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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
     

Στις µέρες µας ο θρησκευτικός 
προβληµατισµός έχει ενταθεί σε µεγάλο 
βαθµό. Θέµατα όπως η ανέγερση 
µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα και η 
προβολή της ταινίας  του βιβλίου του Dan 
brown  κώδικας Da Vinci έχουν προκαλέσει 
πολλά ερωτήµατα και έντονες αντιδράσεις 
γύρω από το θέµα της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ελεύθερης 
θρησκευτικής έκφρασης. Aν ανατρέξουµε 
στο παρελθόν µπορούµε να εντοπίσουµε και 
άλλες περιπτώσεις που προβληµάτισαν την 
κοινή γνώµη όπως το θέµα των ταυτοτήτων 
ή ακόµα πέρα από τα σύνορα τού ελληνικού 
κράτους τις αντιδράσεις της γαλλικής 
πολιτείας για τη ελεύθερη ύπαρξη της 
µαντίλας στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.    
         Στην παρούσα  εργασία θα 

εξετάσουµε την έννοια της θρησκευτικής 
ελευθερίας σε συνδυασµό µε  την 
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καθιέρωση της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Χριστού  ως επικρατούσα 
θρησκείας στην Ελλάδα. 
 
 

§1 
Γενικά 

 
Η γένεση της θρησκείας οφείλεται στο 

θρησκευτικό ένστικτο του ανθρώπου. Το 
ένστικτο αυτό εντοπίστηκε στον άνθρωπο 
από τα πρώτα χρόνια της ∆ηµιουργίας, 
είναι συνυφασµένο µε την ανθρώπινη 
προσωπικότητα ώστε είναι δυνατόν να 
ειπωθεί ότι δεν υπήρξε λαός ο οποίος να 
είχε στερηθεί την αίσθηση της ύπαρξης 
του θείου, την ύπαρξη µιας άγνωστης και 
υπεργήινης δύναµης στην οποία οφείλεται 
η δηµιουργία του Σύµπαντος. 
Χαρακτηριστικοί είναι οι λόγοι του 
Μαχάτµα Γκάντι «Κανένας άνθρωπος δε 
µπορεί να ζήσει χωρίς  θρησκεία… Η ζωή 
χωρίς θρησκεία είναι ζωή χωρίς αρχές και 
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ζωή χωρίς αρχές είναι πλοίο χωρίς 
πηδάλιο... η  θρησκεία  για τον άνθρωπο 
είναι σπουδαιότερη από την ζωή». 

∆ια µέσου των αιώνων ο άνθρωπος έχει 
κερδίσει το δικαίωµα της θρησκευτικής 
ελευθερίας  και έκφρασης. Θέλοντας να 
δώσουµε έναν ορισµό θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι είναι η εκ µέρους της 
πολιτείας παροχή προς τους πολίτες της 
νοµικής εγγυήσεως ότι θα διατηρήσει στο 
µέλλον το δικαίωµα της ελεύθερης 
διαµόρφωσης της θρησκευτικής συνείδησης 
κάθε ατόµου ξεχωριστά τόσο προς την 
λατρεία και όλες τις εκδηλώσεις της όσο 
και ως προς τα άλλα ζητήµατα που αφορούν 
τις σχέσεις του ανθρώπου µε τον θεό. Το 
άτοµο υπό το καθεστώς  της θρησκευτικής 
ελευθερίας έχει διπλή αξίωση απέναντι 
στην Πολιτεία, αξίωση προς την ελεύθερη 
διαµόρφωση της συνείδησης και προς την 
ακώλυτη άσκηση της λατρείας. 
 Η Πολιτεία δεν αρκείται στο ρόλο του 

απαθούς θεατή αλλά κρατά µια θετική 
στάση. Μετατρέπεται σε ένα ακοίµητο 
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φρουρό  της ελευθερίας αυτής όχι µόνο µε 
το να αποµακρύνει κάθε εξωτερικό 
στοιχείο που προσπαθεί να τη διαταράξει 
αλλά και µε το να επεµβαίνει στην 
περιφρούρηση της. Αυτό µπορούµε να το 
εντοπίσουµε στα πρώτα άρθρα του 
Συντάγµατος της Ελλάδος. Αποτελεί ένα 
από τα βασικά ατοµικά δικαιώµατα του 
πολίτη το οποίο απαγορεύει την λήψη 
νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων µε τα 
οποία παρακωλύεται άµεσα ή έµµεσα  η 
ελευθερία της θρησκευτικής έκφρασης 
(Σ5§2). 
 

 
§2 

Έννοια και  περιεχόµενο  
του δικαιώµατος της θρησκευτικής 

ελευθερίας 
 

Η θρησκευτική ελευθρεία είναι κατά 
την κρατούσα γνώµη ατοµικό δικαίωµα που 
διακρίνεται από τα λεγόµενα πολιτικά ή 
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κοινωνικά συνταγµατικά δικαιώµατα 1. Κατά 
την άποψη µας, αν ονοµατίσει κανείς την 
θρησκευτική ελευθερία ως ατοµικό 
δικαίωµα, περιορίζει πολύ την έννοια και 
το περιεχόµενό της. Κατά την άποψή µας η 
θρησκευτική ελευθερία νοηµατοδοτείται 
πιο εύστοχα αν συγκαταλεχθεί στον 
ευρύτερο όρο των «ανθρώπινων 
δικαιωµάτων» και µάλιστα των 
«θεµελιωδών». Η θρησκευτική ελευθερία 
αφορά στο θεµελιώδες, πανανθρώπινο 
φαινόµενο του θρησκευτικού 
συναισθήµατος, το οποίο αφορά στην ουσία 
της υπάρξεως του ανθρώπου, έχει δηλαδή 
σε ένα µεγάλο βαθµό υπαρξιακό 
περιεχόµενο, που εκφεύγει από τα στενά 
τυπικά όρια του ατοµικού βίου και 
εξελίσσεται ως ένα κοινωνικό πλέον 
φαινόµενο.  

                         
1 . Για τη διάκριση, τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα των όρων «ατοµικά δικαιώµατα» , «ανθρώπινα 
δικαιώµατα» και «θεµελιώδη δικαιώµατα»  ως 
προσδιοριστικών των ατοµικών ελευθεριών βλ. Α. ΜΑΝΕΣΗ, 
Ατοµικές ελευθερίες, σελ. 12-18.  
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Η Θρησκευτική ελευθερία αναλύεται ως 
το δικαίωµα κάθε ανθρώπου να διατηρεί 
απαραβίαστη την θρησκευτική του 
συνείδηση, να διαµορφώνει ελεύθερα τις 
θρησκευτικές του πεποιθήσεις που 
αναφέρονται στον θεό. Είναι  η ενδιάθετη 
πίστη και η εξωτερίκευση της προς 
οποιοδήποτε δόγµα για την υπόσταση του 
θείου. Κάθε άτοµο ξεχωριστά έχει την 
ελευθερία να επιλέγει, να διατηρεί ή  
ακόµα να εγκαταλείπει µια συγκεκριµένη 
θρησκεία (θετική θρησκευτική 
ελευθερία)καθώς και την δυνατότητα της 
επιλογής ή εγκατάλειψης µιας θρησκείας 
εν γένει, της αθρησκείας  ή της αθεΐας 
χωρίς δυσµενείς συνέπειες (αρνητική 
θρησκευτική ελευθερία). H ελευθερία 
συνειδήσεως δεν είναι απλώς ελευθερία 
της γνώµης αλλά ευρύτερο δικαίωµα το 
οποίο απαρτίζεται από περισσότερα 
δικαιώµατα: 

1) Το δικαίωµα καθενός να πρεσβεύει 
όποια θρησκεία  επιθυµεί  και θεωρεί ότι 
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ικανοποιεί το θρησκευτικό του συναίσθηµα 
καλύτερα από κάθε άλλη θρησκεία. 

2) Το δικαίωµα καθενός να µη 
πρεσβεύει κάποια θρησκεία να µην 
πιστεύει στον θεό, να είναι άθρησκος ή 
άθεος ή διαφορετικά να µην πρεσβεύει 
ορισµένη µόνο θρησκεία ή ορισµένες αρχές 
της θρησκεία στην οποία πιστεύει. 

3) Το δικαίωµα κάθε ατόµου ξεχωριστά 
να διατηρεί µυστικές τις θρησκευτικές 
του πεποιθήσεις χωρίς να είναι 
υποχρεωµένος να αποκαλύπτει το είδος και 
τον αριθµό των θρησκειών που πρεσβεύει. 
Η Πολιτεία δεν έχει την δυνατότητα να 
εξαναγκάσει το άτοµο να δηλώσει σε ποια 
θρησκεία ή Εκκλησία ή  θρησκευτική 
οργάνωση ανήκει. 

4) Το δικαίωµα καθενός να 
διακηρρύσει τα θρησκευτικά του πιστεύω 
ελεύθερα. 

5) Το δικαίωµα  κάθε προσώπου να 
µεταβάλλει µε την βούληση του το 
θρήσκευµα του χωρίς διάκριση. 
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Η ελευθερία της λατρείας (liberté de 
culte) αποτελεί µια από τις 
σπουδαιότερες εκδηλώσεις της 
θρησκευτικής ελευθερίας. Είναι το 
δικαίωµα κάθε ατόµου σύµφωνα µε το οποίο 
µπορεί να  εκδηλώνει είτε κατ’ ιδίαν 
είτε δηµόσια την πίστη του προς τον Θεό 
και να ασκεί τα θρησκευτικά του 
καθήκοντα σύµφωνα µε τις επιταγές της 
συνειδήσεως του µέσα από πράξεις και 
τελετουργίες καθορισµένες από την 
θρησκεία που ο ίδιος ελεύθερα έχει 
επιλέξει. Το κράτος οφείλει όχι µόνο να 
µην επεµβαίνει στην άσκηση της αλλά να 
την περιφρουρεί Η λατρεία  ασκείται είτε 
κατ’οίκον (devotion domestica) είτε 
δηµόσια και κάθε άτοµο έχει δικαίωµα να 
επιλέξει ελεύθερα τον τόπο και τον χρόνο 
θα ασκήσει αυτό το δικαίωµα της 
λατρείας,. Συνεπώς είναι εµφανές ότι η 
λατρεία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
θρησκευτικής ελευθερίας αφού κατοχυρώνει 
στο άτοµο την δυνατότητα να εξωτερικεύει 
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την λατρεία του Θεού όπως του επιβάλλουν 
οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
§3 

Ιστορική αναδροµή  
 
Το ζήτηµα της θρησκευτικής 

ελευθερίας τέθηκε από την εποχή κατά την 
οποία οι λαοί άρχισαν να εγκαταλείπουν 
το πολυθεϊσµό και προχώρησαν προς 
µονοθεϊκές θρησκείες. Με τη γέννηση των 
µονοθεϊκών θρησκειών γεννήθηκε η ιδέα 
ενός µοναδικού και παγκόσµιου θεού. Κάθε 
µια από αυτές  διεκδικούσε  υπέρ του 
ιδίου αυτής θεού την απόλυτη αλήθεια, 
την οποία αξίωσε ν’ ασπασθούν όλοι οι 
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αλλόθρησκοι. Κατ΄ αυτό τον τρόπο  
εµφανίσθηκε ο προσηλυτισµός και τα 
διάφορα κράτη επιδίωξαν να επιβάλλουν µε 
τη βία την αναγνωριζόµενη από αυτούς 
θρησκεία σε όλους τους αντιφρονούντες. 
Αυτό αποτέλεσε την αρχή της 
µισαλλοδοξίας, η οποία εκδηλωνόταν µέσω 
των διωγµών. Σε αντίδραση κατά της 
µισαλλοδοξίας δηµιουργήθηκε η κίνηση 
προς  απόκτηση θρησκευτικής ελευθερίας. 

Τις πρώτες ενδείξεις περί 
διεκδικήσεως ατοµικού δικαιώµατος 
θρησκευτικής ελευθερίας βρίσκουµε στο 
κόσµο των Ιουδαίων προφητών και 
ειδικότερα στο προφήτη Μιχαία κατά τον 
7ο αιώνα π.Χ. Στην αρχαία Ελλάδα δεν 
ήταν να γίνει ποτέ δυνατό να γίνει ποτέ 
λόγος για θρησκευτική ελευθερία. 
Οποιοσδήποτε τολµούσε να ασεβήσει προς 
τους εθνικούς θεούς κρινόταν ένοχος 
βαρύτατου αδικήµατος κατά της ίδιας της 
Πολιτείας και τιµωρούνταν µε τη ποινή 
του θανάτου. Χαρακτηριστικό  είναι το 
παράδειγµα του Σωκράτη. Η κατηγορία που 
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διατυπώθηκε εναντίον του είχε ως βάση 
την ασέβεια που υπέδειξε στους θεούς. 
Για τους αρχαίους Έλληνες οι θεοί ήταν 
κάτι ανεπίδεκτο αµφισβητήσεως. Έτσι στην 
αρχαία ελληνική τραγωδία εµφανίζεται η 
Αντιγόνη να αγνοεί την επιταγή του 
Κρέοντα προκειµένου να εκπληρώσει το 
ιερό καθήκον της ταφής του αδερφού της2.  
Μετέπειτα κατά την εποχή της  ρωµαϊκής  
αυτοκρατορίας η θρησκευτική ελευθερία 
ήταν ανύπαρκτη, όχι µόνο γιατί διώκονταν 
οι χριστιανοί , αλλά και διότι είχε 
καταστεί υποχρεωτική η λατρεία των 
ρωµαϊκών θεών. 

Κατά το έτος 313 µ.Χ. συντάσσεται το 
«διάταγµα του Μεδιολάνου» που εκδίδουν ο  
Λικίνιος και ο Κωνσταντίνος µε το οποίο 
αποφασίζεται παύση των διωγµών και 
αναγνωρίζεται η ανεξιθρησκία, γεγονός 
που αποτελεί το προανάκρουσµα του 
θεµελιώδους ατοµικού δικαιώµατος της 
θρησκευτικής ελευθερίας.  Θα ανέµενε 
                         

2. Π.∆. ∆ακτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα Ά,1991 ΣΕΛ 306 
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κανείς ότι η εξέλιξη των πραγµάτων θα 
έβαινε οµαλά κατά τρόπο φυσιολογικό και 
ότι  θα παρέµενε σταθερό τουλάχιστον το 
καθεστώς της ανεξιθρησκείας. Ατυχώς 
συνέβη το αντίθετο, καθώς η βυζαντινή 
αυτοκρατορία χαρακτηρίστηκε και από 
διωγµούς µη χριστιανών. Παράλληλα στη 
δύση είχε πέσει το σκότος του Μεσαίωνα. 
Ήταν εποχή σκότους, δεισιδαιµονίας και 
οπισθοδροµικότητας στην οποία η 
Ρωµαιοκαθολική εκκλησία κυριαρχεί. 
Οποιαδήποτε εκδήλωση θρησκευτικών 
πεποιθήσεων µη αρεστών στο πάπα 
καταπνίγεται στο αίµα. Βασικό µέσο για 
την επίτευξη του σκοπού αποτελεί το 
φοβερό δικαστήριο της ιεράς εξέτασης 
.Μετά τη πτώση της Κωνσταντινούπολης , η 
οποία αποτελεί και το τέλος του Μεσαίωνα 
ακολουθεί η εποχή της Αναγέννησης κατά 
την οποία το ανθρώπινο πνεύµα αναζητά 
νέες αξίες και σκοπούς. Είναι πρόωρο να 
µιλήσουµε περί θρησκευτικής ελευθερίας 
πριν την εποχή του Μαρτίνου Λούθηρου, ο 
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οποίος εξεγέρθηκε κατά των Παπών και 
εισήγαγε το προτεσταντισµό.       

Η πρώτη σηµαντική κίνηση του 
ατοµικού δικαιώµατος θρησκευτικής 
ελευθερίας που ακολουθεί και αξίζει να 
σηµειωθεί είναι η περίφηµη ∆ιακήρυξη 
∆ικαιωµάτων της πολιτείας της Βιρτζίνια 
του1776 µέσω της οποίας η θρησκεία 
αναγνωρίζεται πλέον ως ατοµικό και 
πανανθρώπινο δικαίωµα. Κατά το άρθρο 16 
της διακηρύξεως «…Όλοι οι άνθρωποι 
δικαιούνται εξίσου να ενασκούν ελεύθερα 
τα της θρησκείας σύµφωνα µε τις επιταγές 
της συνείδησής τους …»3. Κατά την ίδια 
εποχή στην Ευρώπη οι λαοί ζουν σε 
κατάσταση εκρηκτική η οποία οδηγεί στη 
µεγάλη επανάσταση του γαλλικού λαού. Η 
επανάσταση η οποία ανέτρεψε τα πάντα δεν 
ήταν δυνατό να αφήσει άθικτο και το 
τεράστιο ζήτηµα της θρησκευτικής 
ελευθερίας. Έτσι το 1789 συντάσσεται η 

                         
3. Αναστάσιου  Ν. Μαρίνου,  Η Θρησκευτική Ελευθερία, 

1972 σελ 50 
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∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
και του πολίτη µε βάση την οποία 
αναγνωρίζεται µόνο η ανεξιθρησκεία. Κατά 
το άρθρο 10 «κανείς δε πρέπει να 
ενοχλείται για τις γνώµες του, ακόµα και 
για τις θρησκευτικές, αρκεί να µη 
διαταράσσει τη δηµόσια τάξη που 
καθιερώνει ο νόµος». Στα άλλα ευρωπαϊκά 
κράτη αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η 
θρησκευτική ελευθερία  µε το σύνταγµα 
του Βελγίου του 1831 (άρθρο 14)4. Στη 
διάρκεια του 20ου αιώνα η θρησκευτική 
ελευθερία εξακολουθεί να θεωρείται ως 
ένα εκ των βασικών ατοµικών δικαιωµάτων.  

Μέσα από την ιστορική ανασκόπηση 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 
θρησκευτική ελευθερία όχι µόνο κατόρθωσε 
να επιζήσει δια µέσου των αιώνων και 
παρά τις κατά καιρούς αντίξοες συνθήκες, 
αλλά και αποτέλεσε, σε πολλές 
περιπτώσεις, το µέσο µε το οποίο οι λαοί 

                         
4. Α. Μάνεσης , Συνταγµατικά δικαιώµατα, α’ ατοµικές 

ελευθερίες , 1982, σελ 250 
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οδηγήθηκαν στη κατάκτηση των 
περισσοτέρων από τις σύγχρονες ατοµικές 
ελευθερίες. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί 
ένα παρήγορο µήνυµα και φωτεινή ελπίδα 
για τους λαούς εκείνους οι οποίοι 
καταπιέζονται µέχρι σήµερα και 
στερούνται του στοιχειώδους δικαιώµατος  
να λατρεύουν ελεύθερα το Θεό τους.   

 
 
 

§ 4 
Έννοια της επικρατούσας θρησκείας 

στο παρελθόν  
 
Θα µπορούσε κανείς να θέσει το 

ερώτηµα αν η Ορθοδοξία είναι πράγµατι ή  
µόνον  στους  τίτλους επικρατούσα 
θρησκεία στην Ελλάδα; 

Μια µικρή αναδροµή στο παρελθόν  
µπορεί να δώσει πολλές απαντήσεις στο 
ερώτηµα µας. Είναι αποδεδειγµένο ότι η  
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πορεία  του Χριστιανισµού είναι ήταν 
δεµένη άµεσα µε τον ελληνισµό. Από τον 
2ο µ.Χ αιώνα ο χριστιανισµός είχε κάνει 
εµφανή την παρουσία του στην Ελλάδα. Η 
προσχώρηση των Ελλήνων στο χριστιανισµό 
ήταν το πιο εντυπωσιακό ιστορικό γεγονός 
τού αρχικού Χριστιανισµού στα µάτια των 
ιδίων των Αποστόλων. Το ίδιο το κατά  
Ιωάννη ευαγγέλιο γραµµένο στα ελληνικά 
εκφράζει την ίδια ιδέα ότι ο 
χριστιανισµός είχε ξεκινήσει µια κοινή 
πορεία µε τον ελληνισµό. Έτσι 
συναντιούνται σε µια ιστορική στιγµή και 
συνδέονται στενά και δηµιουργικά χάρη  
στις εργασίες των πατέρων της Εκκλησίας. 
Με την διδασκαλία του Παύλου ο 
Χριστιανισµός ανοίχτηκε στους Έλληνες, 
άρχισε να ελληνοποιείται και Ελληνισµός 
από την πλευρά του µε την συµβολή των 
πατέρων της Εκκλησίας εκχριστιανίσθηκε. 
Μετά τον εξελληνισµό της ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας µε την δηµιουργία του 
βυζαντινού κράτους ο Χριστιανισµός 
καθίσταται η «επικρατούσα θρησκεία». 
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∆ηλαδή ο χριστιανισµός δεν ήταν µόνο 
στην πράξη αλλά θεσπιζόταν και από την 
νοµοθεσία ως επικρατούσα θρησκεία. 
Φαινόµενο και πραγµατικότης 
εταυτίζοντο5. 

Μετά την πτώση του Βυζαντίου ο 
ελληνικός χώρος µπαίνει κάτω από την 
κυριαρχία της Οθωµανικής αυτοκρατορίας 
και παραµένει στην κατάσταση αυτή για 
τετρακόσια χρόνια .Κατά την διάρκεια της 
σκλαβιάς η Εκκλησία συµπαρίσταται στον 
ελληνικό λαό. Η αρωγή του ήταν µεγάλη 
και αποφασιστική για το µέλλον του 
ελληνικού λαού. Το κρυφό σχολειό που 
κρατούσε ζωντανή την ελπίδα για 
απελευθέρωση και οι µορφές σπουδαίων 
κληρικών όπως  του Πατριάρχου Γρηγορίου 
του Ε΄, του θρυλικού Παπαφλέσσα 
σηµάδεψαν την ιστορία του ελληνικού 
έθνους και της Ορθοδοξίας και τις ένωσαν 
στον κοινό αγώνα της απελευθέρωσης. Έτσι 

                         
5. Α. ΜΑΡΙΝΟΥ Εκκλησία και δίκαιον (Θεωρία και 

νοµολογία) 2000  σελ.507. 
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η το δόγµα της ορθοδοξίας καταλαµβάνει 
ένα σπουδαίο ρόλο για τον ελληνισµό µετά 
την απελευθέρωση του.  

Ιδίως µετά τα το 1864 ο ρόλος αυτός 
διευρύνθηκε. Η ορθοδοξία διακηρύσσονταν 
ως η «επικρατούσα θρησκεία» στην Ελλάδα, 
απαγορευόταν αυστηρά ο προσηλυτισµός εις 
βάρος της, είχε τεθεί ως βάση της 
παιδείας ενώ  ο Ανώτατος Άρχων έπρεπε να 
είναι υποχρεωτικά Χριστιανός Ορθόδοξος. 
Επιπλέον απαγορευόταν η ελεύθερη 
κυκλοφορία εφηµερίδων και άλλων εντύπων 
που διέδιδαν ιδέες που πρόσβαλλαν την 
χριστιανική θρησκεία ενώ σε όλα τα 
συντάγµατα της Ελλάδος µέχρι τότε στην 
κεφαλίδα του Συντάγµατος γινόταν 
επίκληση στην Αγία Τριάδα. 

Το καθεστώς αυτό κράτησε από το 1952 
µέχρι την πτώση του καθεστώτος των 
συνταγµαταρχών το 1974 οπότε και 
δηµιουργήθηκαν µεγάλες µεταβολές. Η 
δράση της Εκκλησιάς κατά την διάρκεια 
της διδακτορίας  και τα µέτρα που έλαβε 
η ηγεσία της  που είχε γίνει όργανο του 
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στρατιωτικού καθεστώτος δηµιούργησαν 
έντονη αντίθεση που έγινε φανερή 
περισσότερο τα επόµενα χρόνια. 

Μετά την µεταπολίτευση η Πολιτεία 
είχε χάσει την εµπιστοσύνη της στην 
Εκκλησιαστική Ηγεσία ενώ το σύνθηµα 
«Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» που 
χρησιµοποιήθηκε από το διδακτορικό 
καθεστώς έφερε τα αντίθετα αποτελέσµατα 
από αυτά που αποσκοπούσε. Συντέλεσε στην 
δηµιουργία του αντιθρησκευτικού και 
αντιεκκλησιαστικού κλίµατος που 
παρατηρείται εκείνη την περίοδο καθώς 
και στην αύξηση του αριθµού των 
ετεροδόξων. Η ορθοδοξία είχε µπει σε µια 
µεγάλη δοκιµασία που οδήγησε την 
Κυβέρνηση εκείνης της εποχής να 
καταρτήσει Σχέδιο Συντάγµατος το οποίο 
κατοχύρωνε το χωρισµό Κράτους και 
Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία είχε δεχθεί ένα 
σοβαρό πλήγµα. Στο επίπεδο του 
Συντάγµατος είχε χάσει κάθε προνόµιο 
αφού είχε εισέλθει κάτω από την εξουσία 
του κράτους. Όλα τα παλαιότερα προνόµια 
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είχαν χαθεί. Η Ορθοδοξία  δεν ήταν η 
επικρατούσα θρησκεία παρά µόνο στους 
τίτλους, δεν είχε πλέον άλλη έννοια  
πέραν του ότι αυτή  είναι θρησκεία της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Οι 
αντιδράσεις για τα µέτρα αυτά ήταν 
πολλές και έντονες µε αποτέλεσµα η 
κυβέρνηση να επαναφέρει την επίκληση 
στην Αγία Τριάδα και να θέσει  το 
χριστιανισµό ως βάση για την παιδεία 
κατοχυρώνοντας τη διδασκαλία των 
θρησκευτικών ως ένα από τα  υποχρεωτικά  
µαθήµατα στα ελληνικά σχολεία.                     
 

 
 
 
§5 

Έννοια   της επικρατούσας θρησκείας 
σήµερα 

 
Στις µέρες µας έχει δηµιουργηθεί µια 

νέα κατάσταση. Ο συνταγµατικός νοµοθέτης 



ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ  

 

23 

23

στο Σ2§1 κατοχυρώνει την θρησκεία της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας  ως  την 
θρησκεία της Επικράτειας  για να  της 
προσδώσει επισηµότητα και κύρος. Για το 
λόγο αυτό παρέχει  σε αυτή  ορισµένα  
προνόµια  που δε τα απολαµβάνουν οι 
υπόλοιπες θρησκείες. Είναι βέβαια 
αποδεδειγµένο ότι   η προνοµιακή 
µεταχείριση αυτή του ορθόδοξου δόγµατος  
δεν είναι απολύτως σύµφωνη µε  την αρχή 
της θρησκευτικής ελευθερίας η οποία 
επιβάλλει την ίση µεταχείριση όλων των 
θρησκειών που συνυπάρχουν µέσα στο 
κράτος. Παρόλα αυτά, όπως τονίσαµε και 
παραπάνω, το δικαίωµα της θρησκευτικής 
ελευθερίας  έχει πανανθρώπινη δύναµη 
όπως όλα άλλωστε τα ατοµικά δικαιώµατα 
µε την εξαίρεση ότι διαµορφώνεται και 
εξελίσσεται  σύµφωνα µε το περιεχόµενο  
του περιβάλλοντος  και των συνθηκών 
(ιστoρικών, θρησκευτικών, κοινωνικών 
κ.λπ.) κάτω από τις οποίες  ζει κάθε 
λαός  και πάντα από τις σχέσεις  που 
έχουν δηµιουργηθεί ανάµεσα στην Εκκλησία 
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και στην Πολιτεία. Αν συγκρίνουµε τα 
παλαιότερα συντάγµατα µε το Σύνταγµα του 
1975/1986/2001 θα διαπιστώσουµε ότι ο 
τίτλος που δίνεται στην θρησκεία  του 
ορθόδοξου δόγµατος ως επικρατούσης δεν 
είναι  παρά ένας τιµητικός τίτλος. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι το ισχύον 
Σύνταγµα διέπεται από ένα φιλελεύθερο 
πνεύµα (Σ 13) που θεωρεί κάθε θρησκεία 
ίση και απαραβίαστη. Όπως αναφέραµε και 
παραπάνω,  η πορεία του ελληνικού έθνους 
έχει συνδεθεί τόσο πολύ µε την 
διδασκαλία του Ορθοδόξου δόγµατος 
,ιδιαίτερα τα χρόνια της δουλείας, ώστε 
οι λέξεις ελληνισµός και ορθοδοξία 
πολλές φορές ταυτίζονται. Εξαιτίας αυτών 
των λόγων  ο συνταγµατικός νοµοθέτης 
αναγνώρισε στο ορθόδοξο χριστιανικό 
δόγµα µια επισηµότητα , του επιφύλαξε 
µια εξέχουσα θέση έναντι των λοιπών 
θρησκευµάτων και το κατέστησε πρώτο 
µεταξύ  των θρησκειών. Παρόλα αυτά  τα παλαιά 

προνόµια της Εκκλησίας έχουν πλέον εξαφανισθεί  και το 
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πρώτο δειλό αλλά συνειδητό προανάκρουσµα ενός χωρισµού 

Κράτους και Εκκλησίας έχει αρχίσει να διαφαίνεται. Η 

εξουσία της πολιτείας παραµένει , που για πρώτη φορά υπό 

δηµοκρατικό καθεστώς της δίνεται η εξουσία να ψηφίζει τον 

καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας (Σ3 και 72 §1).  
 
 

 
§6 

Συµπεράσµατα  
 

Τέλος, µέσα από την έρευνα µας 
µπορούµε να συµπεράνουµε  ότι η 
θρησκευτική ελευθερία αποτελεί ένα από 
τα βασικά και θεµελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώµατα που κατοχυρώνει τόσο την 
ελεύθερη διαµόρφωση και ανάπτυξη της 
θρησκευτικής συνείδησης όσο και την 
ακώλυτη και ανεµπόδιστη άσκηση της 
λατρείας των θρησκευτικών πεποιθήσεων 
που έχει επιλέξει κάθε άτοµο ξεχωριστά. 
Παράλληλα εξετάζοντας τα ιστορικά 
γεγονότα που συνδέονται µε το δικαίωµα 
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της θρησκευτικής ελευθερίας καταλήγουµε 
στο συµπέρασµα ότι παρόλα τα εµπόδια που 
συνάντησε και τις δυσκολίες που 
αντιµετώπισε  οδήγησε τον άνθρωπο σε 
νέες κατακτήσεις στο πεδίο των ατοµικών 
δικαιωµάτων και του εξασφάλισε την 
ελεύθερη θρησκευτική έκφραση. Ενώ  
ερευνώντας τον όρο της επικρατούσης 
θρησκείας  διαπιστώνουµε ότι ο  ρόλος 
της  είναι περισσότερο τυπικός για να 
µην επηρέαζε το κατοχυρωµένο από τοΣ 
δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας. 
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