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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Τεο παξάηαμεο «Αθαδεκαϊθή Παξέκβαζε»,  

πνπ εθπξνζωπείηαη  

ζηνλ Εληαίν Σύιινγν Δηδαθηηθνύ Εξεπλεηηθνύ Πξνζωπηθνύ ηνπ ΑΠΘ 

 

Σρεηηθά κε ην Θέκα ηεο ίδξπζεο ή κε «Καηεύζπλζεο Ιζιακηθώλ Σπνπδώλ» 

ζηελ Θενινγηθή Σρνιή ηνπ ΑΠΘ θαη ηελ επηθείκελε ζπδήηεζε ηνπ ζηελ 

Σύγθιεην 

 

Αμηφηηκε θχξηε Πξχηαλε,  

Αμηφηηκνη θπξίεο θαη θχξηνη κέιε ηεο πγθιήηνπ, 

 

Σα κέιε ΓΔΠ ηεο «Αθαδεκατθήο Παξέκβαζεο», ιακβάλνληαο ππφςε α) 

ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ζπλαδέιθσλ β) ην θνηλσληθφ, πλεπκαηηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη εμειίζζεηαη ην 

Παλεπηζηήκηφ καο θαη γ) ηα δηεζλή γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 

ηδίσο θαηξφ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν, 

επηζπκνχκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή  λα ζαο εθθξάζνπκε ηηο ζέζεηο καο 

ζρεηηθά κε ην ηεξάζηηαο ζξεζθεπηηθήο, επηζηεκνληθήο θαη εζληθήο ζεκαζίαο 

ζέκα ηεο ηδξχζεσο θαηεχζπλζεο Ιζιακηθψλ πνπδψλ ζην Σκήκα Θενινγίαο 

ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο. 

χκθσλα θαη κε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο 

ηεο Θενινγηθήο ρνιήο, ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην (23) από ηα (39) κέιε ΔΕΠ 

ηνπ Τκήκαηνο Θενινγίαο ςήθηζαλ απφθαζε κε ηελ νπνία ηδξχεηαη 

θαηεχζπλζε Ιζιακηθψλ πνπδψλ ζην Σκήκα ηνπο εληφο ηεο Θενινγηθήο 

ρνιήο. Καηά ηνλ ίδην κήλα, ην έηεξν Σκήκα Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Θενινγίαο, απνηεινχκελν απφ (33) θαζεγεηέο, αληηδξψληαο έληνλα θαη άκεζα 

ζηελ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο, ςήθηζε ζρεδφλ νκφθσλα θαη 

δεκνζίεπζε απφθαζε ελαληίνλ ηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ιζιακηθψλ 

πνπδψλ εληφο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο, εθθξάδνληαο ηε ζέζε φηη δελ έρεη 

αληίξξεζε λα ηδξπζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη Καηεχζπλζε Ιζιακηθψλ πνπδψλ ζε 

ειιεληθφ ΑΔΙ, φρη φκσο ζηε Θενινγηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ.  

Φαίλεηαη επνκέλωο, όηη κόιηο πεξί ηνπο (23) από ηνπο (72) ζπλνιηθά 

θαζεγεηέο ηεο Θενινγηθήο Σρνιήο είλαη ππέξ ηεο ηδξύζεωο θαη 

ιεηηνπξγίαο Καηεύζπλζεο Ιζιακηθώλ Σπνπδώλ ζηε Θενινγηθή Σρνιή ηνπ 

ΑΠΘ.   

Δπεηδή κειεηήζακε ην ζέκα ζε βάζνο, κε ηε βνήζεηα θαη εηδηθψλ 

ζπλαδέιθσλ απφ ηε Θενινγηθή – απφςεηο ησλ νπνίσλ κεηαμχ άιισλ ζαο 

κεηαθέξνπκε – θαη παξαθνινπζνχκε ηηο εληάζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ 

ππάξρνπλ (ζέζεηο ζπλαδέιθσλ, ζέζεηο ηεο ηνπηθήο Δθθιεζίαο, δεκνζηεχκαηα, 

νκηιίεο, άξζξα, εξσηήζεηο ζηε Βνπιή, εκεξίδεο, ζέζεηο πλεπκαηηθψλ 

αλζξψπσλ θ.ά.), είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη ην ζέκα απηφ είλαη πάξα πνιχ 

ζνβαξφ. Λφγσ ηνπ φηη έρνπκε ηελ πιεξνθφξεζε φηη πξφθεηηαη λα ζπδεηεζεί 

ζηε χγθιεην άκεζα γηα λα ιεθζεί ε απαηηνχκελε απφθαζε έγθξηζεο ηεο 
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πξνηάζεσο ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο θαη, επνκέλσο, φηη έρεη θχγεη πιένλ απφ 

ηα φξηα ηεο Θενινγηθήο ρνιήο θαη  γίλεηαη ζέκα νιφθιεξνπ ηνπ ΑΠΘ, ζα 

ζέιακε παξάιιεια κε ηηο δηθέο ζαο επί ηνπ ζέκαηνο αληηιήςεηο θαη 

πιεξνθνξίεο λα ζηαζκίζεηε θαη ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 

1. Η Θενινγηθή Σρνιή ηνπ ΑΠΘ είλαη νξζόδνμε ρξηζηηαληθή θαη όρη 

ζξεζθεηνινγηθή 
 

Η Θενινγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο είλαη κία απφ ηηο (4) πξψηεο 

ηζηνξηθέο ρνιέο πνπ ηδξχζεθαλ ζην Παλεπηζηήκηφ καο, ην 1925. Δίλαη γλσζηή 

ζε φινλ ηνλ θφζκν σο Οξζφδνμε Θενινγηθή ρνιή - θαη φρη θπζηθά σο 

ζξεζθεηνινγηθή - ιφγσ ησλ άξηηα νξγαλσκέλσλ Οξζνδφμσλ ζενινγηθψλ 

πνπδψλ ηεο, νη νπνίεο έσο ζήκεξα πξνζειθχνπλ ηθαλφ αξηζκφ αιινδαπψλ 

θνηηεηψλ, απφ πεξίπνπ 50 ρψξεο. 

 

2. α) Εύινγν ην αίηεκα ηωλ Ιεξνδηδαζθάιωλ ηεο Θξάθεο γηα ζπνπδέο 

ζηελ Ειιάδα 

 

Οη Μνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο είλαη Έιιελεο πνιίηεο θαη δηθαηνχληαη 

ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο. Άξα νθείιεη ε Διιεληθή Πνιηηεία λα παξάζρεη 

ζηνπο ηεξνδηδαζθάινπο, πνπ δηδάζθνπλ ην Κνξάλην ζηνπο κνπζνπικάλνπο 

καζεηέο, ζενινγηθή θαηάξηηζε παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, γηα λα απνθεπρζεί 

έηζη ε κεηάβαζή ηνπο ζε ηζιακηθέο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζνπλ ηελ 

ηζιακηθή ζενινγία. 

Έθπιεμε δεκηνπξγεί ην γεγνλφο φηη κφιηο ην 2014 έθιεηζε ε επί 40 

ρξφληα ιεηηνπξγήζαζα ζηε Θεζζαινλίθε Δηδηθή Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, ε 

γλσζηή σο ΔΠΑΘ, ε νπνία, ζε αλεμάξηεην απφ ηε Θενινγηθή ρνιή ρψξν θαη 

κε ηελ επζχλε εηδηθψλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, εθπαίδεπε 

έσο πξφζθαηα ηεξνδηδαζθάινπο γηα ηα ζρνιεία ηεο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο. 

Η ρνιή δηέζεηε θαζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ ην Ιζιάκ, ψζηε λα θαηαξηηζζνχλ νη 

κνπζνπικάλνη δάζθαινη θαη λα είλαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ ην Κνξάλην. Η ΔΠΑΘ 

θαηαξγήζεθε ρσξίο δηθαηνινγία, αλ θαη νη απφθνηηνί ηεο ζηειέρσλαλ γηα 

αξθεηά ρξφληα ηα ζρνιεία ηεο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε. 

  

β) Επαλαιεηηνπξγία ηεο ΕΠΑΘ 

 

Αλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο Ιζιακηθέο πνπδέο είλαη αιεζηλφ θαη ρσξίο 

ζθνπηκφηεηεο, γηαηί, αληί λα επηρεηξείηαη κία κε ζπκβαηή κείμε ηνπ Ιζιάκ κε 

ηελ Οξζνδνμία ζηε Θενινγηθή ρνιή, λα κελ επαληδξπζεί ε ΔΠΑΘ; Θα 

κπνξνχζε, κάιηζηα, λα κεηαηξαπεί απφ ηξηεηνχο ζε ηεηξαεηνχο θνηηήζεσο, λα 

γίλεη δειαδή έλα απηνηειέο παλεπηζηεκηαθφ Ιλζηηηνχην Ιζιακηθψλ ή 

Μνπζνπικαληθψλ πνπδψλ θαη λα ζηειερσζεί απφ θαζεγεηέο φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ πνπ ζα ππεξεηνχζαλ απηφ ηνλ ζθνπφ. Έηζη, ζα κπνξνχζε λα 

βξεζεί έλαο ζπκβαηφο θαη νκαιφο ηξφπνο λα νξγαλσζνχλ νη Ιζιακηθέο 

πνπδέο κε αμηνπξεπή ζρεδηαζκφ θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα, ζε άιιν ρψξν (ή 
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ίζσο θαη ζε άιιε πφιε) εθηφο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο θαη απφ ηνπο 

θαηάιιεινπο επηζηεκνληθά αιιά θαη ζξεζθεπηηθά επηζηήκνλεο. 

  

γ) Αλαξκόδηα επηζηεκνινγηθώο ε Θενινγηθή Σρνιή γηα ηελ 

νξγάλωζε Πξνγξάκκαηνο Ιζιακηθώλ Σπνπδώλ  

 

νβαξά εξσηήκαηα πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη, σο νη θαηάιιεινη 

ζρεδηαζηέο, επφπηεο θαη δηδάζθνληεο ησλ ηζιακηθψλ ζπνπδψλ, πνπ ζα 

θαηαξηίδνπλ δαζθάινπο θαη ζενιφγνπο ηνπ Κνξαλίνπ, ζεσξήζεθαλ νη 

νξζφδνμνη ζενιφγνη ηεο Θενινγηθήο ρνιήο. Δξσηήκαηα επίζεο ππάξρνπλ σο 

πξνο ηα επηζηεκνληθά θαη αθαδεκατθά θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέρηεθε ε 

Θενινγηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ γηα λα εληαρζνχλ ζ’ απηήλ νη Ιζιακηθέο πνπδέο, 

ζπνπδέο εληειψο άζρεηεο επηζηεκνινγηθά κε ηα γλσζηηθά ηεο αληηθείκελα. 

Γηαηί θαη κε πνηα δηθαηνδνζία, φκσο, δελ ππνινγίδεη ην Σκήκα Θενινγίαο -ελψ 

πξνβιέπεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ - ηε ζέζε ηνπ ζπγθαηνηθνχληνο θαη 

αδειθνχ Σκήκαηνο Πνηκαληηθήο; Πψο είλαη δπλαηφ έλα Σκήκα λα κελ 

ππνινγίδεη ζε ηέηνηεο ηζηνξηθέο θαη ζνβαξέο ππνζέζεηο ηηο επηθπιάμεηο ηνπ 

αδειθνχ Σκήκαηνο, κε ην νπνίν κνηξάδεηαη ηνπο ρψξνπο ηεο ρνιήο αιιά θαη 

κε ην νπνίν θηίδνπλ απφ θνηλνχ ην θχξνο, ην κέιινλ θαη ηελ επηζηεκνληθή θαη 

ζενινγηθή αμηνπηζηία ηεο Θενινγηθήο ρνιήο; Πψο είλαη δπλαηφ λα κελ 

γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην εγρείξεκα απηφ ηεο εκθχηεπζεο Ιζιακηθψλ πνπδψλ 

ζηε Θενινγηθή, ζα πξνθαιέζεη αλππνιφγηζηε βιάβε, πεξηθξφλεζε, ππνηίκεζε 

ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζηα δχν Σκήκαηα ηεο ρνιήο, αθνχ ε ίδξπζε 

ηζιακηθψλ ζπνπδψλ ζεκαηνδνηεί ηε κεηαηξνπή ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ 

επηζηεκνινγηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ ζε πνιπζξεζθεηαθφ ή 

ζξεζθεηνινγηθφ; 

Σα εξσηήκαηα απηά κάιηζηα ππνγξακκίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ 

Σκήκαηνο Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο, κε ηελ νπνία ηα κέιε ΓΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο ελαληηψλνληαη ζηελ νξγάλσζε Ιζιακηθψλ πνπδψλ εληφο ηεο 

Θενινγηθήο ρνιήο, κε ην ηζρπξφ επηρείξεκα φηη ε Θενινγηθή ρνιή,  «θαηά 

ην επηζηεκνληθφ ηεο πεξηερφκελν θαη ηνλ ζθνπφλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο, είλαη επηζηεκνινγηθψο αλαξκφδηα δηά ηελ νξγάλσζηλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ άιισλ ζξεζθεηψλ» θαη φηη «ε απηνηειήο γλσζηηθή πεξηνρή πνπ 

ζεξαπεχεη είλαη νη ζπνπδέο ζηελ Οξζφδνμε Θενινγία, ή ε επί ηε βάζεη ηεο 

Οξζνδφμνπ Θενινγίαο ζπνπδή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Θξεζθείαο θαη ηνπ 

Υξηζηηαληθνχ Πνιηηηζκνχ, ή ηνπ Πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα».  

Γηα παξάδεηγκα θαη θαηά αληηζηνηρία, ζα κπνξνχζε πνηέ λα ζεσξεζεί απφ 

ηα κέιε ΓΔΠ ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο σο ζπκβαηφ γηα ηελ επηζηεκνληθή 

αμηνπηζηία ηεο, λα ηδξπζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη εληφο ηεο εξεπλεηηθήο ηεο 

πεξηνρήο, έλα Σκήκα ή κία θαηεχζπλζε Οκνηνπαζεηηθήο, πνπ ζα απνλέκεη 

ηζφηηκα πηπρία Ιαηξηθήο; Η απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο επνκέλσο, 

απνδεηθλχεηαη φηη αθελφο δελ πιεξνί θακία επηζηεκνινγηθή πξνυπφζεζε θαη 

αθεηέξνπ απνηειεί ελέξγεηα πνπ γηα πξψηε θνξά ζπκβαίλεη ηφζν ζηελ 

ηζηνξηθή παξάδνζε ηεο Οξζφδνμεο Θενινγίαο φζν θαη ζηελ επξχηεξε 

ζχγρξνλε παγθφζκηα αθαδεκατθή ρξηζηηαληθή παξάδνζε.   
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 Καη ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε πξσηνηππία θαη ε Καηλνηνκία είλαη 

ζεηηθή ππφζεζε. Όκσο φπσο φια ηα πξάγκαηα θαη ηα ζέκαηα έηζη θαη κία 

πξσηνηππία είλαη αλάγθε λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο απαηηνχκελεο αμηαθέο θαη 

πλεπκαηηθέο πξνυπνζέζεηο αιιά θαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ θνξέα 

πνπ ηελ ππνβάιιεη.  

 

 

3. α) Πξνζρεκαηηθή ε επίθιεζε εζληθώλ ιόγωλ  

 

Η επίθιεζε εζληθψλ ή πνιηηηθψλ ιφγσλ, ηνπο νπνίνπο νη ζρεδηαζηέο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, νξζφδνμνη ζενιφγνη ηνπ ελ ιφγσ Σκήκαηνο πξνβάιινπλ θαη 

επηθαινχληαη, εθηφο ηνπ φηη είλαη αβάζηκνη, είλαη απαξάδεθηνη φπσο 

πξνβάιινληαη θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη, αθνχ 

κέζσ απηψλ θαηαζηξαηεγείηαη ν επηζηεκνινγηθφο αιιά θαη ν ζενινγηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο. Άιισζηε, ε ζενινγία ηεο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο νπδέπνηε θαη γηα νηνλδήπνηε ιφγν απνδέρηεθε ηε κείσζε, 

απεκπφιεζε ή αιινίσζε ηεο ππαξμηαθήο ηεο δνκήο γηα θνζκηθνχο, πνιηηηθνχο 

ή εζληθνχο ιφγνπο. ε θάζε πεξίπησζε, νη εζληθνί ιφγνη κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ πνιχ θαιχηεξα θαη ρσξίο ελδερφκελεο παξελέξγεηεο, κε άιιν 

ηξφπν. 

 

β) Οη Ιζιακηθέο Σπνπδέο ηξαπκαηίδνπλ ην δηεζλέο θύξνο θαη 

αιινηώλνπλ ηε θπζηνγλωκία ηεο Θενινγηθήο Σρνιήο  

 

Σν Σκήκα Πνηκαληηθήο ππνζηεξίδεη φηη ε Θενινγηθή ρνιή ηνπ Α.Π.Θ. 

είλαη δηεζλψο γλσζηή σο ρνιή, πνπ θαηά ην επηζηεκνληθφ ηεο πεξηερφκελν 

θαη ηνλ ζθνπφ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, θαιιηεξγεί ηε ζπνπδή ζηελ 

Οξζφδνμε Θενινγία. Γη’ απηφ θαη πξνζειθχεη θνηηεηέο πνπ ζέινπλ λα 

ζπνπδάζνπλ Οξζφδνμε Θενινγία απφ φιν ηνλ θφζκν. Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

ηδξχζεσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Καηεχζπλζεο Ιζιακηθψλ ζπνπδψλ, ηα κέιε ΓΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο Πνηκαληηθήο γίλνληαη απνδέθηεο έληνλνπ θφβνπ, ακθηζβήηεζεο 

θαη θξηηηθήο, εληφο θαη εθηφο Διιάδνο, σο πξνο ηνλ ζηφρν πνπ ζα έρεη ε ρνιή 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ ζα επηηειεί, γεγνλφο έληνλα αλεζπρεηηθφ σο 

πξνο ην επηζηεκνληθφ θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρνιήο.  

Η κνλνκεξήο απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. δελ 

βαζίδεηαη ζε ζηέξεα επηζηεκνινγηθά θαη ζενινγηθά ζεκέιηα, νχηε ιακβάλεη 

ππφςε ηε βιάβε πνπ πθίζηαηαη ε ρνιή εμαηηίαο κηαο πεξίεξγεο εκκνλήο 

κεξίδαο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο λα πξνζθέξεη απηφ πνπ δελ έρεη, απηφ 

πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη, απηφ πνπ δελ είλαη ζπκβαηφ νχηε κε ηελ παιαηά νχηε 

κε ηε ζχγρξνλε Ιζηνξία ηεο ρξηζηηαληθήο Θενινγίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη κνπζνπικαληθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα 

νξγαλσζνχλ ζε άιιεο ζπλζήθεο, ζε ζηεξεφηεξεο βάζεηο, απφ θαηαιιειφηεξνπο 

παξάγνληεο θαη, ην ζπνπδαηφηεξν, ρσξίο λα πξνζβάιιεηαη ην αθαδεκατθφ 

ήζνο, ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη ε ηδηνπξνζσπία ηεο Θενινγηθήο ρνιήο.     

 

4. Αζύκβαηε ε ρξηζηηαληθή κε ηελ ηζιακηθή Θενινγία 
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Η ζενινγία ηνπ Ιζιάκ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ. Απφ κέιε ΓΔΠ ηεο Θενινγηθήο επηζεκαίλεηαη φηη ην Ιζιάκ 

έρεη θαη ιαηξεχεη έλαλ άιιν Θεφ, δελ απνδέρεηαη ηνλ Σξηαδηθφ Θεφ (ην 

ηξηζππφζηαηνλ ηεο Θεφηεηαο, Παηέξα, Τηφλ θαη Άγηνλ Πλεχκα)  απνξξίπηεη 

ζεκειηαθνχο φξνπο ηεο νξζφδνμεο Θενινγίαο, φπσο φηη ν Υξηζηφο είλαη Τηφο 

ηνπ Θενχ θαη Θεφο, ζεσξψληαο φηη είλαη έλαο άλζξσπνο – Πξνθήηεο, αξλείηαη 

ηε ζαπκαηνπξγηθή Σνπ Γέλλεζε, ηε ζεία ηνπ Μεηακφξθσζε, ηε ηαχξσζε, 

ηελ Αλάζηαζε, ηελ  Αλάιεςε θ.ά., δελ  δέρεηαη επίζεο ηε ζεαλζξψπηλε θαζψο 

θαη κπζηεξηαθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Δθθιεζίαο θαη θπζηθά νη ζέζεηο ηνπ 

γηα ην πξφζσπν, ηνλ «άιιν», ηηο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο είλαη 

ζε εληειψο άιιε βάζε απφ εθείλεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. Σν επηρείξεκα φηη νη 

δχν πιεζπζκνί ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη ζπκβηνχλ ζηε Θξάθε ή ζε άιια 

ζεκεία ηνπ θφζκνπ κε ζεβαζκφ ζηελ εηεξφηεηά ηνπο ή αθφκα ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη θαη είλαη γφληκν λα ππάξρεη δηάινγνο κεηαμχ ησλ δχν ζενινγηψλ, ηεο 

ρξηζηηαληθήο θαη ηεο ηζιακηθήο, είλαη άιιε ππφζεζε θαη δελ ζεκαίλεη ζε θακηά 

πεξίπησζε φηη κπνξεί λα ππάξμεη νληνινγηθά θνηλφο ζενινγηθφο ηφπνο κε 

θνηλέο ζπκβαηέο ζπνπδέο ησλ δχν ζενινγηψλ.  

 

5. Οξγάλωζε Ιζιακηθώλ ζπνπδώλ εξήκελ ηωλ Μνπζνπικάλωλ 

εηδηθώλ; Τν πξόβιεκα ηνπ ζεβαζκνύ ηεο εηεξόηεηαο  
 

Τπάξρεη έλα ζνβαξφ ζέκα, πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ην έηεξν Σκήκα – ην 

Πνηκαληηθφ – ηεο Θενινγηθήο ρνιήο: Πψο είλαη δπλαηφ απφ πιεπξάο θαζαξά 

επηζηεκνληθήο θαη ζενινγηθήο λα νξγαλψλεηαη ζην ΑΠΘ Καηεχζπλζε 

Θενινγηθψλ Ιζιακηθψλ πνπδψλ εξήκελ κνπζνπικάλσλ αθαδεκατθψλ 

επηζηεκφλσλ θαη ζενιφγσλ, νη νπνίνη δελ θαίλεηαη λα είραλ ή λα έρνπλ 

νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ζηα φξγαλα δηνίθεζεο; Δχινγα, επνκέλσο, 

δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα, θαηά πφζνλ κία ηέηνηα απφθαζε πιεξνί 

επηζηεκνληθά θαη εζηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη 

θαηά πφζνλ κπνξεί λα γίλεη πηζηεπηφ φηη ν ζεβαζκφο ζηελ εηεξφηεηα ησλ 

κνπζνπικάλσλ, είλαη πξάγκαηη ππαξθηφο ζην ζρεδηαζκφ ή ζηελ πξαγκάησζε 

ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπ γίλεηαη γη’ απηνχο αιιά ρσξίο απηνχο!!  

 

6. Δηεζλήο πξωηνηππία ν ζπκθπξκόο ρξηζηηαληθώλ θαη ηζιακηθώλ 

ζπνπδώλ  
 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη ηζιακηθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ νξγαλψλνληαη 

κε ηε ζχζηαζε Ιλζηηηνχησλ ή Κέληξσλ κε πιήξε αθαδεκατθή απηνηέιεηα θαη 

ειεπζεξία, ελψ  ζηειερψλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε 

ηίηινπο θαη καθξφρξνλε ζεηεία ζην πεδίν έξεπλαο ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο. Ο 

ζπκθπξκφο ησλ Ιζιακηθψλ πνπδψλ κε πξνηεζηαληηθέο ή ξσκαηνθαζνιηθέο 

Θενινγηθέο ρνιέο, νη νπνίεο, σο γλσζηφ, πξνζθέξνπλ ζπνπδέο 

επηθεληξσκέλεο  ζην ρξηζηηαληθφ ηνπο δφγκα, απνθιείεηαη εθ πξννηκίνπ ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο Γχζεσο. Καηά αληίζηνηρν ηξφπν, ην θαηλφκελν ηνπ 
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ζπκθπξκνχ ζενινγηθψλ ζπνπδψλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ απνρξψζεσλ  

δελ ην ζπλαληά θαλείο δηαρξνληθά νχηε ζηηο ζενινγηθέο ρνιέο ηνπ Ιζιάκ νχηε 

φκσο θαη ζε εθείλεο ησλ άιισλ αλαηνιηθψλ ζξεζθεηψλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη ην ζέκα είλαη αλάγθε λα 

κειεηεζεί θαη λα εμεηαζηεί απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ κε ηε δένπζα πξνζνρή 

θαη ζνβαξφηεηα, δηφηη θαζψο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εκπεηξία μέλσλ 

παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ, ε ιεηηνπξγία Πξνγξάκκαηνο Ιζιακηθψλ 

πνπδψλ, ππφ ηε ζθέπε κίαο εηεξφδνμεο ζενινγηθήο ζρνιήο θαη κε ηελ επζχλε 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ άζρεηνπ κε ην αληηθείκελν ην νπνίν θαιείηαη λα 

δηδάμεη, απνηειεί κία παγθφζκηα πξσηνηππία πνπ είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα 

πξνθαιέζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο Θενινγηθήο πνπ ζα 

επεξεάζνπλ θαη νιφθιεξν ην ΑΠΘ.  

Η εκθχηεπζε ηζιακηθψλ ζπνπδψλ  ζε κία ζρνιή, ε νπνία ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηεο δελ κπνξεί λα ηηο ππνζηεξίμεη επηζηεκνληθά νχηε 

λα εγγπεζεί ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ αθαδεκατθή απηνηέιεηά ηνπο απνηειεί κία 

«σξνινγηαθή επηζηεκνινγηθή θαη ζενινγηθή βφκβα», πεξηθιείεη ζνβαξφηαηνπο 

θηλδχλνπο, έρεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη ηειηθά κεηψλεη ην επηζηεκνληθφ 

θχξνο ηνπ ΑΠΘ.  

Ωο έρεη κάιηζηα δηαηππσζεί ζε θείκελν θαζεγεηή ηεο Θενινγηθήο 

ρνιήο «ην ζέκα ηεο ίδξπζεο ησλ ηζιακηθψλ ζπνπδψλ απφ ην Σκήκα 

Θενινγίαο ζεσξείηαη σο ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε 

Θενινγηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο ζην παξφλ θαη ζην πξνζερέο κέιινλ, εάλ 

πινπνηεζεί ε ίδξπζή ηνπ», αθνχ «θαίλεηαη φηη ελνξρεζηξψλεηαη έλαο αγψλαο 

αιινίσζεο ησλ ζενινγηθψλ ζπνπδψλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε κεηαβνιή ηνπο 

ζε ζξεζθεηνινγηθέο». Παξάιιεια, εκείο ζεσξνχκε φηη νιφθιεξν ην ΑΠΘ, κε 

ηελ εηζαγσγή Ιζιακηθψλ πνπδψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ, κπαίλεη ζε κία αδηέμνδε 

πεξηπέηεηα, αλ, κάιηζηα, ππνινγίζεη θαλείο θαη ηηο θξηθηέο ζθαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηε γεηηνληά καο θαη έρνπλ σο ζεσξεηηθή ηνπο βάζε ην Κνξάλην, 

ηηο ζπνπδέο ηνπ νπνίνπ ην Σκήκα Θενινγίαο, κε ηφζε εκκνλή θαη βηαζχλε 

επηζπκεί λα εκθπηεχζεη ΔΓΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ζην ΑΠΘ.  

Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα φηη ην εγρείξεκα απηφ ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο 

είλαη άζηνρν θαη αλαηξεί ηε ζρέζε ηεο φλησο Θενινγίαο κε ηελ αιήζεηα ηεο 

Δθθιεζίαο σο ζψκαηνο Υξηζηνχ θαη φρη σο θνζκηθήο δηνηθήζεσο, αθνχ κπνξεί  

λα ζεσξεζεί σο «αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Θενινγίαο απφ ηελ Δθθιεζία», φηαλ  

κάιηζηα «Θενινγία εθηφο ηεο Δθθιεζίαο δελ ππάξρεη θαη Δθθιεζία ρσξίο 

Θενινγία δε λνείηαη. 

 

Σπκπεξαζκαηηθά 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ζα ζέιακε, φρη κφλνλ σο 

πλδηθαιηζηηθή Παξάηαμε, αιιά πξνπαληφο εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο κεγάιεο 

κεξίδαο παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ, λα ζαο ηνλίζνπκε φηη είκαζηε ζαθώο 

αληίζεηνη ζην ελδερόκελν έγθξηζεο από ηε Σύγθιεην ηνπ ΑΠΘ 

θαηεύζπλζεο Ιζιακηθώλ Σπνπδώλ ζηε Θενινγηθή Σρνιή. Καηά ηε γλψκε 

καο δελ πξέπεη ε χγθιεηνο λα ζπλαηλέζεη θαη λα εγθξίλεη ηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Θενινγίαο, σο πάζρνπζα απφ πνιιέο πιεπξέο.  
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Σν ζέκα ρξεηάδεηαη πνιιή κειέηε ζε βάζνο θαη πιάηνο θαη ζνβαξή 

ζηάζκηζε φισλ ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρεη ζηελ 

πξαγκάησζή ηνπ. Μηα ηέηνηα κειέηε κε επξεία αληαιιαγή απφςεσλ δελ έρεη 

ππάξμεη, ην Πνηκαληηθφ Σκήκα έρεη αγλνεζεί, ελψ επηρεηξείηαη ε εζπεπζκέλε 

ιήςε κηαο απφθαζεο ππν ην θξάηνο εληππψζεσλ. Δίλαη αλάγθε λα ιεθζεί 

ππφςε φηη ππάξρνπλ ηζρπξέο ελζηάζεηο, δηακαξηπξίεο θαη κνκθέο πνπ κε 

αθνξκή απηφ ην ζέκα θάλνπλ ιφγν γηα απεκπφιεζε αξρψλ θαη αμηψλ αιιά θαη 

γηα έιιεηςε αληηζηάζεσλ έλαληη λεσηεξηζκψλ πνπ απεηινχλ ηα παξαδνζηαθά 

ηζηνξηθά, ζξεζθεπηηθά, πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζκηθά ζχλνξα ηεο παηξίδαο καο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ζπκπνιίηεο καο πνπ εκπηζηεχνληαη αθφκε ηελ αληηζηαζηαθή 

δχλακε, ην ζάξξνο θαη ηνλ αληηθεηκεληθφ θαη επηζηεκνληθφ ιφγν ησλ 

Αθαδεκατθψλ δαζθάισλ σο Γεκνζίσλ Λεηηνπξγψλ, ηνπο νπνίνπο ην ΑΠΘ δελ 

είλαη ζσζηφ λα δηαςεχζεη κε κηα ηέηνηα εζπεπζκέλε θαη αηεθκεξίσηε 

επηζηεκνληθά θαη εζληθά απφθαζε. Δίλαη αλάγθε αθφκε ην ΑΠΘ λα εθηηκήζεη, 

κε ηελ απαηηνχκελε ζνβαξφηεηα θαη ζθαηξηθφηεηα, ην ζέκα ζε ζρέζε κε 

πξφζσπα, ηάζεηο, ζεζκνχο θαη θαηαζηάζεηο, πξηλ εκπιαθεί κε απνθάζεηο ηνπ 

ζε απηφ.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαηά ηε γλψκε καο, δελ έρεη θαλέλα ιφγν γηα 

παξάδεηγκα, λα ζπγθξνπζηεί ε λέα χγθιεηνο θαη νη λέεο Πξπηαληθέο Αξρέο κε 

ηελ ηνπηθή Δθθιεζία αιιά θαη κε ην πιήζνο ρξηζηηαλψλ πνπ αληηδξνχλ έληνλα 

θαη κφλνλ ζην άθνπζκα αδηάθξηηα ηεο θξάζεο «Ιζιακηθέο πνπδέο ζην ΑΠΘ». 

Αο ζεκεησζεί φηη φινη απηνί, είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ απφθαζε/εηζήγεζε 

κεξίδαο θαζεγεηψλ ηνπ Θενινγηθνχ Σκήκαηνο, πνπ θαίλεηαη λα αγλνεί - φπσο 

ηζρπξίδνληαη - αθελφο ηελ ηζηνξία ρηιηάδσλ Αγίσλ Νενκαξηχξσλ, πνπ γηα ηελ 

πίζηε ηνπο καξηχξεζαλ παιαηφηεξα ζηελ παηξίδα καο κε ηνπο πην βίαηνπο 

ζαλάηνπο απφ ηζιακηζηέο θαη αθεηέξνπ θαη ηελ αξλεηηθή ζεκεξηλή ζπγθπξία 

κε φζεο αγξηφηεηεο δηαπξάηηνληαη απφ θαλαηηθνχο ηζιακηζηέο ζηελ «γεηηνληά» 

καο, ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη αιινχ, ζην φλνκα ηνπ Κνξαλίνπ, ην νπνίν 

σζηφζν, κε ηφζε παξνξκεηηθφηεηα, ρσξίο εηδηθή γλψζε θαη ρσξίο δηάθξηζε ηα 

23 κέιε ΓΔΠ ηεο Θενινγηθήο ζρεδηάδνπλ θαη πξνγξακκαηίδνπλ λα δηδαρζεί 

ζηε Θενινγηθή κε ηε δηθή ηνπο επνπηεία ή ζπκκεηνρή. 

Γελ κπνξεί λα κελ ιάβνπλ ππφςε επίζεο ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

ΑΠΘ ηηο απφςεηο ηνπ εηέξνπ Σκήκαηνο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο, ηνπ 

Πνηκαληηθνχ, θαη ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ ην απαξηίδνπλ, πνπ κε ηζρπξά 

επηρεηξήκαηα αληηηίζεληαη ζηε δεκηνπξγία ηέηνηαο θαηεχζπλζεο ζηε Θενινγηθή 

ρνιή, αλαινγηδφκελα θαη φηη παξά ηε ζέιεζή ηνπο αλαγθάδνληαη λα 

θαηαπηέζνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο ειεπζεξία θαη λα ζπκβηψζνπλ ζηνλ ίδην 

ρψξν -κε ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα επηθέξεη απηφ- κε φ,ηη ρσξίο δηάθξηζε 

εηνηκάδεη εξήκελ ηνπο ην Σκήκα Θενινγίαο. Γελ κπνξεί λα κελ ιάβεη ππφςε 

επίζεο ηελ ζχγρπζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο Θενινγηθήο 

θαη ηα αθαδεκατθά/επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηνπο, πνπ απφ φηη θαίλεηαη ζα 

παίξλνπλ ην ίδην Πηπρίν κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα δηνξηζκνχ κε ηνπο 

κνπζνπικάλνπο ηεο θαηεχζπλζεο ηζιακηθψλ ζπνπδψλ, αθνχ θαη απηνί ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα, θνηηεηέο ηεο ρξηζηηαληθήο Θενινγηθήο ρνιήο. 

Δίλαη ζαθέο, επνκέλσο, φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπιεπξν θαη ζπνπδαίν ζέκα, 

κε κεγάιεο θαη επξχηεξεο επηζηεκνληθέο, ηζηνξηθέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη 
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θνηλσληθέο δηαζηάζεηο θαη πξνεθηάζεηο, πνπ απαηηεί φρη κφλνλ ππεπζπλφηεηα, 

λεθαιηφηεηα θαη πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο αιιά θαη βαζχηαηε γλψζε φισλ 

ησλ εκθαλψλ θαη αθαλψλ παξαγφλησλ πνπ ην δεκηνχξγεζαλ θαη ην πξνσζνχλ.  

Έρνληαο απηά ππφςε, ζεσξνχκε φηη, θαθψο ελεπιάθε ην ΑΠΘ, ελψ ζα 

πξέπεη νη ππεχζπλνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηε 

ζπλεξγαζία εηδηθψλ - θαη φρη ησλ κε εηδηθψλ, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ – 

θαη εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, λα επεμεξγαζηεί κία θαηάιιειε θαη 

ιεηηνπξγηθή ιχζε - ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε επαλαιεηηνπξγία θαη 

αλαβάζκηζε ηεο ΔΠΑΘ - πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε εχινγε αλάγθε ησλ 

Διιήλσλ Μνπζνπικάλσλ γηα παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε ησλ 

Ιεξνδηδαζθάισλ ηνπο. 

 

 

Με εθηίκεζε 

 

Γηα ηελ Οινκέιεηα ηεο «Αθαδεκατθήο Παξέκβαζεο»  

Οη εθιεγκέλνη εθπξφζσπνί ηεο ζην Γ. ηνπ ΔΓΔΠ - ΑΠΘ 

 

 

Καξαθσλζηάλνγινπ Βεληακίλ, Μέινο Γ ΔΓΔΠ 

 

Υαηδεηφιηνο Απφζηνινο, Γξακκαηέαο Γ ΔΓΔΠ 

 

 

 


