστη να τα μελετήσει και να αποφανθεί «αν μπορεί ή όχι μια Κυβέρνηση 
Δημοκρατική να εμπιστευθή μιαν υψηλή εκπαιδευτική θέση στο συγγραφέα τους» 
(Το Βήμα, 3.12.64, σ. 2).

Ο αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, σε επιστολή του προς την Εστία, 
σημειώνει: «Σχολιάζουσα η “Εστία”, χθες, το οικτρόν χθεσινόν δημοσίευμα του κ. 
Ευάγγελου Παπανούτσου, ορθότατα γράφει ότι το δημοσίευμα αυτό αποτελεί ουχί 
ομολογίαν πίστεως, αλλ’ ομολογίαν απιστίας! Αντί ο κ. Παπανούτσος να παραπέμψη 
εις κείμενα αυτού ομολογούντα σαφώς πίστιν εις βασικά δόγματα της Χριστιανικής 
Θρησκείας, επικαλείται ωραιολογίας τινάς περί της… γλυκύτητος ή της αυστηρότητος 
του Ιησού, περί αγάπης, περί δέους, περί θρησκευτικών συγκινήσεων του κόσμου κλπ. 
Τοιαύτας όμως ωραιολογίας και κενολογίας δύναται τις να εύρη και εις τα κείμενα 
των πλέον διασήμων αρνητών του χριστιανισμού. Ούτω π.χ. ο κορυφαίος των αρνητών 
Ερνέστος Ρενάν δεν δυσκολεύεται να ονομάση τον Ιησούν «ευγενή μυσταγωγόν», 
«κάτοχον θείας ειρήνης», «μεγάλην ψυχήν», «ανυψωτήν του κόσμου», «ιδρυτήν της 
πνευματικωτέρας Θρησκείας ή μάλλον της απολύτου Θρησκείας» κλπ. Δεν γνωρίζω 
τα εν Γαλλία, αλλά δεν φαντάζομαι ότι ο Ρενάν –όμοιος από μιας απόψεως, αλλά 
τουλάχιστον ευθύτερος του κ. Παπανούτσου– θα διενοήθη ποτέ να ισχυρισθή, επί τη 
βάσει των ανωτέρω φράσεών του, ότι είναι πιστός χριστιανός και όχι δεινός αρνητής 
και πολέμιος του Χριστιανισμού! ... Άλλωστε, τις η χρεία άλλων αποδείξεων; Οι εργάται 
της επιστήμης και των γραμμάτων, γράφει το δημοσίευμα του κ. Παπανούτσου, «δεν 
απαγγέλλουν ένα ‘‘Πιστεύω” που το έχουν άλλοι γραμμένο, αλλά κάθε μέρα, κάθε ώρα 
κάθε στιγμή, «εξομολογούνται δημόσια» σαν τους πρώτους χριστιανούς». Λοιπόν ας 
μην ματαιοπονώμεν! Ο κ. Παπανούτσος δεν πρόκειται να απαγγείλη το «Πιστεύω της 
Θρησκείας μας, που «το έχουν άλλοι γραμμένο»!.. Ας λάβη τούτο υπ’οψιν η Ι. Σύνοδος. 
Η δε σύγκρισις προς τους… πρώτους χριστιανούς είναι αυτόχρημα εξοργιστική. Διότι 
οι πρώτοι χριστιανοί ωμολόγουν καθ’ εκάστην, δι’ αίματος, τον Τριαδικόν Θεόν και τον 
Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, τον εκ Παρθένου γεννηθέντα και αναστάντα εκ νεκρών, 
προς σωτηρίαν του κόσμου. Ενώ ο κ. Παπανούτσος ούτε διά σταγόνων μελάνης δεν 
έδωκε τοιαύτην ομολογίαν» (Εστία, 7.12.64, σ. 2). 

Ο επιστολογράφος συσχετίζει τον Παπανούτσο με τον Γάλλο διανοητή, φιλόλογο, 
ερευνητή και φιλόσοφο Ερνέστο Ρενάν, ο οποίος με τον λυρισμό και την ευαισθησία του 
επιχειρούσε να ακολουθήσει ως προς το πρόσωπο του Ιησού μια μέση γραμμή μεταξύ 
των συντηρητικών θέσεων του ρωμαιοκαθολικισμού και των νεότερων αρνητών του 
υπερφυσικού. Οι απόψεις που διατύπωσε προώθησαν έναν επιστημονικό σκεπτικισμό σε 
κάθε πεδίο των ενδιαφερόντων του, κάτι που τον έφερε σε σύγκρουση με τους θεσμούς 
οι οποίοι προέβαλλαν και στήριζαν παραδεδεγμένες βεβαιότητες (Αγουρίδης, 2000, σσ. 
288). Η πολεμική σε βάρος του Ρενάν στον ελλαδικό χώρο, αν και όχι συστηματική, 
έχει προηγούμενο ήδη από την εποχή της επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Ελλάδα 
στα 1865 (Μποτοροπούλου, 1993, σσ. 124-141). Η ταύτιση και ο συσχετισμός του 
Παπανούτσου με τον Ρενάν αποσκοπεί ακριβώς στην αποδυνάμωση της θέσης του 
πρώτου.
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Οι πολέμιοι κατά κύριο λόγο είναι φορείς εκκλησιαστικών αξιωμάτων. Εστιάζουν, 
την επίθεσή τους, στις θρησκειοφιλοσοφικές πεποιθήσεις του Παπανούτσου, ο οποίος 
αντιμετωπίζει τη θρησκεία ως κοινωνικό φαινόμενο συνδέοντάς την άμεσα και με τις 
ιστορικές συνθήκες (Τερέζης, 2003). 

Η μέθοδος που χρησιμοποιούν είναι η επιλεκτική χρήση αποσπασμάτων από τα 
έργα του. Θα παρατηρήσει χαρακτηριστικά ο Παπανούτσος, για την πρακτική του 
δημοσιογράφου Νικόλαου Βεντήρη της εφημερίδας Εμπρός, στην πολεμική του εναντίον 
του το 1950, κάτι που ίσχυε φυσικά και για την πολεμική που δέχθηκε στη συγκυρία 
του 1964-65: «αποσπούσε από την εννοιολογική και ρηματικήν αλληλουχία του κειμένου 
φράσεις των βιβλίων μου […] και τους έδινε, χωρίς ντροπή και ενδοιασμούς, νόημα 
ακριβώς αντίθετο από το δικό μου» (1982, σ. 73). 

Αμφισβητούν το θρησκευτικό του φρόνημα θέλοντας να σπιλώσουν την υπόληψή 
του, συκοφαντώντας τον, υβρίζοντάς τον και τελικά υπονομεύοντας το κύρος του. 
Ο λόγος τους είναι οξύς, καταγγελτικός και πολεμικός. Αν και η μεταρρύθμιση 
του 1964 δεν αμφισβήτησε την κυριαρχία των «ελληνοχριστιανικών αρχών» στην 
εκπαίδευση (Μαυροσκούφης, 2002, σ. 130), εντούτοις οι πολέμιοί της επιτίθενται στους 
εμπνευστές της κατηγορώντας τους για υλιστικές αρχές με επικίνδυνες συνέπειες 
για τον «φρονηματισμό» των νέων. Ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης, όπως και 
ολόκληρης της κοινωνίας, δεν μπορεί παρά να είναι ελληνοχριστιανικός και όποιος 
δεν τον υπηρετεί στηλιτεύεται. 

Το ιδεολόγημα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, βασική εκδοχή της εθνικής 
ιδεολογίας, αρθρωμένης ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ακμάζει στο 
μεγαλύτερο διάστημα του 20ού αιώνα, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της 
εμφυλιακής και μετεμφυλιακής αντικομμουνιστικής προπαγάνδας (Γαζή, 2004, σ. 62· 
Makrides, 2010, σ. 255). Το ιδεολογικό οπλοστάσιο των συντηρητικών κυβερνήσεων 
τη δεκαετία του ’50 σταδιακά έχανε την επιρροή του στην ελληνική κοινωνία 
και κυρίως σε πιο δυναμικά στοιχεία της, όπως η νεολαία. Η αντιδράσεις στις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ενός ανώτατου υπηρεσιακού παράγοντα του Υπουργείου 
Παιδείας δεν εντάσσονταν μόνο στα πλαίσια της προσπάθειας για την εδραίωση του 
αντικομμουνισμού, αλλά, όπως σημειώνει ο Κώστας Κατσάπης, «ξέφευγε από την 
υπεράσπιση του ατομικού δικαιώματος των πολιτών στη θρησκευτικότητα και κατέληγε 
να αποτελεί ιδεολογικό προμαχώνα μιας πρακτικής καταπιεστικής σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο» (Κατσάπης, 2012, σ. 289).

4. Οι επιστολές των αναγνωστών: οι υπερασπιστές
Ο Παπανούτσος δεν ομολόγησε ποτέ ευθέως την πίστη του, αλλά παρέπεμπε τους 
αναγνώστες των άρθρων του στο συγγραφικό του έργο, στο οποίο, όπως ισχυριζόταν, 
διαφαινόταν η πίστη του (Δοδοντσάκης, 1994, σ. 119, υποσ. 1).

Δεν λείπουν φυσικά και οι υποστηρικτές του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας. Προσωπικές αναμνήσεις για τη θρησκευτική ευσέβεια του Παπανούτσου 
επιστρατεύονται προς υπεράσπισή του. Μια αναγνώστρια θεολόγος, καθηγήτρια ενός 
Γυμνασίου Θηλέων στη Λαμία, γράφει: «Ο κ. Παπανούτσος διέμενεν εις το Παγκράτι 
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Αθηνών […] και εις την ενορίαν του Προφήτου Ηλίου, όπου εφημέριος ήτο ο αείμνηστος 
πατέρας μου Χαράλαμπος Λελούδας. Μέχρι του έτους 1959, οπότε διεμείναμεν και 
ημείς εκεί, επί σειρά ετών, την 1ην εκάστου μηνός, εκαλείτο ο αείμνηστος πατέρας 
μου από τον κ. Ε. Παπανούτσον να ψάλη αγιασμόν εις το σπίτι του. Παρακαλώ να 
σημειωθή ότι δεν επήγαινεν ο πατέρας μου εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αλλ’ εκαλείτο διά 
την τέλεσιν του αγιασμού» (Το Βήμα, 8.12.64, σ. 11). 

Άλλος αναγνώστης, ιατρός από την Πτολεμαΐδα, σημειώνει υπερασπιστικά, στην 
κατά του Παπανούτσου κίνηση μερίδας θεολόγων: «Δεν αναλογίζονται ότι, αν σήμερα 
η Θρησκεία περνά μια παρακμή, είναι γιατί οι αντιπρόσωποί της δεν ανταποκρίνονται 
εις ό,τι η Χριστιανοσύνη διδάσκει. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι, αν ο κόσμος δεν 
πατά στην Εκκλησία, είναι γιατί έγιναν, εξ αιτίας ωρισμένων ανεπιθύμητοι;» (Το 
Βήμα, 8.12.64, σ. 11). Η απόκρουση της πολεμικής επικεντρώνεται στις εκκλησιαστικές 
πρακτικές, έστω και με υπαινικτικό τρόπο, και στην ασυνέπεια λόγων και έργων η 
οποία χαρακτηρίζει τη στάση ορισμένων εκπροσώπων της Εκκλησίας, που λειτούργησε 
αποξενωτικά για το ποίμνιο.

Υπό τον τίτλο «ο φαύλος κύκλος του σκοταδισμού», δικηγόρος αναγνώστης της 
εφημερίδας Ελευθερία, η οποία είναι πολιτικά προσανατολισμένη, έως το 1965, στο 
χώρου του Κέντρου (Νικολακόπουλος, 2008, σ. 96), σημειώνει μεταξύ άλλων ότι 
«ο φαύλος, στην κυριολεξία, κύκλος των ανθρώπων που κάθε φορά –από γενεά σε 
γενεά– επιδιώκουν το κατρακύλισμα του “λίθου του Σισύφου” της παιδείας μας 
και την οριστική καταδίκη των παιδιών μας και των νέων του τόπου αυτού στον 
σκοταδισμό, την αμάθεια ή την εγκληματική ημιμάθεια, άρχισε να ξεπροβάλη πάλι 
στον ορίζοντα με την μορφήν των “αγανακτισμένων” “χριστιανών”… πολιτών και 
κληρικών!! […] “Άθεος ο Παπανούτσος”, καταγγελία εναντίον του, στην ΙεράνΣύνοδον 
σήμερα! […] Η “εξόρμησις” άρχισε και ασφαλώς θα συνεχισθή» (Ελευθερία, 1.1.65, 
σ. 14).

Με αφορμή ομιλία που έδωσε «ο μεγάλος στοχαστής μας κ. Ευ. Παπανούτσος», 
στον κινηματογράφο Αχίλλειον της πόλης του Βόλου, «ο αξεπέραστος διανοητής», 
όπως τον χαρακτηρίζει άλλος επιστολογράφος, θα σχολιάσει τις αναφορές του 
ομιλητή σε θεολογικά ζητήματα: «Οι έννοιες Θεός, Θρησκεία, Πατρίδα κι άνθρωπος 
γίνηκαν στόχοι της προσοχής του. Είναι να θλίβεται κανένας, ύστερ’ απ’ αυτά, για 
το κατάντημα των φανατισμένων κληρικών μας, που ξεσπάθωσαν ενάντιά του. Γιατί; 
Γιατί αυτή η εμπάθεια; Αντί να ευγνωμονούμε το Θεό και τη μοίρα, γιατί βρέθηκε 
επιτέλους ο άνθρωπος να χαράξει ανυψωτικές κατευθύνσεις στους χώρους της Παιδείας, 
ξεσηκωνόμαστε, συκοφαντώντας αυτόν που έχει γίνει παρανάλωμα του έργου. Στα 
χαμένα, φυσικά όλα. Ο κ. Παπανούτσος έχει κερδίσει την ευγνωμοσύνη της ιστορίας 
και του μέλλοντος. Χαρά σ’ αυτόν που έχει σώσει την ψυχή του, τιμή στην Ελλάδα, 
που τον γέννησε» (Το Βήμα, 22.5.65, σ. 7). 

Και οι υπερασπιστές του δεν επικεντρώνονται, με τη σειρά τους, στην ανάπτυξη του 
στοχασμού του υπερασπιζόμενου, αλλά στην έξαρση των θρησκευτικών ευαισθησιών 
του ή σε γενικόλογους διθυράμβους για το πνευματικό ανάστημα του Παπανούτσου. Ο 
λόγος τους δεν χαρακτηρίζεται από εκτενείς αναφορές στα έργα του στοχαστή, αφού 
αποσκοπούν περισσότερο στην αυθόρμητη έκφραση συμπαράστασης στο πρόσωπο του 
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στοχοποιημένου από τη συντηρητική μερίδα Γενικού Γραμματέα. Επίσης, φαίνεται ότι 
η επιχειρηματολογία τους στερείται συστηματικής φιλοσοφικής προπαιδείας. Έτσι, 
η σχετική επιστολογραφία αποκτά χαρακτήρα θρησκευτικής ιδεολογικοποίησης. Ο 
Ευάγγελος Παπανούτσος, αναφερόμενος στα Απομνημονεύματά του στην μεγάλη 
απήχηση που είχαν οι διαλέξεις του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, στην περίοδο 
που υλοποιούσε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την αποδίδει «όχι στην πρόθεση να 
τιμηθεί το πρόσωπό μου, αλλά στην απήχηση που είχε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της νέας Κυβέρνησης, και στις ελπίδες του Λαού για την ανόρθωση της εγκληματικά 
παραμελημένης έως τότε παιδείας μας» (1982, σ. 103).

Σε μια παραδοσιακή κοινωνία όπως η ελληνική, κοινωνία έντονα θρησκευόμενη, 
με εμπεδωμένο τον εθνικό ρόλο της θρησκείας στο πλευρό της κυρίαρχης πολιτικής 
ιδεολογίας (Kokosalakis, 1987), το έδαφος ήταν εύφορο για τη δημιουργία και τη δράση 
ενός αντιδιαφωτιστικού μπλοκ, το οποίο συγκροτούμενο από την επίσημη Εκκλησία και 
πολλούς άλλους Ορθόδοξους κύκλους (Ιερά Σύνοδος, Επίσκοποι, παραεκκλησιαστικά 
σωματεία, αντικομμουνιστικά σωματεία, συνδικάτα σφραγίδες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, 
σχολεία, σχολές και πανεπιστήμια, απλοί ιδιώτες), στρεφόταν κατά όσων στη διάρκεια 
του 20ού αιώνα είχαν υπονομεύσει τις παραδοσιακές αξίες του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού και ειδικότερα του Διαφωτισμού, που γέννησε κοινωνίες παρακμής. Τα 
θρησκευτικά κηρύγματα της περιόδου καταγγέλλουν τον κομμουνισμό και κάθε είδος 
προοδευτικών ιδεών ως αθεϊστικών, αντιχριστιανικών (Κατσάπης, 2010, σσ. 281-
290· Μελετόπουλος, 1993, σσ. 110-111· Μητσοπούλου, 2014, σσ. 177). Γι’ αυτή την 
παράταξη η εκπαίδευση έπρεπε να είναι εθνική και ορθόδοξη, και αυτό διατράνωσαν 
στα πλαίσια της αρθρογραφίας και επιστολογραφίας τους οι διάφοροι θεσμικοί και 
μη εκπρόσωποί της (Μαλαχία & Τσιμπούκα, 2004, σ. 59), κατά της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης του 1964 αλλά και των εμπνευστών και φορέων της με πρωτοκορυφαίο 
τον Ευάγγελο Παπανούτσο. 

Η δημοσιογράφος Θάλεια Κολυβά σε σχόλιό της σε εφημερίδα φίλα προσκείμενη στο 
κυβερνών κόμμα της Ενώσεως Κέντρου, στην Ελευθερία, με τίτλο «Η πολεμική εναντίον 
του Παπανούτσου - Ασχημίες καπήλων» συνοψίζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
της πολεμικής σε βάρος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας με άξονα 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του: «Η πολεμική άρχισε ευθύς μετά την αναγγελία των 
εκπαιδευτικών μέτρων και έλαβε εξελικτική μορφή οξυτάτης προσωπικής επίθεσης. 
[…] Η επίθεση άνοιξε νέο μέτωπο και πήρε για σημαία της την κινδυνεύουσα θρησκεία. 
[…] Δεν είχαν πλέον την εθνικοφροσύνη για να ντύσουν την γύμνια τους και σήκωσαν 
το λάβαρο της θρησκοφροσύνης για να παγιδεύσουν αφελείς, εύπιστους και μερικούς 
συμφεροντολόγους. Παραβιάζοντας ζήτημα θρησκευτικό, με την ελπίδα να φανατίσουν 
τους πιστούς και να προκαλέσουν εξέγερση τεχνητή. Εξώθησαν τους αδιόριστους 
θεολόγους σε δηλώσεις και εκδηλώσεις ασυμβίβαστες με το γράμμα και το πνεύμα της 
θρησκείας και αντίθετες με τον ρόλο τους στην κοινωνία. […] Πρόθυμοι συνεπίκουροι 
και μερικοί κληρικοί κατακεραύνωσαν με ιερό ζήλο από τον άμβωνα της εκκλησίας 
τον κ. Παπανούτσο, χωρίς ούτε τον χώρο, ούτε το σχήμα τους, ούτε το εκκλησίασμα 
να σεβασθούν. […] Αλλ’ οι αμύντορες του κλασσικισμού και θρησκευτισμού δεν 
περιορίστηκαν στην προπαγάνδα. Πήραν τα έργα του κ. Παπανούτσου, τάβαλαν στο 
ανατομικό τραπέζι, τα εγχείρησαν με την μέθοδο που εγχειρήζουν οι εκδορείς τους 
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αμνούς και τα παρέδωσαν στο πυρ το εξώτερο, κραυγάζοντες: Άθεος! Άθεος!! […] 
Τα έργα δεν γράφηκαν τώρα, ήσαν γραμμένα από καιρό και γεννιέται η απορία, πώς 
οι νέοι σταυροφόροι δεν σκέφθηκαν να τα εντάξουν στους σκοπούς τους νωρίτερα; 
Ίσως διότι δεν είχαν προβλέψει ότι θα ανέτελλε η ημέρα να αναμορφωθή η παιδεία 
και ότι θα έγραφε ο κ. Παπανούτσος τις καταστατικές αρχές στον νέον χάρτη της» 
(Ελευθερία, 13.12.64, σσ. 9,12).

Τελικά, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 θα πέσει θύμα και της διάσπασης 
της Ενώσεως Κέντρου και τελικά της δικτατορίας. 

5. Στη μεταπολίτευση
Κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης ο Ευ. Παπανούτσος εξελέγη βουλευτής 
επικρατείας με την Ένωση Κέντρου. Η κριτική για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 
1965 είχε υποχωρήσει, όταν μάλιστα αποτέλεσε τον βασικό κορμό της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης του 1976. Ο Παπανούτσος θα συμμετάσχει στη σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας υπό την προεδρία του τότε πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Καραμανλή στις 27 Ιανουαρίου 1976, η οποία μεταξύ άλλων αποφάσισε 
την καθιέρωση της διδασκαλίας της δημοτικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης (Το Βήμα, 28.1.76, σ. 1· Χαραλάμπους, 2007, σ. 128-131). Η παρουσία 
του Παπανούτσου σφράγιζε τη μη μονοκομματική προέλευση των μελών της σύσκεψης 
και τη βαρύτητα που έδινε η κυβέρνηση στο ζήτημα. Παράλληλα, καταδεικνυόταν και 
η απόπειρα υπέρβασης από στενά περιορισμένες, κομματικές και φορτισμένες από τη 
μετεμφυλιακή τους υφή πολιτικές, μέσα από την εκπροσώπηση ενός ευρέος φάσματος 
ιδεών (Πετροπούλου, 2012, σ. 142· Χαραλάμπους, 2008, σσ. 468-476). 

Η υιοθέτηση της δημοτικής στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας εκ μέρους 
της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα προκαλέσει στους «κατάπληκτους» και 
«καταγανακτισμένους» οπαδούς «της εθνικόφρονος παρατάξεως», όπως σημειώνει 
χαρακτηριστικά επώνυμος επιστολογράφος της εφημερίδας, τη διερώτηση αν ψήφισαν 
τη Νέα Δημοκρατία για να εφαρμόσει την πολιτική της πρώην Ένωσης Κέντρου. Ο 
επιστολογράφος βρίσκει την αφορμή για να θίξει τις απόψεις του Παπανούτσου, του 
«εμπνευστή της “Εχπαιδευτικιάς” (sic) Μεταρρύθμισης» περί των «ελληνοχριστιανικών 
ιδεωδών», όταν έγραφε σε επιφυλλίδα του στην εφημερίδα Το Βήμα στις 11 Φεβρουαρίου 
1957 μεταξύ άλλων ότι, «δεν υπάρχουν ούτε Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, ούτε 
ιδανικά απορρέοντα εξ αυτού» (Εστία, 26.2.76, σ. 2). 

Για τον επιστολογράφο απόψεις σαν αυτές που διατύπωνε ο Παπανούτσος δεν 
σχετίζονταν με την εθνικοφροσύνη, την παραταξιακή ταυτότητα ενός δεξιού κόμματος 
όπως η Νέα Δημοκρατία. Δύο χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας, η οποία ήταν 
η ακρότατη εκδοχή του μετεμφυλιακού κράτους της δεξιάς, υπήρχαν ακόμα τμήματα 
της ελληνικής κοινωνίας, μια μερίδα του συντηρητικού κόσμου, τα οποία εκδήλωναν 
την αφοσίωσή τους στους ιδεολογικούς πυλώνες της μεταπολεμικής Ελλάδας 1949-
1967: την εθνικοφροσύνη και την ελληνοχριστιανική ιδεολογία, τα οποία συνιστούσαν 
κριτήριο αξιολόγησης πολιτών και πολιτικών (Χαραλάμπους, 2006, σ. 67). Όμως, «ο 
κόσμος και οι αξίες των ‘‘νοικοκυραίων” ήταν πάντα παρούσες και ενεργές, αλλά δεν 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΥΛΛΑΣ



Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

132

μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς του δημόσιου και ιδεολογικού λόγου 
της ανασυσταθείσας συντηρητικής παράταξης» (Βούλγαρης, 2001, σ. 60). 

6. Συμπεράσματα
H θεσμοθετημένη από την Ένωση Κέντρου εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 
πολεμήθηκε με σφοδρότητα και με πολιτικοϊδεολογικά επιχειρήματα. Στοχοποιήθηκαν 
οι βασικοί εκφραστές της, όπως ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο οποίος κλήθηκε να 
αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και υποχρεώθηκε 
να διεξαγάγει πολυμέτωπο ιδεολογικό αγώνα για να αποκρούσει την όχι πάντα 
καλόπιστη αντίδραση των ποικίλων συντηρητικών ομάδων. Η πολεμική ασκήθηκε και 
από τις στήλες των αναγνωστών των πολιτικών εφημερίδων της εποχής, Οι επιστολές 
των αναγνωστών, πολεμικές ή υπερασπιστικές, που δημοσιεύτηκαν αφορούσαν και 
στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, δεν καλύπτουν μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο 
εντάσσονταν στο πλαίσιο της αντίδρασης στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση που σε 
μεγάλο βαθμό έφερε τη σφραγίδα του. 

Η πολεμική που μετατοπίστηκε σε άλλα ζητήματα πέραν του πυρήνα της 
μεταρρύθμισης, άγγιξε τη συκοφαντία την εκτόξευση προσωπικών ύβρεων, ωστόσο 
κατόρθωσε ο βαλλόμενος Παπανούτσος με το έργο του και την προσωπικότητά του 
να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη. Ο λόγος των διαφωνούντων είναι πιο πολύ 
αρνητικός, αναιρετικός, σε ελάχιστο βαθμό καταφατικός ή ουδέτερος. Η άρνηση 
και η αντίδραση πλεονάζουν ενώ το πρόσωπο του Παπανούτσου στοχοποιείται ως 
αντίπαλος. Αυτό που έπρεπε να αποδειχθεί ήταν ότι η μεταρρύθμιση ήταν ομοούσια 
με τον εμπνευστή της, άρα απορρίψιμη, αφού εξέφραζε το πνεύμα του. 

Έτσι με τις τοποθετήσεις τους οι αναγνώστες δεν προάγουν τον κριτικό 
αναστοχασμό ή τον κριτικό, λελογισμένο και εποικοδομητικό διάλογο της 
θρησκειοφιλοσοφικής σκέψης του Παπανούτσου, του θεωρητικού, επιτελικού, 
επιστήμονα και πολιτικού της εκπαίδευσης, αφού πρόκειται για ιδεολογική ανάγνωση 
της φιλοσοφίας και του στοχασμού του. Και φυσικά δεν προάγουν τον εποικοδομητικό 
διάλογο με τις εκπαιδευτικές αντιλήψεις που εξέφραζε, αδυνατώντας να συλλάβουν 
τις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που σημειώνονται στη μετεμφυλιακή ελληνική 
κοινωνία ή τη μεταβολή των πολιτικών όρων που σημειώνονται στη μεταπολιτευτική 
περίοδο.

Όπως θα σχολιάσει ο Παπανούτσος στα Απομνημονεύματά του για την πολεμική 
που δέχθηκε κατά την περίοδο αυτή, «είναι αδύνατο να δέχθηκε ποτέ άνθρωπος στην 
Ελλάδα […] το δημοσιογραφικό σφυροκόπημα που γνώρισα εγώ από το 1950 έως 
σήμερα. Έγινα “διαβόητος”…» (1982, σ. 70). 

Με δεδομένη τη διατύπωση κατηγοριών, ιδεολογικά φορτισμένων από διάφορα 
πρόσωπα και φορείς, εναντίον μεταρρυθμίσεων στον χώρο της εκπαίδευσης τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, θα ήταν διαφωτιστική η συγκριτική μελέτη της 
πολεμικής που άρθρωσαν διά του τύπου, οι αναγνώστες εντύπων, σε άλλες χώρες, 
εναντίον των σχεδιαστών των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με την επίκληση των 
θρησκευτικών πεποιθήσεών τους. Επίσης η έρευνα του facebook, ενός πολύ δημοφιλούς 
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κοινωνικού δικτύου, που μπορεί να επηρεάζει την κοινή γνώμη και να διαμορφώνει 
απόψεις, θα ήταν ένα χρήσιμο πεδίο μελέτης, ερμηνείας και κατανόησης της ανάπτυξης 
της σχετικής ρητορικής-πολεμικής. 

Η έρευνα μας υποδεικνύει τελικά ότι είναι αναγκαία μια πολύ βαθύτερη αλλαγή 
της αντίληψης για την άσκηση των εκπαιδευτικών πολιτικών: της συνειδητοποίησης 
του πολυδιάστατου πρίσματος μέσα από το οποίο οι αρμόδιοι φορείς σχεδιασμού 
εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να προσεγγίζουν την εκπαιδευτική αλλαγή. Ώστε 
να κατανοηθεί ότι οι αλλαγές απαιτούν χρόνο, κόπο και πολλή προσπάθεια για να 
γίνουν αποδεκτές, να εμποτιστούν και να ριζώσουν στην ελληνική κοινωνία. 
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Σταύρος Γιαγκάζογλου, ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[Δοκίμια για τη σχέση θεολογίας, πολιτισμού και 
εκπαίδευσης σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο], 
GUTENBERG, Αθήνα 2021, σ. 455

Γεώργιος Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτικός Θεολόγος - Φιλόλογος

Το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής σχολής ΕΚΠΑ 
Σταύρου Γιαγκάζογλου με τίτλο «Θεολογία και Πολιτισμός» προστίθεται στη μακρά 
σειρά και άλλων με παρόμοιο αντικείμενο και περιεχόμενο έργων. Ωστόσο ο υπότιτλος 
«Δοκίμια για τη σχέση Θεολογίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο» δηλώνει με σαφήνεια τόσο το ειδικό περιεχόμενό του όσο και το σκοπό τον οποίο 
υπηρετεί στην ανάλυση των σχέσεων της Θεολογίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα του 
κόσμου, με την ανθρώπινη ζωή αλλά και την εκπαίδευση. Το τελευταίο σημείο πρέπει 
να τύχει ιδιαίτερης προσοχής καθώς ο συγγραφέας εκτός από τη σημερινή του ιδιότητα, 
έχει μακρά θητεία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως «μάχιμος» θεολόγος καθηγητής 
της σχολικής τάξης αλλά κυρίως ως υπεύθυνος του μαθήματος των Θρησκευτικών από 
επιτελική θέση του Υπουργείου Παιδείας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επομένως η 
άμεση και πολλαπλή σχέση του με το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ), άρα με την 
εκπαιδευτική πραγματικότητα των τελευταίων 25 και πλέον ετών, η ευθύνη του για τον 
σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών αλλά και τη σύνταξη διδακτικών 
εγχειριδίων αλλά και η θεολογική του επάρκεια όχι μόνο στον τομέα της Δογματικής 
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όσο και η άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας αποτελούν εγγύηση για την πολύπλευρη 
και πολυπρισματική προσέγγιση των κεντρικών θεμάτων του παρόντος βιβλίου, όπως 
υποδηλώνονται με σαφήνεια τόσο στον κεντρικό τίτλο αλλά κυρίως στον επεξηγηματικό 
υπότιτλο. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται σε μια σειρά κειμένων δοκιμιακής μορφής, 
οι τίτλοι των οποίων προκαλούν τον αναγνώστη να επιλέξει τη θεματική ενότητα που 
τον ενδιαφέρει κατά περίπτωση. 

Επομένως το παρόν πόνημα του Σταύρου Γιαγκάζογλου δεν είναι απαραίτητο να 
διαβαστεί από την αρχή μέχρι το τέλος ως ένα ενιαίο ανάγνωσμα, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι οι επιμέρους θεματικές του δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά κάλλιστα 
μπορεί να τύχει και αποσπασματικής ανάγνωσης καθώς ο συγγραφέας φροντίζει ως 
άριστος γνώστης και διαχειριστής της ύλης κάθε θεματικής ενότητας να εξαντλεί –στο 
πλαίσιο του χώρου που διαθέτει για την διαπραγμάτευση– το θέμα ολοκληρώνοντας 
την προσέγγισή του.

Έπειτα από ένα σύντομο πρόλογο για τη σχέση και αλληλεπίδραση της θεολογίας 
ως της αποκάλυψης του Θεού μέσα στην ιστορία, με τον κόσμο, τον άνθρωπο και τον 
πολιτισμό του, παρατίθενται στη σειρά οι θεματικές ως εξής: 1.ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΣ όπου το θέμα αναπτύσσεται με τη συνδρομή της σκέψης και συμβολής 
των διαπρεπών θεολόγων του 20ού αι., του π. Γ. Φλωρόφσκυ αφενός και του Πάουλ 
Τίλλιχ αφετέρου, οι προσεγγίσεις των οποίων στο κεντρικό θέμα συντελούν στην ερ-
μηνεία της σχέσης θεολογίας και πολιτισμού μέσα από τη ζωή δύο κόσμων της Ανα-
τολής και της Δύσης με τις αντίστοιχες ιστορικές του πορείες. Στο 2. ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ 
ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ με τη διαλεκτική αντιπαράθεση της ανθρωπο-
λογίας κατά την ορθόδοξη θεολογική παράδοση και της διδασκαλίας του Μαρτίνου 
Λούθηρου αναδεικνύει τις κρίσιμες διαφορές στα θέματα της πίστης και της πράξης 
του ανθρώπου στη σχέση του με τον Θεό και επομένως του τρόπου με τον οποίο άν-
θρωπος αντιλαμβάνεται τη θέση του μέσα στην ιστορία και τον πολιτισμό. Στο 3. Η 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
διερευνά την «ιστορική» πορεία αυτής της ιδιαίτερης θεολογικής προσέγγισης, η απαρ-
χή της οποίας ανάγεται στη θεολογική σκέψη των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας 
και του τρόπου με τον οποίο εμπλουτίζει και ανανεώνει τη σύγχρονη θεολογική ανα-
ζήτηση και διατύπωση του νεωτερικού ανθρώπου. Στο 4. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ καταπιάνεται με ένα άκρως μοντέρνο και επίκαιρο θέμα όπως αυτό 
της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και γενικότερα της επίδρασης της τεχνικής στη μετάλ-
λαξη της φύσης και του κόσμου που έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία ενός νέου 
τύπου ανθρώπου, που προσλαμβάνει και ερμηνεύει διαφορετικά τη θέση αλλά και τη 
σχέση του με τη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό. Στο 5. «Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» (Σημειώσεις για τη θεολογία του κάλλους) με κεντρικό άξονα στη 
διαπραγμάτευση του προσώπου του Ιησού Χριστού αναλύεται η σημασία του όρου 
«κάλλος» τόσο στην αρχαιοελληνική γραμματεία όσο και στη βιβλική παράδοση αλλά 
και του τρόπου με τον οποίο μεταστοιχειώνεται στη θεολογία του 14ου αιώνα και 
αναδεικνύεται ως εσχατολογικό στοιχείο ακόμα και μέσω της ορθόδοξης παράδοσης 
στην τέχνη της εικόνας. Στο 6. «ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ» σχολιάζει την έννοια 
της ηθικής τόσο με την κοινωνική όσο και με τη χριστιανική της διάσταση εντοπίζοντας 
και εστιάζοντας τρόπους έκφρασής της στον σύγχρονο άνθρωπο. Στο 7 με τον πρω-
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τότυπο τίτλο «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΓΕΛΟΙΟΥ» δάνειο από τίτλο έργου του Ντοστογι-
έφσκι σχολιάζει με αφορμή το έργο του Ρώσου συγγραφέα το δράμα του ανθρώπου 
που πορεύεται στον δικό του λαβύρινθο ζωής, στην αναζήτηση της αλήθειας και της 
σωτηρίας. Στο 8. Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΔΙΑΛΟΓΩ, τοποθετεί την Εκκλησία, 
ως ιστορική συνέχεια της ένσαρκης επί γης παρουσίας του Ιησού Χριστού, να διαλέ-
γεται με τους πολιτισμούς του κόσμου αλλά και με τον εαυτό της, τοποθετώντας το 
στοιχείο του λόγου και του διαλόγου ως καίριο στοιχείο ταυτότητάς της και συνακό-
λουθα θεολογικού και εκκλησιολογικού ήθους. Στο 9. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ ΑΛ-
ΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, που τοποθετείται προφανώς ως συνέχεια του προηγούμενου, 
αναδεικνύεται μέσα από το ιστορικό παράδειγμα η συμπόρευση και εν διαλόγω δύο 
διαφορετικών πολιτισμών, δύο διαφορετικών ανθρωπολογικών και θεολογικών προ-
σεγγίσεων, εν τέλει δύο διαφορετικών κόσμων, της Ορθοδοξίας και του Ισλάμ, μέσα 
στην ιστορική συνάφεια του Βυζαντίου αρχικά, της Τουρκοκρατίας στη συνέχεια και 
της σύγχρονης ιστορικής παρουσίας του Ισλάμ στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στο 10 
με τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ αποτυπώνεται η ιστορική πορεία της Ελληνικής 
παιδείας από την κλασική αρχαιότητα και διαμέσου του Βυζαντίου μέχρι τις μέρες 
μας. Πρόκειται για χρήσιμη θεματική ενότητα, καθώς οι επόμενες που ακολουθούν 
καταπιάνονται με διάφορα θέματα που αφορούν σε γενικές ή ειδικότερες πλευρές της 
ελληνικής Εκπαίδευσης, με επίκεντρο τελικά τη Θρησκευτική Εκπαίδευση στη χώρα 
μας και των συναφειών που την αφορούν και την προσδιορίζουν στο σύγχρονο όσο 
και μεταβαλλόμενο κόσμο. Έτσι το 11 με τον τίτλο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ έρχεται να τονίσει την αξία όσο και την επικαιρότητα της ανθρωπιστι-
κής παιδείας στη νεωτερική εποχή όσο και τη θέση της στην νεοελληνική εκπαίδευση. 
Στο 12. ΜΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ «ΒΙΒΛΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ σχολιά-
ζοντας την τελευταία έκδοση του Ψαλτηρίου αναδεικνύει το ιδιαίτερο περιεχόμενο του 
ποιητικού βιβλίου της ΠΔ αλλά και τη συμβολή του τόσο στη θεολογία και λατρεία της 
Εκκλησίας όσο και την επίδρασή του στη νεοελληνική λογοτεχνία ενός σημαντικού 
στοιχείου του νεοελληνικού πολιτισμού άρα και της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Με το 
13. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι εμφανής η σύνδεση με το προηγού-
μενο, καθώς το παράδειγμα του Ψαλτηρίου και της μετάφρασής του στη νεοελληνική 
γλώσσα αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα για τις παιδευτικές δυνατότητες των κει-
μένων της Αγίας Γραφής, όταν τα κείμενά της γίνονται προσιτά μέσω της κατάλληλης 
μετάφρασης από τη σχολική κοινότητα. Η παράθεση ιστορικών στοιχείων για τη χρή-
ση της Αγίας Γραφής στα παλαιότερα αλλά και νεότερα προγράμματα σπουδών του 
ΜτΘ αλλά ακόμη και η ένταξή της στο περιεχόμενο διδακτικών βιβλίων άλλων γνω-
στικών αντικειμένων εμπλουτίζουν την ενότητα αυτή αναδεικνύοντας με πληρότητα 
τη συμβολή του ζωντανού λόγου της θεολογίας στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Στο 14 η θεματική, αν και κρατά τον αναγνώστη στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο, έρχεται να συντονιστεί και να μας συντονίσει με την τρέχουσα νομικής φύ-
σεως προσέγγιση για ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, θέμα 
εξόχως αναδειχθέν την τελευταία εικοσαετία κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο –αλλά και 
στη Ελλάδα φυσικά– και αντικείμενο συζητήσεων αλλά και νομικών ερμηνειών όσο 
και δικαστικών αποφάσεων. Η εμπεριστατωμένη αναφορά σε διατυπούμενες επιχει-
ρηματολογίες, νομικές ερμηνείες με την παράθεση όλων των αποδεικτικών στοιχείων 
δημιουργούν στον αναγνώστη με γενικά ή και ειδικά ενδιαφέροντα την αίσθηση της 
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πλήρους και σφαιρικής πληροφόρησης πάνω στο επίκαιρο αυτό θέμα, που άπτεται της 
έννοιας της διαπολιτισμικότητας με την έννοια της συνύπαρξης όσο και διαλόγου δι-
αφορετικών πολιτισμών και αντίστοιχων ταυτοτήτων στην εκπαίδευση, με κατακλείδα 
αναφοράς την παρεχόμενη θρησκευτική αγωγή στο ελληνικό σχολείο. Η θεματική 
ενότητα που ακολουθεί ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί φυσική συνέχεια και 
συνέπεια της προηγούμενης, καθώς αναδεικνύει καίριες θεολογικές αλήθειες που αφο-
ρούν στο τρόπο προσέγγισης του «άλλου» και του «διαφορετικού», αλλά και του 
τρόπου με τον οποίο υπηρετούνται στο σύγχρονο σχολείο ενός ταχέως μεταβαλλόμε-
νου κόσμου, στον οποίο διαλέγεται συνεχώς η ταυτότητα με την ετερότητα. Το ΜτΘ 
ως κατεξοχήν φορέας της ορθόδοξης παιδείας και θεολογίας στο σχολικό περιβάλλον 
επιχειρεί μέσα από τη διαθεματικότητα και τη διαπολιτισμικότητα και εμπνεόμενο 
από τη θεολογία της ετερότητας να πραγματοποιήσει υπερβάσεις και ανατροπές δι-
λημμάτων και στερεοτύπων καλλιεργώντας μια εκπαίδευση με ανοικτούς ορίζοντες. 
Με αυτόν τον τρόπο είναι μονόδρομος Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕ-
ΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ (Σ)ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, καθώς κάτω 
από τον προηγούμενο τίτλο κρύβεται όλη εκείνη η εργώδης προσπάθεια των τελευ-
ταίων είκοσι ετών στη διαμόρφωση λειτουργικών προγραμμάτων σπουδών για το ΜτΘ, 
στα οποία η όποια ετερότητα –κυρίως η θρησκευτική– θα αναγνώριζε τη θέση της, 
χωρίς αποκλεισμούς, υποτιμήσεις και περιθωριοποιήσεις. Στο θέμα αυτό πρέπει να 
σημειωθεί φυσικά ότι συνέβαλε και η διδακτική πρόταση αξιοποίησης του περιεχομέ-
νου των προγραμμάτων σπουδών που τα αναδείκνυε σε προγράμματα διαδικασίας, 
καθώς με αυτόν τον τρόπο όλοι οι μαθητές της τάξης εμπλέκονται δημιουργικά και 
με πρωτότυπες μεθόδους στην ανακάλυψη και οικειοποίηση της γνώσης, χωρίς κανείς 
να αισθάνεται περιττός. Απόλυτα φυσιολογική η συνέχεια με την ενότητα 17, όπου 
τίθεται το δίλημμα ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ Ή ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ; στην οποία κυρίαρχο θέμα και παράδειγμα είναι η εφαρμογή 
των τελευταίων –νέων όπως χαρακτηρίστηκαν– προγραμμάτων σπουδών και των 
σφοδρών επικρίσεων που δέχθηκαν από μερίδα του εκπαιδευτικού κόσμου όλων των 
βαθμίδων, που εστίασαν στην προοπτική διδασκαλίας όλων των θρησκειών του κόσμου 
αλλά μέσα από μια άλλη οπτική και όχι εκείνη της ακαδημαϊκής διαίρεσης της ύλης. 
Αυτό συνέβη ακριβώς λόγω σεβασμού της ετερότητας αφενός και αφετέρου για την 
ανάδειξη του ευρύτερου μορφωτικού χαρακτήρα του ΜτΘ πέρα από την απλή κατή-
χηση και στη βάση της θεολογίας της ετερότητας. Όλα αυτά γιατί ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, που είναι 
ο τίτλος της 18ης θεματικής του βιβλίου, παραμένουν ιδιαίτερα σήμερα μετά τον Β΄ 
Π.Π. ως βασικό πρόταγμα σε ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες από τις οποίες 
φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η εκπαίδευση, ούτε επομένως μπορούν να απου-
σιάζουν από το οπτικό πεδίο της Ορθόδοξης Θεολογίας, η οποία μεταστοιχειώνεται 
μέσω των προγραμμάτων σπουδών για το ΜτΘ σε γνώση, που μαζί με άλλες συνδια-
μορφώνει τον ενεργό πολίτη του σημερινού αλλά και του αυριανού κόσμου. Το παρά-
δειγμα της στάσης σεβασμού απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο περιεχόμενο 
των ΠΣ για το ΜτΘ αλλά και στους φακέλους εκπαιδευτικού υλικού, είναι πλούσια 
και αναδεικνύουν τη συνέπειά τους σε σχέση με τη σύγχρονη πολιτική και νομική 
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ατμόσφαιρα. Ωστόσο, και αυτό είναι ίσως το μόνο προβληματικό στοιχείο του βιβλίου 
με την έννοια ότι μπορεί να παρεξηγηθεί από μερίδα αναγνωστών, είναι ότι όλες αυ-
τές οι αναφορές στα περιεχόμενα, έχουν ενδεχομένως απολογητική χροιά. Αυτό θα 
φανεί ίσως στον υποψιασμένο αναγνώστη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα ερμηνευθεί 
θετικά ως μια διάθεση πλήρους και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης. Τέλος στη θε-
ματική ενότητα 19 με τίτλο ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιχειρείται μια προσέγγιση του όλου ζητήματος των νέων (πλην απορ-
ριφθέντων) ΠΣ για το ΜτΘ, υπό το πρίσμα των τελευταίων αποφάσεων του ΣτΕ, που 
επιβάλλουν μια «μονοφωνικότητα» στο ΜτΘ, καθώς ασκείται μια σοβαρή όσο και 
τεκμηριωμένη κριτική, η οποία υποστηρίζεται τόσο από τη θεολογική επάρκεια του 
γράφοντος όσο και από τη γνώση του θέματος λόγω της παρουσίας του επί 20ετία 
στην επιτελική θέση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου/Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής. Το αποτέλεσμα των αποφάσεων του ΣτΕ ως εφαρμογή μιας «παλαιάς» αντι-
λήψεως για το ΜτΘ δικαιολογεί τον τίτλο περί παλινωδιών και αδιεξόδων στη Θρη-
σκευτική Εκπαίδευση.

Το βιβλίο δεν κλείνει με τη συνήθη βιβλιογραφία, καθώς δεν απευθύνεται σε ένα 
ειδικό επιστημονικό κοινό και μόνο. Την απουσία βιβλιογραφίας σε χωριστό πίνακα 
αντισταθμίζουν το πλήθος των βιβλιογραφικών παραπομπών κάτω από το κείμενο. 
Αντίθετα παρατίθεται ένας χρηστικός πίνακας με ευρετήριο ονομάτων για την ευχε-
ρέστερη αναζήτηση εντός του βιβλίου.

Το βιβλίο του Σταύρου Γιαγκάζογλου «ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» απευ-
θύνεται σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, που δεν είναι απαραίτητο να έχει ιδιαίτερη 
σχέση με την θεολογία ή την εκπαίδευση αλλά πάντως με ενδιαφέροντα και πνευ-
ματικές αναζητήσεις. Ιδιαιτέρως προτείνεται για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες της 
Θεολογίας που έχουν σκοπό στο μέλλον να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, γιατί θα 
ανακαλύψουν στις σελίδες του τις συντεταγμένες που ορίζουν το εύρος και το βάθος 
της επιστήμης που επέλεξαν να υπηρετήσουν στη σχολική τάξη. Απευθύνεται, επίσης, 
σε όλους τους θεολόγους εκπαιδευτικούς που ξεκινούν τώρα ή μόλις πριν λίγο ξεκί-
νησαν την όμορφη αλλά απαιτητική πορεία στη σχολική πραγματικότητα της αίθου-
σας, γιατί θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν κρίσιμα ζωτικής σημασίας θέματα, ώστε 
να οριοθετήσουν με ασφάλεια αυτήν την πορεία. Ομοίως έχουν να ωφεληθούν και οι 
θεολόγοι εκπαιδευτικοί, που αν και υπηρετούν στον χώρο αρκετά χρόνια αισθάνονται 
την ανάγκη ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης της δουλειάς τους. Ιδιαίτερα όσοι 
έζησαν τις εκπαιδευτικές αλλαγές που επέφεραν τα νέα Προγράμματα Σπουδών και 
όσοι έχουν μάθει να διαλέγονται με τον «εν ετέρα μορφή» μαθητή της τάξης τους, 
που μπορεί να είναι ο επώνυμος, ή ανώνυμος ή και πολλές φορές ψευδώνυμος, κατά 
τον αείμνηστο Κ. Παπαπέτρου, σύγχρονος χριστιανός, ορθόδοξος ή αλλόδοξος, μπορεί 
να είναι αλλόθρησκος ή αδιάφορος και άθεος. Τέλος το βιβλίο προσφέρεται και για 
όσους από τους εκπαιδευτικούς έχουν φτάσει ή φτάνουν στο «τέλος» της υπηρεσιακής 
τους διαδρομής, καθώς μπορούν να ανακαλύψουν, εν είδει απολογισμού, πού, πώς , 
πόσο, συναντήθηκαν με τις ανησυχίες , τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες του 
συγγραφέα που δεν έχει ξεχάσει καθόλου την εκπαιδευτική του ιδιότητα, καθώς αυτή 
συνεχίζεται σε άλλη θέση αλλά με το ίδιο πάθος ως συνεχής επαφή με την πραγμα-
τικότητα ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου.
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