
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στή/ πρόταση νόμον «περί αϋξήσεώς τών οργανικών δέσεων ...
------τών καθηγητών ποό υπηρετούν στά σχολεία μέσης έκπαι-

- δεύσεως Σύρον καί Τήνον τον μαθήματος τών Θρησκευ- ·

Ό εισηγητής τού άνω νόμον, τότε Γπουργό: Εθνική·; 
Π αιδείας (Γεώργιος Παπανδρέου), στην Εισήγησή τον στη 
Βονλή καί στο Κεφάλαιο IV αύτής αναφέρει, μεταξύ άλλων, 
ειδικά γ·ά τους "Ελληνες Καθολικούς μαθητές, τά άκόλον- 
ν α:

τικων».

ΐ!·ώς tip· Ι'ονλήν τών Ελλήνων

Τό Ελληνικό Κράτος άπό τή σύστασή τον, :ια*σ/έετα·. στη 
Νομοθεσία τον άπό πνεύμα φιλελευθερισμού και σεβασμού πρός 
τά δικαιώματα καί τήν προσωπικότητα τον άτομον καί τον 
το λ ί τη.

Παρ’ όλο τον στο Κράτος μας έπικρατεί καί αναγνωρίζε
ται ώς επίσημος θρησκεία τό 'Ορθόδοξα δόγμα τής Χριστια
νικής θρησκείας, έν τοντοις ή Πολιτεία στους καθ’ έκαστον 
σχετικόνς τομείς τής δραστηριότητας της, δέν υπήρξε μισαλ
λόδοξος, τό άντιθετ© μάλιστα. Τά αλλεπάλληλα. Συντάγμα- 
τα περ: έλαβαν :5ατάσεις τον μαρτυρούν τούτο.

Τό vw ισχνόν Σύνταγμα, στό άρθρον ί Η ταμ. 1 αν τον καί 
στό «τεεί Ατομικών καί Kcινωνικών Δικαιωμάτων» κεφά
λαιο ρυθμίζει τά τής ελευθερίας τής θρησκευτικής σννει- 
οησεως, έξ άλλον τό άρθρο-/ 4 ταμ. 1 καί 2 τον αύτοϋ Συν- 
τάγματος καί στό αύτό κεφάλαιο καθορ.ζει ότι «Οι Έλκη- 
νες καί οί Ελλήνισες έχουν Ισα δικαιώματα καί υποχρεώ
σεις». Τέλος τό άρθρονίΰ ταρ. 2 τον Σνντάγματος όριζε·, 
ότι «ή παιδεία άτοτελεϊ βασική αποστολή τον Ιήράτονς. έχε: 
δέ σάν σκοτόν. . . τήν ά/άπτυξη τής Έθ/ΐτκής κθ)ΐ Θρησκευ- 
τΐκής σννειοήσεως. . . »>.

Παρά τις ανωτέρω Σννταγμιατικές διατάξι ·ς άφ' ενός με, 
δέν επιτρέπεται ή διδασκαλία τών Θρησκευτικών μαθίημαίω/ 
τον Ορθοδόξου δόγματος στονς «"Βκληνες Καθολικούς μα- 
3ήτες τής Μέσης Παίξε,! ας καί απαλλάσσουν αυτούς άτο την 
παρακολούθηση τον μαθήματος αύτον, άρ' έτερον όμως παιρε- 
χονν τό δοοαίωμα, στονς "Ελληνες μαθητές Μέσης έν.ιτα·:- 
οε'νσεω ς τον ακολουθούν τό Καθολικό Χριστιανικό δόγμα να 
άξιώσουν ίση μεταχειριρη προς τούς συμμαθητές τονς τον 
’Ορθοδόξου Δόγματος, νά άπαιιτήσουν δηλαδή νά δδάσκιετα·: 
καί εις αυτούς, με δαπάνη τον Δημοσίου, στά ,αντίστοιχα σχο
λεία, τιό μάθημα τών Θιρηπκεοπικών σύμφωνα με τις ά.χές 
καί θεωρίες τον Δόγματός των, ατό Καθηγητές θειολόγονς 
τού Καθολικού Δόγματος, άταφοι: τους οπωσδήποτε — Καθολι
κών Πανετιστηαίων ή άλλωw Ισότιμων Ιερατικών Σχολών 
τον έςωτερίΓ/κΰ ή τού έσωτερ ικον.

Στις άνω επιταγές τών Συνταγμάτων —ού —ροα/αρέρ-3ηκαν 
αφού συμμορφώθηκε ή Πολιτεία, έ-θ-έσπισε τονς όπ άρ;-3· 
357S.192S — 4397/1929 — 4862/1931 Νόμον;, ο: όποιοι 
ούτε κχταιργήθηκαν, ούτε τροποποιήθηκαν με νεότερα νςμοθε- 
τήματα, μέ τά όιτοία καθορίζονται τά σχετικά με τή διδασκα- 
λία τον μαθήματος τών Θρησκευτικών σε έτερόοΟςονς έλλη- 
νόπαιόες.

Ετίσης με τό Β.Δ. 26/31.10.1939 καθορίζονται ο! -3:η 
σκεντικες εορτές τής Δοτικής Εκκλησίας, κατά τις όποιες 
οί "Ε/Αηνες μαθητές τού δόγματος τούτον άπαύά.άττα/ται άπό 
τήν παρίατΛολοόδιηση τών μα-5ηεάτων; χωρίς νά ύεγίζοντα: σέ 
βάρος τονς απουσίες απτό τό μάνηχα. τις ίο: τ άτιμε ς ήμερες.

Κατά τό άρ-3ρον 6 τού Νόμον 4862/1931 «άπαγορενετα; 
εις τά Έλλη/π/.ά σχοίλεί·* δηι.όσια κ» ιδιωτικά ή οτιασκα- 
λία τον 'Op'3-Οΐδόςον Θρησκευτικού μα·3τμχτοις εις έτ:,:·:ιό
ς αν ς μχ-νητάς κα-3ώς καί ό τούτων έκκλησιατμός εις Όι;-3ό- 
οοςον εκκλησίαν. Έφ’ όσον έπαρχε: ικανό; α;:-3μός έτε-οόό- 
ςων μα-3ητών έν τώ σχοϊνοίι,» διορίζεται ίδιος δ'.ιδάτκαλος 
έχω,ν τά νόμιμα τπροσόντια όμόδοςος αυτών, διά τήν διδαΓ/.α- 
λία» τού Θρησκευτικού μα·3ήχατος. τό κήρυγμα καί τον εκ
κλησιασμόν τών μχόητών. έπί άποίσχαίς σνμρώνως σρός τά 
εδάφια 3 καί 4 τού άρ·3ρου. 3 τού Ν. 4307/1929. Τά αίτά 
ισχύουν άντιστοίχως καί διά τά Ξε··ν σχολεία ττρΌκειμενου περ- 
Ορ-3ο:όπων αία-3ητών, φοιτώντων εις αύτά. ώς'καί διά τα 
Έ/.ληνικά έτεςόδοςα σχολεία».

Έγράφη ότι ό Νόμος ούτος ένε·πνεύσ-3η νπό πνεύματος μι- 
τάλλο:θείας καί ότι οί Κα-3ολικοί "Ελλη/ες υπήκοοι, είτε 
ώς μα-3ηταί, είτε ιός ίδρνταί καί δ:εν-3υνταί Ελληνικών ιδι
ωτικών εκπαιδευτηρίων, τί-3εντα: εις ήσσονα αοίραν τών Όρ- 
·3ο:όεων. Ή παοανόητις αΰτη ασφαλώς -3έλει ήιέσως δ:αλν- 
·3εί άμα τή ά'/αγ·/ώσει τού παρό/τος νομοσχεδίου. Διότι ούδε- 
μια απολύτως υπάρχει διάταεις πριτιμήσεως τών Όρ-3-οόό- 
εων καί υειονεείας τών Κα-3ολ:κών Έύ,λήνων 'υπηκόων. Ά*μ- 
φοτ'ροι ιός "Ελλη/ες υπήκοοι, έχονν πλήρη καί όμοια δικαι
ώματα. Κα-3’ ον τρόπον άπαγορενετα·. ή διδασκαλία Καθολι
κής Κατηχήσεως εις τονς Όρ-νοίόςονς άπαγορεύεται άντ·.- 
στοίχως ή διδασκαλία Όρ-3οδόεον Κατηχήσεως εις τους Κα
θολικούς. "Οπως επιβάλλεται ·,ά ϊ'ορ:σ-3ή ειδικός Καθολι
κός διδάσκαλος τών Θρησκευτικών όταν νπάρεε·. ικανός άρι- 
·3ιός Κα-3ολ:κών μα-3ητών, κα-3’ όμοιον ακριβώς τρόπον, επι
βάλλεται καί ό διορισμός Όρ·βοδοεον διδασκάλου ίια
·3ρησ/.εντ:κήν διδασκαλίαν Ορ-5οδόεων μα-3ητών.

την

Εν. τής άνωτέρω διατάεεως τοΰ άρ-3ρ·υ 6, προκύπτει ότι 
τά Έλλη/ικά σχολεία δημόσια καί ιδιωτικά νποχο-οϋ/ται νά 

- διδάσκουν ~τό μάθημα "τών Θρησκευτικών στονς μα-3ητες μέν 
τον Όρόοδόεον δόγματος με διδάσκαλον ό;-3ό:οεον, πού έχει 
τά νόμιμα προσόντα, στους μα-3ητές δε τον κα-3ολικον δόγμα
τος μέ διδάσκαλο κα·3ολ:κόν. που έχε· τά νόμιμα ποοσόντα. 
κνοιως όμως πτνχίον Κα-3ολ:*κής Θεολογίας, ά/εγνωρισμένον 
Π σ/ιεπ:στη[.·/·ου. Ή ά/ω διάταεη τοΰ νόμον, ποό δεν δ'αικρ!- 
νει, -3έτε: γενική άρχή. π ύ άφορά τά Δημόσια καί Ιδιωτικά 
Σχολεία στοιχειώδους καί μέσης έκπαιδεύσεως, άποσ/.οπεί δέ, 
άφ’ ενός μεν στην καλλ έργεια τής έλεν-3-:ρίας τής -3ρησκεν- 
τικής συνείδησης καί παιδείας, άφ" έτερον δέ στη προάσπιση, 
έπό τυχόν άσκηση προσηλυτισμού έλεγχομένον απόλυτα, για 
κά-3ε δόγμα, απτό τό Κράτος.

Αντίθετη άποψη ποό διατνπώόηκε αρμόδια, γιά δή3εν D.- 
λειψη ειδικής Νομοθετικής ρύνμισης, ελέγχεται κατόπιν τών 
ά/ωτερω, νομικά ά/ακόλουθη καί άβάσιμη. ές άλλον, ό τν- 
χό-/ ίσχυρ σεότ, ότι επιτρέπεται στους κα-νολ-κοός μαθητές 
νά μή παρακολουθούν τό μάθημα τών Θρησκευτικών, απτό 
Όρθόδοάο» καθηγητή, καλύπτει μά/ο τήν αρνητική πλευρά 
τ'ύ θέκατος. έ·/ώ σε Κοάτος δικαίου θά πρέπ'ΐ νά καλύπτε
ται κυρίως ή θετική πλευρά (νπαρπη καθολικού καθηγητού) 
καί όχι ή έλλειψη συνεπειών γιά τή αή παρακολούθηση τον 
μαθήνατος τών Θρησκευτικών, γιά τούς μαθητές ποό ά/ή- 
κονν στό Καθολ'κό δόγμα.

"Θμως παρά τις άνω διατάξεις υπάρχει μέχρι σήμερα ένα 
«κενόν» χωρίς τήν κάλυψη τ ύ όποιον είναι αδύνατη ή έφαρ- 
μοχή τών ά-ωτέρω νόμων καί ή συμμόρφωση προς τό πνεύμα 
καί τις επιταγές τών εκάττοτε Συ/τσρμάτων. όπως καί νύ 
ϊσχύοντος.

Τό (Γκενό·/», τούτο πηγάζ'ΐ άπό τις σχεδόν ταυτόσημες δια
τάξεις τών Συνταγμάτων που προΐσχυσαν (άρθρο·/ 34 Σνντά- 
γιατος 19Ί1 — άρθρον 6 παρ. 2 Συντά-ματος 1 927 κλπ ) 
καθώς καί τού άρ-θρ υ 103 παρ. 2 τού Συ/τάγματος στις 
οποίες «οΰδείς δύ·/ατα: νά. διορισθή υπάλληλος εις υή νομο- 
ν :τη ιενη·/ όογσν.κή/ θεσιν».

Μέχρι σήμερα όπως είναι γ/ωστ:ν. δεν νοίστατα1 νομούε- 
τηυέ-.η -θέση γιά τήν εφαρμογή τών δ:ατ-·τεων τού προσ/α- 
φερθέντος άρθρου 6 τού Νόμον 4862/1·931.

Τό «κενόν» τούτο έρχεται νά κάλυψη ή παοούσα πρότασις 
Νόμου, σέ σ νάστητη πρός τις οικονομικές δυνατότητες τού 
Κράτους, καθώς καί στις ειδικές τοπικές συνθήκες, μόνον 
γιά τά νησιά ΣΤΡΟΝ καί ΤΗΝΟΝ. Οϊ Έλληνες μαθτοτέσ 
τού Καθ λικού Δό-'υ.ατος ά·/έρχονται σέ τσίς περίπου χιλιά
δες, φοιτούν όμο>ς άσ’ έ-.ός μέν οί έγκατεσττ-λένο' τττ?/ Α- 
θή/α στά πθλυά:·θμα Δημόσια καί ιδιωτικά Σχολεία Μέσης
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Έχζαιδεύσεως ζού λειτουργούν στή ζρωτεύουσα, καί άφ* ετέ
ρου σέ α:κρό σχετικά άριθμό στα αντίστοιχα σχολεία τής λοι- 
ζής έζικράτειας.

Μόνον στα νησιά Σύρον καί Τήνον τού Νομού Κυκλάδων, 
όζία τό 'Ελληννκον Καθσλ'κόν στοιχείον είναι αξιόλογα ζο- 
λυάριθμο καί συμζαγές, φοιτά στα δημόσια σχολεία (Γυμνά- 
σιον — Λύκειον) ικανός αριθμός 'Ελλήνων Καθολικών μα
θητών, ζού δικαιολογεί τον διορισμόν «ίδιου διδασκάλου» ττρός 
εκτέλεση των όσων έζ’.τάσσει: τό άρθρο 6 τού Ν. 4802/31. 
Έτσι στη Σύρο φοιτούν ζερί τούς 300 μαθητές, καί των δύο 
φύλων, y.ai εις την Τήνον 91 μαθητές. Κατά τά άνω τ.ρα- 
γματικά ζεριστατικά ζαρίστατat έζιβεβλημένος ό νομοθετικός 
καθορισμός όργανι»ών δέσεων Καθηγητών των Θρησκευτι
κών τού Καθολικού Δόγματος στά άνω Σχολεία γιά νά ύφί- 
στατα· ή Συνταγματική ζροϋζόθεση χαί νά χωρίση ή ζλή- 
ρωση μέ καθηγητές των άντ'.στοίχων οργανικών θετεων. 
όζότε θά εξομοιώνεται χαί θά συνυζολογίζεται ή βαθμολο
γία τών- Καθολικών μαθητών με τούς δαρμούς τών άλλων 
μαθημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Προς τό σχοζό τούτο έχω τή τιμήν νά ύζοβάλω στή χρίση 
τής Βουλής τήν κατωτέρω ζρόταση νόμου χαί νά ζαραχα* 
λέσω γιά τήν έζι ψήφισή της.

----------------- ’EV-Άθήναις τή-12 Δεκεμβρίου 1980

Ό ζροτείνων βουλευτής
Μ. ΜΠΑΤΛΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ

Περί αύξήσεως τών όργανιχών δέσεων τών καθηγητών ζού 
ύζησετοΰν ατά σχολεία Μέσης Έκζαιδεύσεως Σύρου χαί 
Τήνου, τού μαθήματος τώνι Θρησχευτιχών.

νΑοθρ·ον Τ.

Ο! οργανικές θέσεις τών χαθηγητών τών Θρησχευτιχών 
ααθημάτων στή Μέση Έχζαίοευση (γυμνάσια χαί λύχεια) 'αυ

ξάνονται χατά τέσσαρες χαί χατανέμσνται άνά μία στό γυ
μνάσιο χαί άνά μία στό λύχειο τών νησιών Σύρου χαί Τήνου.

'Αρθρον 2.

1. Οί χατά τό άρθρον 1 συνιστώμενες τέσσαρες οργανικές 
θέσεις ζληρούνται ύζοχρεωτιχά άζό χαθηγητές Θεολόγους 
τού Καθολιχού Δόγματος λαϊχών ή κληρικών άζοφοίτων - 
άναγχαίως - Καθολιχών Πανεζιστημίων ή άλλων Άνωτά- 
των Ίερατιχών Καθολιχών Σχολών τού έσωτεριχού ή εξω
τερικού. γιά τή διδασκαλία τού μαθήματος τών Θρησχευτι
χών στούς Έλληνες χαί γενιχά στους μαθητές τού Καθο
λικού Δόγματος ζού φοιτούν μόνον στά γυμνάσια χαί λύχεια 
τών νησιών Σύρου χαί Τήνου.

2. Ό βαθμός ζρούϊου τών μαθητών τής ζαραγράφου 1 τού 
ζαρέντος άρθρου έξομοιούται χαί συνυζολογίζεται με τούς 
βαθμούς τών άλλων μαθημάτων σύμφωνα μέ τις χείμενες 
διατάξεις.

'Αρθρον 3.

Ό διορισμός τών χαθηγητών, ο! ώρες διδασκαλίας, χαί ή 
διδακτέα ίλη καθορίζονται μέ άζόφαση τού Ύζουργού "Εθνι
κής Παιδείας χαί Θρησκευμάτων.

Άρθρον 4.

Οί διοριζόμενοι χαθηγητές χατά τή διάταξη τής ζαρα
γράφου 1 τού άρθρου 2 λαμβάνουν τον βαθμόν χαί τις άζο- 
οοχές ζού άντιστοιχούν στούς ζρωτοδιοριζόμενους χαθηγητές 
τής Μέσης Έχζαίδευσης.

Άρθρον 5.

Ή ισχύς τού ζαρέντος νόμου άρχίζει άζό τή δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

’Εν Άθήναις τή 12 Δεκεμβρίου 1980 

Ό ζροτείνων βουλευτής
ΕΜΔΙΑΝΟΤΠΛ Μ Π ΑΤΆ ΑΣ


