
Σημαντικός ο ρόλος των θρησκευτικών στα σχολεία 

τονίζει ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. 

Γεώργιος  

 
  
Στην προσφορά των Θρησκευτικών ως μάθημα στα σχολεία αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος καθώς επίσης και στις 
θέσεις της εκκλησίας με αφορμή τα όσα ακούστηκαν για άλλη μια φορά περί κατάργησης του 
συγκεκριμένου μαθήματος από τους υποστηρικτές αυτής της άποψης.  
«Γενικότερα ο στόχος του σχολείου δεν είναι μόνο γνωσιολογικός αλλά είναι και παιδαγωγικός 
και νομίζω ο στόχος του σχολείου είναι να κάνει ανθρώπους καλούς όπως λέγανε οι πρόγονοί 
μας και να αναδείξει ανθρώπους με Α κεφάλαιο», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γεώργιος και 
συμπλήρωσε: «Το μάθημα των θρησκευτικών από τα παλαιά χρόνια ιδιαιτέρα από τους 
χρόνους τους Ελληνιστικούς έχει μια ποικιλία προσφοράς. Διδάσκει ιστορία, πολιτισμό, 
διδάσκει ασφαλώς την παρουσία του Θεού στον κόσμο αλλά και όλες τις παραμέτρους που 
αναδεικνύουν τη ζωή, αναδεικνύουν την ανθρωπιά και αν αυτές λείψουν βλέπουμε τότε πως 
συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στον συνάνθρωπο». 
Και αναφερόμενος στο τι συμβαίνει τότε επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Σήμερα όλοι αυτοί που 
μας ταλαιπωρούν είναι άριστοι επιστήμονες και σπουδαίοι αλλά όμως η γνώση δεν περνάει 
μέσα από την καρδιά και για αυτό βλέπουμε πάλι τον κίνδυνο να αιματοκυλιστεί η 
ανθρωπότητα». 
Όπως υπογράμμισε ο κ. Γεώργιος γι΄ αυτούς ακριβώς τους λόγους χρειάζεται το μάθημα των 
θρησκευτικών και «όχι γιατί εμείς είμαστε χριστιανοί». 
Τόνισε ακόμα ότι υπάρχουν στα θρησκευτικά «στοιχεία και του πολιτισμού μας και της 
παραδόσεώς μας» αλλά και ότι εμείς «σεβόμαστε τις απόψεις όλων» ενώ δεν παρέλειψε να 
δώσει έμφαση στο ότι «η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας και ο Μακαριότατος 
Αρχιεπίσκοπος μας και για εμάς πολυσέβαστος και πολυαγαπητός πνευματικός πατέρας και 
ποιμενάρχης για τόσα χρόνια έχει καταθέσει από πέρσι τις τοποθετήσεις και τις απόψεις για 
το θέμα αυτό». 
Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και πως το πρόβλημα κάποιοι θέλουν να το 
δημιουργήσουν. 
«Από την άλλη σεβόμαστε τις θρησκευτικές τοποθετήσεις και απόψεις όλων των ανθρώπων 
που έχουν έρθει στην πατρίδα μας και κάποιοι λοιπόν πρέπει να σεβαστούν τις δικές μας, στο 
κάτω κάτω μας βρήκαν», κατέληξε ο κ. Γεώργιος. 
 


