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Δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων(ΠΕΘ)
σχετικά με δηλώσεις
της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας και της ΟΛΜΕ
για το μάθημα των Θρησκευτικών
Με αφορμή αφενός όσα δήλωσε η νέα Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, κ. Σία Αναγνωστοπούλου, σε συνέντευξή της «Στο Κόκκινο» και
αφετέρου ένα Δελτίο Τύπου της ΟΛΜΕ, σχετικά με το ζήτημα των
απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών, η Πανελλήνια Ένωση
Θεολόγων αισθάνεται την υποχρέωση να υπενθυμίσει προς όλους ότι το
ζήτημα έχει λυθεί οριστικά με τελεσίδικες αποφάσεις των ελληνικών
δικαστηρίων, που δεσμεύουν τη διοίκηση και επομένως την ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας. Άπαντες οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων αλλά
και οι συνάδελφοι συνδικαλιστές οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος το
περιεχόμενο της τελευταίας Εγκυκλίου καθώς και των σχετικών
δικαστικών αποφάσεων, πριν προβούν σε προτάσεις και διατυπώσουν
απόψεις για το ζήτημα.
Η εν λόγω Εγκύκλιος του τ. Υπουργού Παιδείας Α. Λοβέρδου για τις
απαλλαγές αποτελεί ακριβώς συμμόρφωση της ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας με το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων που προέκυψε
μετά από εντατική ενασχόληση με το ζήτημα στελεχών του Υπουργείου
Παιδείας και τις σχετικές απαραίτητες παρεμβάσεις της Πανελλήνιας
Ένωσης Θεολόγων.
Εάν η Ένωση Αθέων που αποτελείται από 15-20 μέλη, θεωρεί
«Ελπιδοφόρο ξεκίνημα για την νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας» τις
δηλώσεις της Αν. Υπουργού, τούτο θα πρέπει να βάλει σε σκέψεις την
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το ποιοι είναι εκείνοι που ανακινούν
ένα ζήτημα που έχει οριστικά επιλυθεί και ποιες σκοπιμότητες
εξυπηρετούν.

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων περίμενε από όσους στελεχώνουν
αυτήν την Κυβέρνηση να έχουν την διάθεση να διαλέγονται με τους
κλάδους των εκπαιδευτικών, πριν να αποφασίζουν για θέματα που τους
αφορούν άμεσα. Πιστεύουμε ότι αποφάσεις που παίρνονται εν βρασμώ
και χωρίς συζήτηση και αναζήτηση λύσεων σε άμεση συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, μόνον σε κακά αποτελέσματα για την
παιδεία μας μπορούν να οδηγήσουν.
Η παιδεία μας έχει ανάγκη από σοβαρούς και εμπεριστατωμένους,
από παιδαγωγικής πλευράς, χειρισμούς και σε κάθε περίπτωση δεν
αντέχει σε άλλους επιπόλαιους πειραματισμούς.
Για όλα τα παραπάνω η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων:
1. Εκφράζει την αντίθεσή της σε αποφάσεις που αφορούν το
Μάθημα των Θρησκευτικών και λαμβάνονται αυθαίρετα και αυταρχικά
και εν αγνοία των Θεολόγων εκπαιδευτικών.
2. Δηλώνει έτοιμη να συνεργασθεί στενά με τη νέα ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, ώστε να υπάρξει σαφής και εμπεριστατωμένη
ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα των απαλλαγών από τα Θρησκευτικά,
επί τη βάσει των όσων έχουν προκύψει από το 2008 και εξής οπότε και
δημιουργήθηκε, ως μη όφειλε, το εν λόγω ζήτημα. Είμαστε βέβαιοι ότι ο
διάλογος και η ενημέρωση με τη νέα Αν. Υπουργό Παιδείας είναι ο μόνος
τρόπος που μπορεί να λειτουργήσει γόνιμα για αποφάσεις του
Υπουργείου που αφορούν άμεσα τους εκπαιδευτικούς.
3. Λυπούμαστε για την διοίκηση της ΟΛΜΕ που αποφάσισε να μην
συνεργάζεται με τον κλάδο μας για θέματα που μας αφορούν, αλλά να
ενεργεί αυθαίρετα σε βάρος και εν αγνοία μας, κάτι το οποίο θεωρούμε
ότι δεν τιμά καθόλου το ΔΣ της ΟΛΜΕ.
Το ΔΣ της ΠΕΘ

