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Ειςαγωγή 
 
τθν εργαςία που ακολουκεί επιχειρείται μια ςφντομθ ςκιαγράφθςθ του ςυνταγ-
ματικά κατοχυρωμζνου δικαιϊματοσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ (άρκρο 13 ). Επίςθσ 
γίνεται προςπάκεια να καταδειχκεί θ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτθ κρθςκευτικι 
ελευκερία και τθν παραδοςιακι ςτα υντάγματά μασ κατοχφρωςθ επικρατοφςασ 
κρθςκείασ. ( άρκρο 3  ). 
Θ εργαςία ξεκινά με μια αναδρομι ςτθν ιςτορία τισ κατοχφρωςθσ τισ κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ ενϊ ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν πορεία τισ εξζλιξθσ τοφ δικαιϊ-
ματοσ ςτα ελλθνικά υντάγματα αλλά και ςε κεμελιϊδθ διεκνι κείμενα. Ακολουκεί 
μια γενικι οριοκζτθςθ τισ ζννοιασ και του περιεχομζνου τισ κρθςκευτικισ ελευκε-
ρίασ ενϊ γίνεται και αναφορά ςε ςυναφείσ και βαςικζσ ζννοιεσ ( ανεξικρθςκία, 
κρθςκευτικι ιςότθτα. ) 
Μετά από ςφντομθ ζκκεςθ των φορζων και αποδεκτϊν του δικαιϊματοσ γίνεται 
ειδικότερθ ανάλυςθ των δφο πλευρϊν τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ, ελευκερίασ 
κρθςκευτικισ ςυνειδιςεισ και ελευκερίασ λατρείασ, και εκτίκεται θ μεταξφ τουσ 
ςχζςθ και οι επιμζρουσ εκφάνςεισ τουσ. Επίςθσ παρουςιάηονται και αναλφονται οι 
φραγμοί που το ίδιο το φνταγμα επιβάλλει ςτο κατοχυρωμζνο δικαίωμα. 
Κλείνοντασ, γίνεται αναφορά ςτθν κατοχφρωςθ επικρατοφςασ κρθςκείασ και ςτο 
κατά πόςο αυτι εναρμονίηεται με τθν κρθςκευτικι ελευκερία ενϊ δίνεται ζμφαςθ 
και ςε κζματα που αφοροφν τθ δογματικι ενότθτα και το αυτοδιοίκθτο τισ Εκκλθ-
ςίασ τισ Ελλάδοσ αλλά και ςτο κρίςιμο ηιτθμα των ςχζςεων αυτισ με τθν ελλθνικι 
πολιτεία. 
 
Ιςτορική αναδρομή 
 
Θ κρθςκεία υπιρξε από καταβολισ του ανκρϊπου κεντρικισ ςθμαςίασ φαινόμενο 
για τθν οργάνωςθ και λειτουργία των κοινωνιϊν. Ωσ κρθςκεία κα μποροφςε να 
αναφερκεί θ πίςτθ και θ λατρεία προσ το κείο δθλαδι προσ τθν καλι ανϊτερθ 
δφναμθ. Πρόκειται δθλαδι για ςφνολο λατρευτικϊν πράξεων και δοξαςιϊν 
αναφερόμενων ςτθν υπόςταςθ του κείου. Οι ζννοιεσ, λοιπόν, τθσ κρθςκείασ και του 
κρθςκευτικοφ αφοροφν ςτθν αντίλθψθ περί Θεοφ και ςτισ ςχετιηόμενεσ με αυτι 
μεταφυςικζσ και θκικζσ παραςτάςεισ, με τισ παραςτάςεισ αυτζσ να μθν αποτελοφν 
απλι αντίλθψθ ι ζςτω πεποίκθςθ αλλά πίςτθ με τθν ςτενι ζννοια τθσ fides sacra. 
Θ κρθςκεία προςφζροντασ διζξοδο, κάποιεσ φορζσ και απαντιςεισ ςτισ μετα-
φυςικζσ ανθςυχίεσ τοφ ανκρϊπου διαμορφϊκθκε από παλιά ωσ ζνα φυςικό δίκαιο 
κείασ ζμπνευςθσ που κακοδθγοφςε τθν ςυμπεριφορά τοφ ατόμου υποκακιςτϊντασ 
το υποτυπϊδεσ ακόμα τότε κετό δίκαιο και τουσ κανόνεσ ανκρϊπινθσ προζλευςθσ. 
Εξάλλου θ φφςθ των κρθςκευτικϊν κανόνων που απευκφνουν απόλυτεσ επιταγζσ 
προσ τουσ πιςτοφσ τουσ ζφερε γριγορα ςε ςφγκρουςθ με τθν κρατικι εξουςία αφ' 
θσ ςτιγμισ αυτι διεκδίκθςε το μονοπϊλιο ςτθν κζςπιςθ νόμων. Χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα τζτοιασ ςφγκρουςθσ μεταξφ κείου και ανκρωπίνου δικαίου είναι θ 
Αντιγόνθ του οφοκλι που ςτθν ομϊνυμθ τραγωδία αντιτάςςει ςτον Κρζοντα (το 
κράτοσ δθλαδι ) τθν ςυμμόρφωςθ ςτο κρθςκευτικό τθσ κακικον. 
Ακόμθ και ςτθν αρχαιότθτα, λοιπόν, που τθσ ιταν ξζνθ θ ζννοια του ατομικοφ 
δικαιϊματοσ είχε δθμιουργθκεί το κεμζλιο για τθν αντίταξθ ατομικϊν κρθςκευ-
τικϊν υποχρεϊςεων ςτθ κρατικι επιταγι. Τπό τθν ζννοια αυτι θ κρθςκευτικι 



ελευκερία αποτελεί τθν ρίηα των ατομικϊν ελευκεριϊν και ζνα από τα πρϊτα 
ατομικά δικαιϊματα που διεκδικικθκαν ποτζ, πράγμα που ςαφϊσ αποδεικνφει το 
ςθμαντικό ρόλο τθσ κρθςκείασ ςτθν εξζλιξθ τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ. 
Θ πρϊτθ μαηικι διεκδίκθςθ κρθςκευτικισ ελευκερίασ τοποκετείται χρονικά ςτθν 
εποχι τθσ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ όταν είχαν εξαπολυκεί άγριοι διωγμοί κατά των 
Χριςτιανϊν. Σο διάταγμα τϊν Μεδιολάνων (313 μΧ ) που διακθρφςςει τθν ανεξι-
κρθςκία τερματίηει τθν περίοδο των διωγμϊν και αποτελεί τθν πρϊτθ επίςθμθ 
κατοχφρωςθ κρθςκευτικοφ δικαιϊματοσ. Σον 16ο αιϊνα θ απολυταρχικι εξουςία 
του θγεμόνα που ζφκανε μζχρι και τον προςδιοριςμό τθσ κρθςκείασ των υπθκόων 
του ( cuius regio eius religio ) οδιγθςε ςε μακροφσ κρθςκευτικοφσ πολζμουσ και 
τελικά ςτθν κρθςκευτικι μεταρρφκμιςθ που ζδωςε νζα αφορμι για διακιρυξθ τθσ 
κρθςκευτικισ ελευκερίασ. Αργότερα θ κρθςκευτικι ελευκερία κα λάβει κεντρικι 
κζςθ ςτθν διδαςκαλία των μεγάλων πολιτικϊν φιλοςόφων και διαφωτιςτϊν του 
17ου και 18ου αιϊνα, κυρίωσ των Locke, Montesquieu, Rousseau και Voltaire. 
To Bill of Rights τισ πολιτείασ τισ Virginia το 1776 είναι το πρϊτο κείμενο που 
αναγνωρίηει πανθγυρικά τθν κρθςκευτικι ελευκερία, ορίηοντασ ςτο άρκρο 16 ότι 
«όλοι οι άνκρωποι ζχουν το δικαίωμα να αςκοφν ελεφκερα τα τθσ κρθςκείασ τουσ 
ςφμφωνα με τισ επιταγζσ τθσ ςυνείδθςισ τουσ». Ακολουκεί, το 1791, θ πρϊτθ 
τροποποίθςθ του ομοςπονδιακοφ υντάγματοσ των ΘΠΑ του 1787 κατά τθν οποία « 
το Κογκρζςο δεν κα ψθφίςει νόμο που να ιδρφει κρθςκεία του κράτουσ ι που να 
απαγορεφει τθν ελεφκερθ λατρεία οποιαςδιποτε κρθςκείασ». Αντίκετα θ γαλλικι 
Διακιρυξθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και του πολίτθ του 1789 αναγνωρίηει 
μόνο τθν ανεξικρθςκία ορίηοντασ ςτο άρκρο 10 ότι « κανείσ δεν επιτρζπεται να 
ενοχλείται για τισ δοξαςίεσ του υπό τον όρο ότι θ εκδιλωςι τουσ δεν διαταράςςει 
τθ δθμόςια τάξθ». 
Υςτερα από τισ διακθρφξεισ ςε Αμερικι και Γαλλία θ κρθςκευτικι ελευκερία κατο-
χυρϊνεται ςε όλα τα ευρωπαϊκά ςυντάγματα του 19ου και 20ου αιϊνα με πρϊτο το 
βελγικό(1831) που αποτζλεςε πρότυπο και για πολλά μεταγενζςτερα ευρωπαϊκά 
ςυνταγματικά κείμενα.  
 
Η θρηςκευτική ελευθερία ςτα ελληνικά ςυντάγματα 
 
Ανάλογθ είναι θ εξζλιξθ και ςτα ελλθνικά ςυντάγματα τα οποία όμωσ διακθρφςςουν 
ςυγχρόνωσ πάντα τθν κρθςκεία τισ Ανατολικισ Ορκοδόξου του Χριςτοφ Εκκλθςίασ 
ωσ επικρατοφςα κρθςκεία ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Μάλιςτα οι διατάξεισ που 
κακορίηουν τισ ςχζςεισ κράτουσ και επικρατοφςασ κρθςκείασ για λόγουσ παράδοςθσ 
και ςεβαςμοφ προσ τθν πίςτθ τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ του ελλθνικοφ λαοφ ανα-
γράφονται ςτθν αρχι όλων των προθγοφμενων ςυνταγμάτων μασ. 
Σο φνταγμα τθσ Επιδαφρου (« προςωρινό πολίτευμα τισ Ελλάδοσ»-1822 παρ ά) 
περιζχει διάταξθ που επαναλαμβάνεται κατά λζξθ και ςτο φνταγμα του Άςτρουσ (« 
νόμοσ τισ Επιδαφρου »-1823 παρ ά) κατά τθν οποία «θ επικρατοφςα κρθςκεία εισ 
τθν ελλθνικιν επικράτειαν είναι θ τθσ Ανατολικισ Ορκοδόξου του Χριςτοφ Εκκλθ-
ςίασ, ανζχεται όμωσ θ διοίκθςθ τθσ Ελλάδοσ πάςαν άλλθν κρθςκείαν, και αι τελεταί 
και ιεροπραγίαι εκάςτθσ αυτϊν εκτελοφνται ακωλφτωσ.». το φνταγμα τθσ 
Σροιηινασ (1827) θ διάταξθ αναφζρει «Κακείσ εισ τθν Ελλάδα επαγγζλεται τθν 
κρθςκείαν του ελευκζρωσ και δια τθν λατρείαν αυτισ ζχει ίςθν υπεράςπιςιν. Θ δε 
τθσ Αναταλικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ είναι Θρθςκεία τθσ Επικρατείασ.». Ανάλογα 



και το θγεμονικό φνταγμα (1832) ορίηει ςτο άρκρο 6 τα εξισ « Θ επικρατοφςα 
κρθςκεία εισ τθν ελλθνικιν Επικράτεια είναι θ τθσ Ανατολικισ Ορκοδόξου και Αγίασ 
του Χριςτοφ Εκκλθςίασ, κακείσ όμωσ πρεςβεφει τα τθσ κρθςκείασ του ακωλφτωσ και 
πάςα κρθςκεία, τθσ οποίασ αι τελεταί γίνονται παςιφανϊσ και δθμοςίωσ, ζχει ίςθν 
υπεράςπιςθν υπό των νόμων». Όπωσ βλζπουμε τα δφο πρϊτα υντάγματα κατοχυ-
ρϊνουν απλι ανεξικρθςκία ενϊ τα δφο επόμενα προχωροφν ςτθν κρθςκευτικι 
ελευκερία. 
Θ εξζλιξθ δεν ιταν ευκφγραμμθ. Σα υντάγματα του 1844 και 1864/1911 κατοχυ-
ρϊνουν μόνο τθν ανεξικρθςκία («πάςα άλλθ γνωςτι κρθςκεία είναι ανεκτι») και 
μόνο το φνταγμα του 1927 κακιερϊνει πλζον τθ κρθςκευτικι ελευκερία. («θ 
ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ ςυνειδιςεωσ είναι απαραβίαςτοσ».) το ίδιο μικοσ 
κφματοσ κινικθκαν τόςο το φνταγμα του 1952 όςο και τα δικτατορικά υντάγματα 
(1968/1973). 
το ιςχφον φνταγμα (1975/1986/2001/2007) κατοχυρϊνεται θ κρθςκευτικι 
ελευκερία ςτο άρκρο 13. Κατά τθν παρ 1 αυτοφ, που δεν υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ 
κατά το 110 παρ 1, «θ ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ είναι απαρα-
βίαςτθ. Θ απόλαυςθ των ατομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από 
τισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ κακενόσ» Σισ ςχζςεισ κράτουσ και Εκκλθςίασ και τα 
ςχετικά με τθν επικρατοφςα κρθςκεία προβλζπει το άρκρο 3 ενϊ ςτθ κρθςκευτικι 
ελευκερία αναφζρονται επίςθσ τα άρκρα 5 παρ2 και 16 παρ2. Κανζνα από τα 
άρκρα αυτά δεν υπόκειται ςε αναςτολι κατά το 48-1 ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ 
πολιορκίασ. Παρατθροφμε τζλοσ ότι θ διατάξεισ για τθ κρθςκευτικι ελευκερία δεν 
βρίςκονται πια ςτθν αρχι του υντάγματοσ και κυρίωσ ότι θ διάταξθ περί 
επικρατοφςασ κρθςκείασ ( άρκρο 3 ) διαχωρίηεται από εκείνθ που κακιερϊνει τθ 
κρθςκευτικι ελευκερία (άρκρο 13) πράγμα που παραγνωρίηει τθ ςτενι μεταξφ τουσ 
ςυνάφεια και δεν μπορεί να κεωρθκεί επιτυχισ καινοτομία. 
 
Διεθνήσ κατοχφρωςη 
 
Πζρα από τθν εκνικι ςυνταγματικι πρόβλεψθ θ κρθςκευτικι ελευκερία προςτα-
τεφεται και από ςειρά διεκνϊν ςυμβάςεων που ζχουν κυρωκεί από τθ χϊρα μασ 
αποτελϊντασ ζτςι αναπόςπαςτο κομμάτι του εςωτερικοφ δικαίου και υπεριςχφ-
οντασ κάκε αντίκετθσ διάταξθσ νόμου.( άρκρο 28-1). 
το άρκρο 18 τισ Οικουμενικισ Διακιρυξθσ τϊν Δικαιωμάτων τοφ Ανκρϊπου τοφ 
ΟΘΕ (1948) ορίηεται ότι κάκε άτομο ζχει το δικαίωμα τισ ελευκερίασ τισ ςκζψθσ, 
τθσ ςυνείδθςθσ και τθσ κρθςκείασ. Θ διακιρυξθ αυτι, αν και χωρίσ άμεςθ νομικι 
δεςμευτικότθτα επθρζαςε ευκζωσ ςειρά διεκνϊν κειμζνων που ακολοφκθςαν. 
Θ Ευρωπαϊκι φμβαςθ για τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και των 
κεμελιωδϊν ελευκεριϊν ( ΕΔΑ-Ρϊμθ 1950 ) προβλζπει ςτο άρκρο 9 ότι κάκε 
πρόςωπο δικαιοφται ςτθν ελευκερία ςκζψθσ, ςυνείδθςθσ και κρθςκείασ και ότι το 
δικαίωμα αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια τθν ελευκερία αλλαγισ κρθςκείασ ι πεποικι-
ςεων , κακϊσ και τθν ελευκερία εκδιλωςθσ κρθςκείασ ι πεποικιςεων μεμονωμζνα 
ι ομαδικά, ςε δθμόςιουσ χϊρουσ ι ιδιωτικά, με τθν λατρεία και τθν άςκθςθ των 
κρθςκευτικϊν κακθκόντων και τελετουργιϊν. 
 Θα μποροφςαν ακόμα να αναφερκοφν το Διεκνζσ φμφωνο τοφ ΟΘΕ για τα ατομικά 
και πολιτικά δικαιϊματα του 1966 που κυρϊκθκε με το Ν. 2462/97, θ Σελικι Πράξθ 
τοφ Ελςίνκι του 1975, θ Διακιρυξθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ του ΟΘΕ του 1981 για 



τθν απάλειψθ κάκε μορφισ μιςαλλοδοξίασ και διακρίςεων βάςει κρθςκευτικϊν 
πεποικιςεων και το Διεκνζσ φμφωνο για το οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιϊματα ( Νζα Τόρκθ 1985), που κυρϊκθκε με τον Ν 1532/85. 
Δφο βαςικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτθν ρφκμιςθ του ελλθνικοφ υντάγματοσ αφενόσ 
και των διεκνϊν κειμζνων κακϊσ και των περιςςότερων ξζνων ςυνταγμάτων 
αφετζρου είναι πρϊτον ότι θ ελλθνικι ρφκμιςθ εμφανίηεται ςτενότερθ, κατοχυρϊ-
νοντασ μόνο τθν ελεφκερθ κρθςκευτικι ςυνείδθςθ, ενϊ οι διεκνείσ ςυμβάςεισ 
μιλοφν για ελευκερία ςκζψθσ, ςυνειδιςεωσ και πεποικιςεων και δεφτερον ότι το 
ελλθνικό φνταγμα απαγορεφει τον προςθλυτιςμό, πράγμα που δεν ςυναντάται ςε 
διεκνι κείμενα και ξζνα υντάγματα. το δεφτερο κα επανζλκουμε. χετικά με το 
πρϊτο, πράγματι το φνταγμα μασ εμφανίηεται αποκλίνον από τθν διεκνι τάςθ 
αφοφ δεν κατοχυρϊνει ρθτϊσ ςυνολικά τθν ςυνείδθςθ αλλά μόνο τθν κρθςκευτικι 
ςυνείδθςθ. Αυτό όμωσ δεν πρζπει να μασ προβλθματίηει ιδιαίτερα διότι, από τθν 
μία το φνταγμα δεν αφινει πράγματι ακατοχφρωτθ τθν εν γζνει ςυνείδθςθ αλλά 
τθν προςτατεφει ςτα άρκρα 2 παρ1, 5 παρ1, 14 παρ1,11 και 12, και από τθν άλλθ 
κατοχυρϊνει ζνα minimum μόνο προςταςίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ςυνταγματικι 
προςταςία μπορεί να επεκτακεί με διεκνείσ ςυμβάςεισ οι οποίεσ δεςμεφουν από-
λυτα τον κοινό νομοκζτθ από τθσ κυρϊςεωσ αυτϊν δια νόμου και ζχουν υπερ-
νομοκετικι ιςχφ. (28 παρ1). 
 
Ζννοια και περιεχόμενο τήσ θρηςκευτικήσ ελευθερίασ 
 
Ο όροσ κρθςκευτικι ελευκερία είναι κακολικόσ ςυνεκδοχικόσ όροσ και καλφπτει 
κάκε μορφι ελευκερίασ που αναφζρεται ςτθ κρθςκεία. Όπωσ ειπϊκθκε και ςτθν 
αρχι κρθςκεία είναι ζνα ςφνολο δοξαςιϊν και κεωριϊν αναφερόμενων ςτθν 
υπόςταςθ του Θεοφ, δθλαδι τθσ καλισ ανϊτερθσ δφναμθσ. Δεν αποτελοφν 
επομζνωσ κρθςκεία υπό ςυνταγματικι ζννοια, κεωρίεσ και πίςτεισ αφοροφςεσ ςε 
κακζσ ανϊτερεσ δυνάμεισ όπωσ ο ςατανιςμόσ ι θ μαφρθ μαγεία. 
Όπωσ είπαμε το ιςχφον φνταγμα, ςε αντίκεςθ με παλαιότερα κατοχυρϊνει τθν 
κρθςκευτικι ελευκερία και όχι απλά τθν ανεξικρθςκία. Μεταξφ των δφο όρων 
υπάρχει ςαφισ διαφορά. Ανεξικρθςκία είναι θ αδιαφορία, θ ανοχι του κράτουσ 
ζναντι των κρθςκευτικϊν πεποικιςεων των πολιτϊν. υνικωσ θ διαςφάλιςθ απλισ 
ανεξικρθςκίασ ςυνοδεφεται από ςυνταγματικι κατοχφρωςθ επίςθμθσ κρθςκείασ. 
Εκεί θ πολιτεία είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με οριςμζνθ κρθςκεία και απλϊσ 
ανζχεται να πρεςβεφουν τα άτομα άλλο κριςκευμα. Θ ανεξικρθςκία, λοιπόν, είναι 
μια αντικειμενικι κατάςταςθ-ζνασ αντικειμενικόσ κανόνασ δικαίου. Αντίκετα θ 
κρθςκευτικι ελευκερία είναι ζνα υποκειμενικό δικαίωμα με ευρφτερο και κετικό-
τερο περιεχόμενο, που παρζχει αξίωςθ ζναντι τθσ πολιτείασ να διαςφαλίηει τθν 
ανεμπόδιςτθ διαμόρφωςθ και εκδιλωςθ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ. Σο κράτοσ, 
δθλαδι, εδϊ δεν ανζχεται απλϊσ αλλά διαςφαλίηει και προςτατεφει τα κρθςκευ-
τικά πιςτεφω των πολιτϊν. 
Θ κρθςκευτικι ελευκερία αναλφεται ςε δφο πλευρζσ-εκδθλϊςεισ. Σθν ελευκερία 
τισ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ (animus) και τθν ελευκερία τθσ λατρείασ (corpus) ι 
ακριβζςτερα τθσ αςκιςεωσ τθσ κρθςκείασ. Θ πρϊτθ πλευρά κατοχυρϊνεται ςτο 
άρκρο 13 παρ1εδ α . Θ δεφτερθ πλευρά, που ζχει και τθν μεγαλφτερθ πρακτικι 
αξία κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 13 παρ 2. Οι δφο αυτζσ εκδθλϊςεισ τθσ κρθςκευ-
τικισ ελευκερίασ είναι αλλθλζνδετεσ και αλλθλοςυμπλθροφμενεσ. Θ κρθςκευτικι 



ςυνείδθςθ δεν ζχει ιδιαίτερθ αξία χωρίσ τθ λατρεία μζςω τθσ οποίασ εκφράηεται και 
πραγματϊνεται. Σο απλό ενδιάκετο φρόνθμα μικρι ςθμαςία ζχει χωρίσ δυνατότθτα 
ελεφκερθσ εξωτερίκευςθσ και εφαρμογισ του. Αλλά και θ ελεφκερθ λατρεία 
προχποκζτει τθν ελεφκερθ ςυνείδθςθ ωσ λογικά αναγκαίο προθγοφμενο και υπό-
βακρο. Όποιοσ περιοριςμόσ, λοιπόν βαραίνει τθ μια από τισ δφο εκδθλϊςεισ 
αναγκαία επεκτείνεται και ςτθν άλλθ, αφοφ αυτζσ ςτθν ουςία λειτουργοφν ωσ 
ςυγκοινωνοφντα δοχεία. Για παράδειγμα, ο προςδιοριςμόσ τθσ «γνωςτισ κρθς-
κείασ», που το φνταγμα τάςςει ωσ αναγκαίο όρο για τθν προςταςία τθσ, αν και 
πρακτικά αφορά ςτθ λατρεία και όχι ςτο ενδιάκετο φρόνθμα, επεκτείνεται ουςια-
ςτικά και ςε αυτό ( ςτθν κρθςκευτικι ςυνείδθςθ ) αφοφ πίςτθ χωρίσ λατρεία ( 
animus χωρίσ corpus ) ςτερείται ουςιϊδουσ ςθμαςίασ. το κζμα κα επανζλκουμε. 
Σζλοσ, για λόγουσ ολοκλιρωςθσ αυτισ τθσ πρϊτθσ ςφντομθσ ςκιαγράφθςθσ τθσ 
κατωχυροφμενθσ ςτο 13 κρθςκευτικισ ελευκερίασ, πρζπει να ποφμε ότι άμεςα 
ςυνυφαςμζνθ με τθν κρθςκευτικι ελευκερία είναι θ κρθςκευτικι ιςότθτα. 
Θρθςκευτικι ελευκερία χωρίσ κρθςκευτικι ιςότθτα είναι αδιανόθτθ και αποτελεί 
κενό γράμμα. Θ πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίηει όλουσ τουσ πολίτεσ ιςότιμα χωρίσ 
οποιαδιποτε διαφοροποίθςθ με κρθςκευτικά κριτιρια. Εξαιρζςεισ επιτρζπονται 
μόνο όταν εμπίπτουν ςτο περιεχόμενο του δικαιϊματοσ. Διαφορετικά, αν θ 
πολιτεία εξαρτά τθν αναγνϊριςθ, ςτζρθςθ ι περιοριςμό δικαιωμάτων ι προνομίων 
από το κριςκευμα κακενόσ διαταράςςεται θ κρθςκευτικι ιςότθτα και μαηί τθσ θ 
ςφνολθ κρθςκευτικι ελευκερία. Θζμα κρθςκευτικισ ιςότθτασ κζτει θ παραδοςιακι 
ςτα υντάγματά μασ αναγνϊριςθ « επικρατοφςασ κρθςκείασ » και τα προνόμια που 
θ πολιτεία πάντα τθσ αναγνϊριηε. Αν και πολλοί το αρνοφνται, θ κατοχφρωςθ 
επικρατοφςασ κρθςκείασ (άρκρο 3) ζχει και ςιμερα πρακτικζσ ςυνζπειεσ και δεν 
εξαντλείται ςε μια απλϊσ ςτατιςτικι διαπίςτωςθ, αλλά ιεραρχεί τισ κρθςκευτικζσ 
κοινότθτεσ δθμιουργϊντασ προνομιακι ςχζςθ μεταξφ μιασ εξ' αυτϊν και του 
κράτουσ. Ζτςι νοκεφεται ςε ζνα βακμό θ κρθςκευτικι ιςότθτα και ςχετικοποιείται θ 
κρθςκευτικι ελευκερία. 
Θ κρθςκευτικι ιςότθτα είναι εξειδίκευςθ τθσ γενικισ αρχισ τθσ ιςότθτασ, του 
άρκρου 4, και προβλζπεται ςτο άρκρο 13 παρ1εδ β και 13 παρ 4 . Θ διάταξθ είναι 
κακότεχνθ αφοφ θ 13 παρ 4 είναι θ άλλθ πλευρά τθσ 13 παρ1 εδ β και κα μποροφςε 
να αποτελζςει ζνα 3ο εδάφιο τθσ 1θσ παραγράφου. Ακόμα ςτθν κρθςκευτικι 
ιςότθτα αναφζρεται το άρκρο 5 παρ 2 εδ α . Μθ κρθςκευτικζσ, αλλά απλζσ 
κοςμοκεωρθτικζσ, θκικζσ ι φιλοςοφικζσ απόψεισ και κζςεισ δεν καλφπτονται από 
το γράμμα του 13 αλλά προςτατεφονται ωσ ςτοιχεία τθσ αξίασ και προςωπικότθτασ 
του ανκρϊπου, υπαγόμενεσ ςτα άρκρα 2 παρ1 και 5 παρ1, ενϊ αυτοτελϊσ 
προςτατεφονται, όπωσ είδαμε με τισ κυρωμζνεσ ςτθν χϊρα μασ διεκνείσ ςυμβάςεισ. 
Κλείνοντασ, να ποφμε ότι ςτο εφροσ προςταςίασ του 13 εμπίπτει και θ εχκρικι ι 
αρνθτικι ζναντι τθσ κρθςκείασ ςτάςθ όπωσ θ ακρθςκεία ι θ ακεϊα. 
 
Φορείσ- αποδζκτεσ του δικαιϊματοσ θρηςκευτικήσ ελευθερίασ 
 
Πριν περάςουμε ςτθν ανάλυςθ τϊν δφο όψεων τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ 
ςκόπιμο είναι να αναφζρουμε τα υποκείμενα υπζρ των οποίων διαςφαλίηεται το 
δικαίωμα, τουσ φορείσ δθλαδι του ςυνταγματικοφ δικαιϊματοσ. Κατά το 13 παρ 1 
εδ α, « θ απόλαυςθ των ατομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τισ 
κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ κακενόσ.» Επομζνωσ, αφοφ το φνταγμα δεν διακρίνει 



φορείσ του δικαιϊματοσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ είναι όλοι όςοι ηουν ςτθν 
ελλθνικι επικράτεια, ζλλθνεσ, αλλοδαποί που ηουν ςτθν Ελλάδα νομίμωσ ι 
παρανόμωσ και ανικαγενείσ. Πρόκειται, λοιπόν, για πανανκρϊπινο δικαίωμα που 
εξαςφαλίηεται για όλα τα φυςικά πρόςωπα, πράγμα ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε χϊρεσ 
ςαν τθ δικι μασ που υιοκετοφν το ςφςτθμα τθσ επικρατοφςασ κρθςκείασ. 
Θ κρθςκευτικι ελευκερία των αλλοδαπϊν περιλαμβάνει και το δικαίωμα 
ςυνακροίςεωσ και ενϊςεωσ αυτϊν για κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ, πράγμα που ζχει 
μεγάλθ ςθμαςία αφοφ τα αντίςτοιχα γενικά δικαιϊματα του ςυνζρχεςκαι και 
ςυνεταιρίηεςκαι ( άρκρα 11,12  ) κατοχυρϊνονται μόνο υπζρ των Ελλινων. 
Σο δικαίωμα των ανθλίκων για επιλογι, εγκατάλειψθ ι αλλαγι κρθςκείασ αςκείται 
από τουσ γονείσ τουσ ςτα πλαίςια τθσ γονικισ μζριμνασ (1510 επ, 1518 ΑΚ) όπου 
ανικει και θ επιμζλεια του προςϊπου του τζκνου, που περιλαμβάνει και τισ 
αποφάςεισ για το κριςκευμά του. Αυτό προκφπτει και από τισ διεκνείσ διακθρφξεισ 
τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ που εξαςφαλίηουν το δικαίωμα των γονζων να 
επιλζγουν τθν μόρφωςθ των παιδιϊν τουσ ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ κρθςκευτικζσ 
και φιλοςοφικζσ αντιλιψεισ και διαςφαλίηουν τθν κρθςκευτικι και θκικι τουσ 
μόρφωςθ κατά τισ δικζσ τουσ πεποικιςεισ. [3] ε περιπτϊςεισ που προβλζπει ο 
νόμοσ αντί για τουσ γονείσ αποφαςίηει το δικαςτιριο ι ειδικόσ επίτροποσ. 
Κλείνοντασ με τα φυςικά πρόςωπα περνάμε ςτα νομικά. Αν και ςυχνά παραγνω-
ρίηεται, και τα νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων απολαμβάνουν το δικαίωμα 
τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ. Φυςικά εδϊ μιλάμε για τθν εξωτερικι πλευρά τθσ 
κρθςκευτικισ ελευκερίασ (λατρεία- άςκθςθ κρθςκείασ) αφοφ από τθ φφςθ τουσ τα 
ν.π. δεν μποροφν να διεκδικιςουν ελεφκερθ κρθςκευτικι ςυνείδθςθ. Σο δικαίωμα 
κατοχυρϊνεται κατ αρχιν υπζρ των νπιδ ( ςωματεία και ενϊςεισ με κρθςκευτικοφσ 
ςκοποφσ ). Σο απολαμβάνουν όμωσ κατ εξαίρεςθ και κρθςκευτικοί οργανιςμοί 
(εκκλθςίεσ) που ο νόμοσ χαρακτθρίηει ωσ νπδδ, όπωσ πχ θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ. Αν 
και τα νπδδ δεν είναι γενικά φορείσ ατομικϊν δικαιωμάτων εδϊ ειςάγεται εξαίρεςθ 
κακ όςον αφορά τθν κρθςκευτικι ελευκερία. 
Σζλοσ, ασ κάνουμε μια αναφορά ςχετικά με τισ πθγζσ κινδφνου κατά του δικαιϊ-
ματοσ. Κατά ποίων ςτρζφεται, από ποιουσ προςτατεφει τουσ ωσ άνω φορείσ του το 
ςυνταγματικό δικαίωμα τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ; Σα δικαίωμα αυτό, όπωσ και 
όλα τα ατομικά δικαιϊματα, δεςμεφει κατ αρχιν το κράτοσ και κάκε άλλο φορζα 
δθμόςιασ εξουςίασ. Θ κρθςκευτικι ελευκερία δεν αφορά ςτισ ςχζςεισ μεταξφ 
ιδιωτϊν, δεν αναπτφςςει αυτό που αναφζρεται ωσ άμεςθ τριτενζργεια. Αντίκετα 
αναπτφςςει ζμμεςθ τριτενζργεια («ακτινοβολία» ). Αυτι είναι και θ ζννοια τθσ 
τριτενζργειασ κατά το νζο άρκρο 25παρ 1 εδ 3 κατά το οποίο: «τα δικαιϊματα του 
ανκρϊπου ιςχφουν και ςτισ ςχζςεισ μεταξφ ιδιωτϊν ςτισ οποίεσ προςιδιάηουν.» πχ ο 
οφειλζτθσ δεν μπορεί να απαλλαγεί τϊν ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων επικαλοφ-
μενοσ τθ κρθςκευτικι του ελευκερία αλλά μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ για 
λόγουσ που προβλζπονται ςτο νόμο και είναι ςχετικοί με τθν ςυνταγματικι 
προςταςία τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ. Πχ ωσ ςπουδαίοσ λόγοσ που κατά το 672 
ΑΚ δικαιολογεί τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ μπορεί να εκλθφκεί θ 
αντίκεςθ των όρων εργαςίασ με τισ κρθςκευτικζσ υποχρεϊςεισ του εργαηομζνου. 
Σζλοσ το δικαίωμα δεν δεςμεφει τουσ ίδιουσ τουσ κρθςκευτικοφσ οργανιςμοφσ 
(εκκλθςίεσ) εκτόσ και αν αςκοφν δθμόςια εξουςία. Σο δικαίωμα κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ δεν εμποδίηει αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ να επιβάλουν κρθςκευτικζσ 
ποινζσ (πχ αφοριςμόσ, κακαίρεςθ, ζκπτωςθ από λειτοφργθμα, αργία κλπ) και να 



αποβάλλουν κάποιο μζλοσ από τθν κοινότθτα για ςυμπεριφορά αντίκετθ με τουσ 
κρθςκευτικοφσ κανόνεσ. Άκρο όριο πάντωσ κζτει θ καταςτατικι αρχι τθσ ζννομθσ 
τάξθσ μασ για προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ αξίασ. Οφτε θ κατάργθςθ κυρϊςεων ι 
ποινϊν κατά το κρατικό δίκαιο επθρεάηει τθ δυνατότθτα επιβολισ από ζναν τζτοιο 
οργανιςμό ςε μζλοσ του αντίςτοιχων κρθςκευτικϊν κυρϊςεων.  
Άκρο όριο είναι και εδϊ θ προςταςία τθσ αξίασ του ανκρϊπου ( άρκρο 2 παρ1  ). 
 
Ελευθερία θρηςκευτικήσ ςυνείδηςησ 
 
Σο φνταγμα διακθρφςςει πανθγυρικϊσ τθν ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ ςυνεί-
δθςθσ ςτο άρκρο 13 παρ.1 εδ. α : « Θ ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ είναι 
απαραβίαςτθ ». Αυτό είναι τελικϊσ αυτονόθτο, αφοφ θ κρθςκευτικι ςυνείδθςθ 
είναι θ μφχια πεποίκθςθ κάκε ανκρϊπου ςε ςχζςθ με το κείο. Πρόκειται για το 
animous τισ κρθςκείασ, το κρθςκευτικό δόγμα. 
Σο δικαίωμα ςτθν ελευκερία τισ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ περιλαμβάνει τα ακό-
λουκα επιμζρουσ δικαιϊματα : 
1) Σο δικαίωμα να πρεςβεφει κανείσ οποιαδιποτε κρθςκεία κζλει θ καμία κρθς-
κεία, να είναι δθλαδι άκρθςκοσ ι και άκεοσ. Ωσ κρθςκεία εννοοφμε και τισ απο-
κλίνουςεσ διδαςκαλίεσ ( αιρζςεισ, ςχίςματα ) οι οποίεσ δεν επθρεάηουν τθν νομικι 
ζννοια τισ κρθςκείασ. Επίςθσ, δεν ενδιαφζρει αν αυτι γίνεται δεκτι από πολλοφσ ι 
λίγουσ, ι αν θ λατρεία τθσ προςβάλλει τθν δθμόςια τάξθ ι τα χριςτά ικθ - αν και 
ςτθν περίπτωςθ αυτι θ λατρεία τθσ απαγορεφεται από το φνταγμα. 
Σο δικαίωμα διατιρθςθσ, αλλαγισ ι εγκατάλειψθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κρθςκείασ 
κακϊσ και τθν επιλογι εγκατάλειψθσ τθσ κρθςκείασ εν γζνει ( ακρθςκεία ι ακεΐα ) 
χωρίσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ. Πρόκειται για τθν αρνθτικι πλευρά του δικαιϊματοσ 
κρθςκευτικισ ελευκερίασ. 
3) Σο δικαίωμα να δθλϊνει ι να αποςιωπά κανείσ τισ κρθςκευτικζσ του πεποικιςεισ 
ι τθν ανυπαρξία τουσ. Εδϊ ςτθρίηεται και θ άποψθ ότι θ αναγραφι του κρθςκεφ-
ματοσ ςτισ αςτυνομικζσ ταυτότθτεσ και ςε άλλα δθμόςια ζγγραφα είναι αντιςυντα-
γματικι, είτε ωσ υποχρεωτικι ( άρκρο 3 παρ. 2 εδ α ν 1988/91), είτε ωσ προαιρετικι 
( άρκρο 3 παρ2 ν1599/86 ) διότι και ςτθν περίπτωςθ αυτι από τθν απουςία διλω-
ςθσ τεκμαίρεται θ φπαρξθ ι θ ζλλειψθ κρθςκευτικϊν πεποικιςεων. Μόνθ εξαίρεςθ 
υποχρεωτικισ διλωςθσ κρθςκεφματοσ ςυνιςτά θ διλωςθ για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ 
εφόςον εγγυάται θ εμπιςτευτικι μεταχείριςθ τϊν ςτοιχείων. τθν περίπτωςθ που 
οριςμζνθ απαςχόλθςθ εκ φφςεωσ προχποκζτει οριςμζνεσ κρθςκευτικζσ πεποικι-
ςεισ ( π.χ. του κακθγθτι κρθςκευτικϊν *9+ αλλά όχι του φοιτθτι κεολογίασ [10] ) 
είναι εφλογο ότι θ φπαρξθ ι ανυπαρξία ςυγκεκριμζνων κρθςκευτικϊν πεποικιςεων 
ι θ άρνθςθ διλωςισ τουσ δεν καλφπτονται από το δικαίωμα διλωςθσ ι αποςιϊ-
πθςθσ. 
4) Σο δικαίωμα να διακθρφςςει και διαδίδει κανείσ τισ κρθςκευτικζσ του πεποι-
κιςεισ προφορικά, γραπτά ι διά του τφπου και των θλεκτρονικϊν ΜΜΕ ατομικά ι 
ομαδικά. υνταγματικά βάςθ παραμζνει το 13 παρ 1 και όχι το 14 παρ 1. 
Αυτονόθτθ προχπόκεςθ αυτοφ του επιμζρουσ δικαιϊματοσ είναι ότι δεν προςβάλ-
λεται θ δθμόςια τάξθ και τα χρθςτά ικθ και δεν διαπράττεται το αδίκθμα του 
προςθλυτιςμοφ. ( βλ παρακάτω. ) 
5) Σο δικαίωμα του ςυνζρχεςκαι και ςυνεταιρίηεςκαι για κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ. 
Σο δικαίωμα αυτό κα μποροφςε να εκλθφκεί και ωσ μερικότερθ ζκφανςθ τθσ 



ελευκερίασ τθσ αςκιςεωσ κρθςκείασ. Πάντωσ κατοχυρϊνεται από το 13 και όχι από 
τα 11,12  και για αυτό ιςχφει και υπζρ των αλλοδαπϊν. 
Σο δικαίωμα τθσ ενϊςεωσ είναι ςθμαντικό για κάκε κρθςκευτικι κοινότθτα αφοφ 
κακορίηει τθν οργανωτικι δομι τόςο των εκκλθςιϊν όςο και των επιμζρουσ 
οργανϊςεων και ενϊςεων τουσ. Κατ αρχιν υπάρχει ελευκερία επιλογισ νομικισ 
μορφισ οργάνωςθσ και για κζματα ςφςταςθσ, λειτουργίασ και ελζγχου των κρθς-
κευτικϊν κοινοτιτων γενικά, εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τα ςωματεία.  
Εξαιρζςεισ ειςάγονται μόνο υπζρ κάποιων κρθςκευτικϊν κοινοτιτων που ο νόμοσ 
χαρακτθρίηει νπδδ ( π.χ. Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ και κάποιεσ ιςραθλιτικζσ και 
μουςουλμανικζσ κοινότθτεσ.). 
υμπλιρωμα του δικαιϊματοσ ςυμπιξεωσ κρθςκευτικϊν ενϊςεων είναι και το 
δικαίωμα αυτοδιοίκθςισ τουσ ςφμφωνα με τουσ ιδιαίτερουσ κανόνεσ κάκε 
κρθςκευτικισ κοινότθτασ. Σο δικαίωμα, μάλιςτα, αυτό παρζχεται ανεξάρτθτα από 
το αν θ κοινότθτα απζκτθςε ι όχι νομικι προςωπικότθτα. Σζτοιου είδουσ, όμωσ, 
εςωτερικοί κανόνεσ αυτοδιοίκθςθσ τισ κοινότθτασ, ςυνδεδεμζνοι ενίοτε με ιερζσ 
παραδόςεισ και αξίεσ δεςμεφουν τουσ πιςτοφσ, ωσ «εςωτερικό δίκαιο» αλλά δεν 
δεςμεφουν τα ελλθνικά δικαςτιρια. Σα επιχειριματα που προβάλλονται υπζρ τθσ 
αντίκετθσ άποψθσ, κυρίωσ ςτθν περίπτωςθ του κανονικοφ δικαίου τθσ Ρωμαιο-
κακολικισ εκκλθςίασ δεν ευςτακοφν. *11+ τθ πράξθ παρατθροφμε ςυχνά κρατικι 
ςφμπραξθ ςτθν εςωτερικι αυτοδιοίκθςθ των κρθςκευτικϊν κοινοτιτων με τθ 
μορφι χορθγιςεωσ προνομίων και αςκιςεωσ επιρροισ. Αυτό ςτθν χϊρα μασ 
ςυμβαίνει ςε ςχζςθ κυρίωσ με τθν επικρατοφςα κρθςκεία θ οποία ςυνδζεται 
παραδοςιακά αλλά και ςε επίπεδο δικαίου (άρκρο 3 ) πολλαπλά με το ελλθνικό 
κράτοσ. Ο ίδιοσ ο Καταςτατικόσ Χάρθσ τισ Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ είναι νόμοσ τοφ 
κράτουσ (ν 590/77), όπωσ ορίηει το φνταγμα (άρκρο 72 παρ1) και αυτι χαρακτθ-
ρίηεται ρθτϊσ ωσ νπδδ (αρκ 1 παρ 4 Καταςτατικοφ Χάρτθ). Ορκά όμωσ κρίκθκε 
αντιςυνταγματικι θ ανάλθψθ από το κράτοσ μζρουσ τθσ εκκλθςιαςτικισ διοίκθςθσ 
με το ν1700/87 για κζματα περιουςίασ τθσ. 
Οι κρθςκευτικζσ ενϊςεισ με νομικι προςωπικότθτα υπάγονται ςε κρατικι εποπτεία 
όπωσ και οι διάφορεσ ενϊςεισ προςϊπων. Σο φνταγμα, ακόμα, υπάγει τουσ λειτου-
ργοφσ τθσ επικρατοφςασ κρθςκείασ και των άλλων γνωςτϊν κρθςκειϊν ςτθν ίδια 
εποπτεία τθσ πολιτείασ και ςτισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ ζναντι αυτισ (άρκρο 13 παρ 3  ) 
Πρόκειται για εποπτεία νομιμότθτασ . 
Σζλοσ, ςθμαντικι για κάκε κρθςκευτικι κοινότθτα είναι και θ ελεφκερθ κρθςκευ-
τικι ςυνάκροιςθ. Και αυτι κατοχυρϊνεται ςτο 13  και επομζνωσ ιςχφει και για 
αλλοδαποφσ και ανικεγενείσ. 
6) Σο δικαίωμα κρθςκευτικισ πλθροφόρθςθσ και εκπαίδευςθσ και μάλιςτα είτε ωσ 
δικαίωμα ανατροφισ και μόρφωςθσ των ανθλίκων είτε ωσ δικαίωμα ίδρυςθσ και 
λειτουργίασ κρθςκευτικϊν εκπαιδευτθρίων. Ανεξάρτθτα από τθ ςυνταγματικι 
απαγόρευςθ του προςθλυτιςμοφ θ αποδοχι κρθςκευτικϊν πλθροφοριϊν και θ 
λιψθ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ είναι απαραίτθτεσ για τθν διαμόρφωςθ κρθςκευ-
τικισ ςυνείδθςθσ και γι αυτό προςτατεφονται ςτα πλαίςια του δικαιϊματοσ κρθς-
κευτικισ ελευκερίασ. Εδϊ προςτατεφεται και θ άρνθςθ λιψθσ κάκε κρθςκευτικισ 
πλθροφόρθςθσ και εκπαίδευςθσ. Ειδικότερα : 
Α)Θρθςκευτικι εκπαίδευςθ ανθλίκων. Σο δικαίωμα επιλογισ κρθςκείασ ( με 
βάπτιςθ πχ) και κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ των ανθλίκων ανικει ςτουσ γονείσ τουσ, 
που όπωσ είπαμε το αςκοφν ςτα πλαίςια τθσ γονικισ μζριμνασ.(αρκ 1518ΑΚ) Σο 



δικαίωμα αυτό είναι λειτουργικό δθλ είναι ςυγχρόνωσ και κακικον που αςκείται 
από τουσ γονείσ προσ το ςυμφζρον του τζκνου. ε περίπτωςθ διαφωνίασ των 
γονζων αποφαςίηει το δικαςτιριο με γνϊμονα και πάλι το ςυμφζρον του ανθλίκου 
(άρκρο 1512 ΑΚ), ενϊ λαμβάνεται υπ όψιν και θ γνϊμθ του, αν θ πνευματικι του 
ωριμότθτα το επιτρζπει (1511ΑΚ). Βλζπουμε, λοιπόν, ότι ο ανιλικοσ δεν αντι-
μετωπίηεται ωσ αυτοτελζσ υποκείμενο του δικαιϊματοσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ 
αλλά ωσ οιονεί προζκταςθ τθσ ελεφκερθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ των γονζων 
του. 
Ηιτθμα προκφπτει αν προςπακιςουμε να εναρμονίςουμε τθν εν λόγω ζκφανςθ τθσ 
ελευκερίασ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ, θ οποία περιλαμβάνει και το δικαίωμα των 
γονζων να μθν παράςχουν κακόλου κρθςκευτικι εκπαίδευςθ ςτο παιδί τουσ 
επιλζγοντασ γι αυτό τθ ςτάςθ τθσ ακεΐασ, με τθ διάταξθ του άρκρου 16 παρ 2, που 
επιβάλλει ςτο κράτοσ ωσ βαςικι του αποςτολι να παρζχει παιδεία που ςκοπεί, 
μεταξφ άλλων, και ςτθν «ανάπτυξθ τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ των Ελλινων.» 
Αυτι θ ςυνταγματικι διάταξθ κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ ςυγκρουόμενθ με το 
δικαίωμα των γονζων να επιλζγουν τθν (ενδεχόμενθ) κρθςκευτικι μόρφωςθ και 
εκπαίδευςθ των ανθλίκων τζκνων τουσ. Για να ξεπεραςτεί αυτι θ ςφγκρουςθ 
μεταξφ ατομικοφ δικαιϊματοσ και κρατικισ υποχρζωςθσ κα πρζπει να κεωριςουμε 
ότι το κράτοσ εξαντλεί τθν από το 16 παρ 2  υποχρζωςι του με τθν πρόβλεψθ 
κρθςκευτικισ διδαςκαλίασ, διατθρουμζνου ςυγχρόνωσ πλιρουσ του δικαιϊματοσ 
των γονζων να αποςφρουν το παιδί τουσ από το μάκθμα των κρθςκευτικϊν αλλά 
και από τον ςχολικό εκκλθςιαςμό και τθ ςχολικι προςευχι. Σο δικαίωμα αυτό των 
γονζων προκφπτει ςαφϊσ από τθν ελευκερία τισ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ που 
αυτοί αςκοφν για λογαριαςμό τοφ ανθλίκου και τουσ αναγνωρίηεται και από τθσ 
διεκνείσ διακθρφξεισ τϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων (κυρίωσ ΕΔΑ).  
υμπεραςματικά κα λζγαμε πωσ οφτε το φνταγμα οφτε θ ΕΔΑ επιβάλλουν ζνα 
ςυγκεκριμζνο πρότυπο κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ. Μζςα ςτα πλαίςια αυτά ο 
νομοκζτθσ μπορεί να επιλζξει ζνα πρότυπο είτε μονοφωνικό- κατθχθτικό (όπωσ 
κατά βάςθ το ιςχφον) είτε κρθςκειολογικό και να προβλζψει τθ διδαςκαλία των 
κρθςκευτικϊν ςε όλεσ ι ςε οριςμζνεσ μόνο τάξεισ, για μία ι περιςςότερεσ ϊρεσ.  
ε κάκε περίπτωςθ υφίςταται, ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ ςχετικισ διάταξθσ, ςυν-
ταγματικό δικαίωμα κακενόσ να απαλλαγεί από τθ κρθςκευτικι διαπαιδαγϊγθςθ, 
χωρίσ ανάγκθ ςχετικισ διλωςθσ κρθςκευτικϊν πεποικιςεων. 
φμφωνα με τθν ερμθνεία που δϊςαμε παρακάμπτεται το πρόβλθμα, όμωσ ςτθν 
πράξθ τα πράγματα είναι δυςτυχϊσ διαφορετικά. Θ παραδοςιακι ςχζςθ κράτουσ 
και Ορκόδοξθσ Χριςτιανικισ εκκλθςίασ και θ κατθχθτικι μονοφωνία που ςυνεπά-
γεται θ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ επικρατοφςασ κρθςκείασ, προςδίδει ζντονο 
κρθςκευτικό και μάλιςτα χριςτιανικό χαρακτιρα ςτθν οργάνωςθ τθσ ελλθνικισ 
εκπαίδευςθσ. Θ μάκθμα των κρθςκευτικϊν είναι υποχρεωτικά διδαςκόμενο ςτα 
ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και μαηί με το ςχολικό 
εκκλθςιαςμό και τθν πρωινι προςευχι, αποςκοπεί ςτθν κατιχθςθ των μακθτϊν 
ςτο Ορκόδοξο Χριςτιανικό δόγμα που αποτελεί τθ κρθςκεία τθσ πλειονότθτασ των 
Ελλινων. Κάκε ετερόδοξοσ, αλλόκρθςκοσ, άκρθςκοσ ι άκεοσ μακθτισ μπορεί να 
απαλλαγεί από τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ των κρθςκευτικϊν κακϊσ και 
από τον εκκλθςιαςμό και τθν προςευχι, εφόςον υποβάλλει, δια των γονζων του 
διλωςθ απαλλαγισ, όπου αναφζρει τουσ λόγουσ αυτισ δθλαδι ςτθν ουςία δθλϊνει 
τισ κρθςκευτικζσ του πεποικιςεισ. Όπωσ γίνεται αντιλθπτό το ςυνολικό αυτό 



ρυκμιςτικό πλαίςιο είναι αντίκετο με τθν ςυνταγματικά προςτατευμζνθ ελευκερία 
κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ και παραβιάηει το δικαίωμα απόκρυψθσ των κρθςκευ-
τικϊν πιςτεφω, το δικαίωμα των γονζων προσ επιλογι τθσ κρθςκευτικισ μόρφωςθσ 
των τζκνων τουσ και τθν κρθςκευτικι ιςότθτα. 
Θ διδαςκαλία του μακιματοσ των κρθςκευτικϊν ζχει, με βάςθ τθν κοινι νομο-
κεςία, κατθχθτικό χαρακτιρα και ςκοπόσ τθσ είναι να καταςτιςει τουσ μακθτζσ 
«κοινωνοφσ των αλθκειϊν τθσ Ορκόδοξθσ Χριςτιανικισ πίςτεωσ.» (άρκρο 2 π.δ. 
583/82, άρκρα 1,4,5,6 ω1566/85, άρκρο 2 π.δ. 831/77, άρκρο 3 π.δ. 1034/77). το 
κατθχθτικό αυτό πρότυπο είναι προςανατολιςμζνθ και θ εκπαιδευτικι πρακτικι, με 
βάςθ τα ςχετικά διδακτικά βιβλία. το ίδιο πνεφμα αποφάςεισ του τΕ ζκριναν ότι 
ςκοπόσ τθσ παρεχόμενθσ ςτα ςχολεία παιδείασ είναι και θ ανάπτυξθ τισ κρθςκευ-
τικισ ςυνείδθςθσ των παιδιϊν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τισ ορκόδοξθσ χριςτιανικισ 
διδαςκαλίασ, ςτθν οποία, «κατά τεκμιριο» αποβλζπουν οι γονείσ τουσ. υνεπϊσ 
είναι υποχρεωτικι θ διδαςκαλία και παρακολοφκθςθ του μακιματοσ ενϊ θ απαλ-
λαγι από αυτό προχποκζτει «αξιόπιςτθ διλωςθ» των μακθτϊν ι των γονζων τουσ 
όπου να δθλϊνονται οι αντίκετεσ ι ανφπαρκτεσ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ. Θ 
πολιτεία οφείλει μάλιςτα να εξαςφαλίηει τθ διδαςκαλία του μακιματοσ «επί ικανόν 
αρικμόν ωρϊν εβδομαδιαίωσ.» *12+ Αντίκετα, παραπάνω υποςτθρίξαμε ότι θ 
ςωςτι ερμθνεία του 16 παρ 2  επιτάςςει είτε τθν απλι κρθςκειολογικι ενθμζ-
ρωςθ, ϊςτε να γνωρίςει ο μακθτισ τισ κυριότερεσ κρθςκείεσ και δόγματα, είτε τθν 
παροχι κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ ςε προαιρετικι πάντωσ βάςθ. Προσ τθν κατεφ-
κυνςθ αυτι φαίνεται να ςτρζφεται πλζον και το τΕ δεχόμενο ότι ο νομοκζτθσ ζχει 
διακριτικι ευχζρεια να επιλζξει το κατθχθτικό ι το κρθςκειολογικό πρότυπο και ότι 
το τελευταίο ανταποκρίνεται καλφτερα ςτισ επιταγζσ των άρκρων 5 παρ1, 13 παρ1 
και 16 παρ2  αλλά και ςτισ διεκνείσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ μασ. Προςτίκεται 
μάλιςτα ότι αν ςτο μζλλον επιλεγεί το πρότυπο αυτό δεν κα δικαιολογείται θ 
προβολι λόγων ςυνείδθςθσ για τθν απαλλαγι από το μάκθμα των κρθςκευτικϊν, 
*13+ πρακτικι που είπαμε ότι και ςτο ςθμερινό ςφςτθμα πρζπει να κεωρθκεί αντι-
ςυνταγματικι. 
ε ότι αφορά τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, θ θ ελευκερία κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ 
ςυνεπάγεται ότι δεν μποροφν να τεκοφν εμπόδια ςτθν πρόςβαςθ ςε αυτιν οποιου-
διποτε εξαιτίασ κρθςκευτικϊν πεποικιςεων. Για τθν εκλογι ςε κζςθ ΔΕΠ τμιματοσ 
κεολογικισ ςχολισ αρκεί θ κατοχι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςχετικοφ με το γνως-
τικό αντικείμενο του Σομζα ςτον οποίο υπάγεται θ κζςθ και δεν απαιτείται θ 
κατοχι διδακτορικοφ Ορκόδοξθσ Θεολογικισ χολισ. 
[14] Με τθν ενθλικίωςι του το άτομο μπορεί να αςκιςει το δικαίωμα εγκατάλειψθσ 
ι αλλαγισ τθσ κρθςκείασ που επζλεξαν οι γονείσ του. 
Β)Σο δικαίωμα ίδρυςθσ και λειτουργίασ κρθςκευτικϊν εκπαιδευτθρίων. Σο δικαί-
ωμα κρθςκευτικισ διδαςκαλίασ είναι ςθμαντικό για κάκε κρθςκευτικι κοινότθτα. Θ 
κρθςκευτικι διδαςκαλία περιλαμβάνει το κιρυγμα, τθν κατιχθςθ, τθν ιεραποςτολι 
κλπ. Όταν πρόκειται για κιρυγμα ςτο πλαίςιο κρθςκευτικισ τελετισ εφαρμόηουμε 
τθ ςυνταγματικι διάταξθ για προςταςία τθσ λατρείασ. Σο ίδιο και ςε ςχζςθ με τθ 
κρθςκευτικι εκπαίδευςθ πιςτϊν (κατιχθςθ) και τθν ιεραποςτολι. υνταγματικι 
βάςθ του δικαιϊματοσ κρθςκευτικισ διδαςκαλίασ δεν είναι, επομζνωσ, το άρκρο 16 
 αλλά το άρκρο 13. Εδϊ κατοχυρϊνεται το δικαίωμα κάκε ατόμου να διδάςκει και 
διαδίδει ι να καταπολεμεί κάποια κρθςκεία ι να εκκειάηει τθν ακεΐα. Θ δραςτθ-
ριότθτα αυτι αποτελεί προςθλυτιςμό και απαγορεφεται από το φνταγμα μόνο 



όταν αςκείται με ακζμιτα μζςα. Θ κρθςκευτικι διδαςκαλία μπορεί να γίνει προ-
φορικά, γραπτά, με διαφθμίςεισ, με ιδιωτικά ι δθμόςια μακιματα με ανοιχτζσ ι 
κλειςτζσ ςυνακροίςεισ. 
Πρακτικά ςπουδαιότερθ εκδιλωςθ του δικαιϊματοσ που αναλφουμε είναι θ ίδρυςθ 
και λειτουργία ιδιωτικϊν κρθςκευτικϊν εκπαιδευτιριων κυρίωσ υπζρ των άλλο-
κριςκων και αλλόδοξων φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων. Σο δικαίωμα αυτό παρζ-
χεται ςτα πλαίςια του δικαιϊματοσ ςτθν παιδεία (άρκρο 16 ) και υπό τθν προχπό-
κεςθ ότι ςτα εκπαιδευτιρια αυτά δεν αςκείται αντικρθςκευτικι ι ακεϊςτικι διδα-
ςκαλία οφτε διαπράττεται το αδίκθμα του προςθλυτιςμοφ. 
7) Σο δικαίωμα να μθν εξαναγκάηεται κανείσ ςε πράξεισ ι παραλείψεισ αντίκετεσ με 
τισ κρθςκευτικζσ του πεποικιςεισ. Απαγορεφεται, δθλαδι, γενικά ο κρθςκευτικόσ 
εξαναγκαςμόσ είτε ςε ενζργεια που απαγορεφεται από οριςμζνθ κρθςκεία είτε ςε 
παράλειψθ ενζργειασ που επιβάλλεται από οριςμζνθ κρθςκεία. Δεν επιτρζπεται πχ 
να επιβλθκεί θ ςυμμετοχι ςε αλλόκρθςκθ ι αλλόδοξθ τελετι, θ κρθςκευτικι αμφί-
εςθ, κόμμωςθ ι δίαιτα. 
Αντιςυνταγματικόσ ιταν επομζνωσ, μζχρι το 1982 ο υποχρεωτικόσ κρθςκευτικόσ 
γάμοσ. Αντιςυνταγματικι είναι και θ ανεξαίρετθ επιβολι κρθςκευτικοφ όρκου. Σο 
φνταγμα, ορίηοντασ ότι κανζνασ όρκοσ δεν επιβάλλεται χωρίσ νόμο που να ορίηει 
τον τφπο του (άρκρο 13 παρ5) δεν εξουςιοδοτεί το νομοκζτθ να προβλζψει γενικά 
τον κρθςκευτικό όρκο ανεξάρτθτα από τισ πεποικιςεισ του ορκιηόμενου. Σα άρκρα 
408 ΚΠολ Δ και 220 ΚΠΔ ορίηουν ότι αλλόκρθςκοι και αλλόδοξοι ορκίηονται κατά 
τον τφπο τθσ κρθςκείασ τουσ, εάν αυτι αναγνωρίηει τον όρκο. Διαφορετικά δίνεται 
απλι διαβεβαίωςθ ςτο όνομα τθσ τιμισ και ςυνείδθςισ τουσ. *16+ Ειδικά για τουσ 
Ορκόδοξουσ καίτοι θ δόςθ όρκου απαγορεφεται από τθ κρθςκεία τουσ, θ νομολογία 
εξακολουκεί να μθν τουσ απαλλάςςει από τθ ςχετικι υποχρζωςθ.  
[17] Ο όρκοσ των δθμοςίων υπαλλιλων δεν ζχει κρθςκευτικό τφπο (βλ άρκρο 19 ΤΚ- 
ν2683/99). Αντίκετα το φνταγμα προβλζπει κρθςκευτικό όρκο για τον Πρόεδρο τθσ 
Δθμοκρατίασ και τουσ βουλευτζσ. (άρκρα 33 παρ2 και 59  αντίςτοιχα.) όρκοσ που 
ςτθν περίπτωςθ του ΠτΔ είναι υποχρεωτικά χριςτιανικόσ ! Κάτι τζτοιο ζρχεται ςε 
αντίκεςθ με τθν απαγόρευςθ τοφ κρθςκευτικοφ εξαναγκαςμοφ και αντίκειται ςτθ 
κρθςκευτικι ιςότθτα. (βλ αμζςωσ παρακάτω.) 
8) Σο δικαίωμα ίςθσ μεταχειρίςθσ ανεξαρτιτωσ κρθςκευτικϊν πεποικιςεων. Όπωσ 
είπαμε και ςτθν αρχι, θ κρθςκευτικι ιςότθτα αποτελεί τθν πεμπτουςία τθσ κρθς-
κευτικισ ελευκερίασ, λειτουργϊντασ ωσ κζντρο βάρουσ του όλου ςυνταγματικοφ 
πλαιςίου προςταςίασ τθσ. Είπαμε ακόμα ότι αποτελεί μερικότερθ ζκφανςθ τθσ 
γενικισ αρχισ τθσ ιςότθτασ (άρκρο 4 παρ 1) και ότι κατοχυρϊνεται επίςθσ ςτα 
άρκρα 5 παρ 2 και 13 παρ 1 εδ α . Θα αναπτυχκεί λοιπόν εδϊ, ωσ πτυχι τθσ 
ελευκερίασ τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ για λόγουσ ςυςτθματικοφσ και χωρίσ να 
παραγνωρίηεται θ κεντρικι ςθμαςία τθσ για το ςφνολο του δικαιϊματοσ. Αντίκετθ 
με τθν κρθςκευτικι ιςότθτα είναι οποιαδιποτε διάκριςθ με κρθςκευτικά κριτιρια 
αλλά και θ εξάρτθςθ τισ απόλαυςθσ ατομικϊν ι πολιτικϊν δικαιωμάτων από τισ 
πεποικιςεισ κακενόσ. 
Ιδιαίτερθ πρακτικι αξία ζχει θ κρθςκευτικι ιςότθτα αναφορικά με τθν κατάλθψθ 
δθμόςιασ κζςθσ ι αξιϊματοσ. Αντιςυνταγματικι κρίκθκε λοιπόν, και ορκά, θ 
άρνθςθ διοριςμοφ κακθγθτι μζςθσ εκπαίδευςθσ λόγω κρθςκευτικϊν πεποικιςεων. 
*18+ Σο ίδιο και ςτθ προςχολικι εκπαίδευςθ όπου δεν παρζχεται κρθςκευτικι 
διαπαιδαγϊγθςθ.*19+ Αντίκετθ με το φνταγμα είναι και θ πρακτικι διοριςμοφ μόνο 



οπαδϊν τθσ επικρατοφςασ κρθςκείασ ςτα ςϊματα αςφαλείασ και τισ ζνοπλεσ 
δυνάμεισ, αλλά και οι διαφοροποιιςεισ που κάποτε επιβάλλουν οι ΟΣΑ ωσ προσ τθν 
ταφι των αλλόκρθςκων ι ετερόδοξων ςτα δθμοτικά κοιμθτιρια. *20+ Εξαιρζςεισ 
επιτρζπονται όπου επιβάλλεται μια κεςμικι προςαρμογι του δικαιϊματοσ ςτα 
πλαίςια ειδικισ ςχζςθσ. Ζτςι το τΕ δζχεται ότι δεν είναι αντιςυνταγματικι θ πρό-
ςλθψθ μόνο χριςτιανϊν ορκόδοξων δαςκάλων ςτθ ςτοιχειϊδθ εκπαίδευςθ διότι 
αυτοί υποχρεοφνται να διδάςκουν όλα τα μακιματα, άρα και κρθςκευτικά, ο δε 
χαρακτιρασ του μακιματοσ είναι κατθχθτικόσ και προςανατολιςμζνοσ ςτισ αξίεσ 
τθσ κρθςκείασ τθσ πλειοψθφίασ του λαοφ μασ. [21] 
Εξαιρζςεισ επιτρζπονται βζβαια και ςτο βακμό που ειςάγονται απ ευκείασ από το 
φνταγμα. Ηιτθμα πχ γεννάται με τον ΠτΔ του οποίου ο όρκοσ είναι, όπωσ είπαμε 
υποχρεωτικά κρθςκευτικόσ ( και μάλιςτα χριςτιανικόσ) καίτοι μεταξφ των προςόν-
των του ανϊτατου άρχοντα δεν αναφζρεται πλζον θ ιδιότθτα του οπαδοφ τθσ 
επικρατοφςασ κρθςκείασ. Κατά μία γνϊμθ, πρζπει να κεωριςουμε ότι ο ΠτΔ μπορεί 
να είναι μόνο Χριςτιανόσ, αν και όχι κατ ανάγκθ Ορκόδοξοσ. *22+ Άλλθ γνϊμθ υπο-
ςτθρίηει ότι κα εφαρμοςτεί και εδϊ αναλογικά θ διάταξθ για τον όρκο των αλλό-
κρθςκων και ετερόδοξων βουλευτϊν. (άρκρο 59 παρ2 ). Σζλοσ, Σρίτθ γνϊμθ κζλει 
τθν ςυνταγματικι διάταξθ για τον όρκο του ΠτΔ να υποχωρεί προ των 4 και 13 . 
Κάτι τζτοιο, όμωσ κα προχπζκετε αποδοχι τθσ κεωρίασ των αντιςυνταγματικϊν 
διατάξεων του υντάγματοσ θ οποία δεν υποςτθρίηεται πλζον ςιμερα. Όπωσ γνωρί-
ηουμε όλεσ οι διατάξεισ του υντάγματοσ, ανεξάρτθτα από τθν ουςιαςτικι τουσ 
ςθμαςία ζχουν το ίδιο τυπικό βάροσ- είναι τυπικά ιςοδφναμεσ. 
Σζλοσ, θ διάκριςθ των κρθςκειϊν ςε επικρατοφςα, γνωςτζσ κλπ ςτθν οποία 
προβαίνει το φνταγμά μασ δεν γίνεται με αξιολογικά κριτιρια ϊςτε να κίγει τθν 
κρθςκευτικι ιςότθτα αλλά με λειτουργικά μόνο κριτιρια. Πάντωσ, όπωσ είπαμε θ 
άποψθ κατά τθν οποία θ επικρατοφςα κρθςκεία υπερζχει τϊν άλλων μόνον αρικμθ-
τικά και επομζνωσ δεν προςβάλλει τθν κρθςκευτικι ιςότθτα, δεν ανταποκρίνεται 
πλιρωσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα όπου οι δεςμοί κράτουσ και επικρατοφςασ 
κρθςκείασ ζχουν μακρά διαδρομι και ουςιαςτικό περιεχόμενο. 
 
Ελευθερία τήσ λατρείασ- άςκηςησ τήσ θρηςκείασ 
 
Θ άλλθ πλευρά τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ είναι θ λατρεία , ακριβζςτερα θ 
άςκθςθ τθσ κρθςκείασ. Σα όρια ανάμεςα ςτθν άςκθςθ τθσ κρθςκείασ και τθν 
κρθςκευτικι ςυνείδθςθ είναι δυςδιάκριτα αφοφ θ άςκθςθ τθσ κρθςκείασ είναι ςυγ-
χρόνωσ και εκδιλωςθ ςτθν πράξθ των υπαρχόντων ςτθν ψυχι του κακζνα κρθςκευ-
τικϊν πεποικιςεων. Αλλά και από τθν άλλθ θ ελεφκερθ κρθςκευτικι ςυνείδθςθ 
είναι κενό γράμμα χωρίσ ελεφκερθ λατρεία αφοφ ζτςι κα εξαντλοφνταν ςε κατο-
χφρωςθ μόνο ενόσ ενδιάκετου φρονιματοσ, πράγμα που ςε τελικι ανάλυςθ είναι 
εκ φφςεωσ ελεφκερο. τθ λατρεία εμπεριζχεται θ υλικι αναφορά του κρθςκευ-
τικοφ δόγματοσ, είναι δθλαδι θ ελεφκερθ άςκθςθ κρθςκείασ θ εξωτερικι πλευρά 
τθσ ελεφκερθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ, το corpus τθσ κρθςκείασ που μαηί με τθν 
ελεφκερθ ςυνείδθςθ ςυναποτελοφν τισ δφο όψεισ του δικαιϊματοσ κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ.  
Πρόκειται για τθν εξωτερικι- υλικι εκδιλωςθ τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ και για αυτό 
θ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ και προςταςία τθσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν πράξθ. 



Θ κρθςκεία αςκείται ατομικά και ςυλλογικά. τθν πρϊτθ περίπτωςθ είναι δφςκολθ 
θ διάκριςθ από τθν ελευκερία κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ. Παράδειγμα ατομικισ 
αςκιςεωσ κρθςκείασ είναι θ επιλογι κάποιου να γίνει κρθςκευτικόσ λειτουργόσ 
*23+. Θ ςπουδαιότερθ ςυλλογικι άςκθςθ κρθςκείασ είναι θ οργανωμζνθ λατρεία. 
Αυτι αςκείται ςε ειδικοφσ χϊρουσ αφιερωμζνουσ ςτθ λατρεία, θ ονομαςία των 
οποίων ποικίλει ανάλογα με τθ κρθςκευτικι κοινότθτα. ( ναοί, ευκτιριοι οίκοι, 
τεμζνθ, ςυναγωγζσ ), μπορεί όμωσ να αςκείται και ςτο φπαικρο. ( υπαίκριεσ λειτου-
ργίεσ, λιτανείεσ, περιφορζσ εικόνων και ιερϊν αντικειμζνων κλπ.) Ωσ οριςμό τθσ 
λατρείασ κα μποροφςαμε να αναφζρουμε ότι «αποτελεί μορφι ανκρϊπινθσ ςυμ-
περιφοράσ, ςφνολο ενεργειϊν τοφ ανκρϊπου, οι οποίεσ κατά τθν αντίλθψθ τοφ 
ενεργοφντοσ και το δόγμα ςτο οποίο πιςτεφει, εκδθλϊνουν τθν πίςτθ του προσ το 
κείο.» [24]. 
Σο φνταγμα κατοχυρϊνει τθν ελεφκερθ άςκθςθ κρθςκείασ (τθν ελεφκερθ λατρεία) 
ςτο άρκρο 13 παρ 2 εδ ά κατά το οποίο: «Κάκε γνωςτι κρθςκεία είναι ελεφκερθ και 
τα ςχετικά με τθ λατρεία τθσ τελοφνται ανεμπόδιςτα υπό τθν προςταςία των 
νόμων.». Βλζπουμε, λοιπόν ότι το ιςχφον φνταγμα, ςε αντίκεςθ με προθγοφμενα, 
μιλά για ελεφκερθ και όχι απλά για ανεκτι κρθςκεία κατοχυρϊνοντασ τθ κρθςκευ-
τικι ελευκερία και όχι τθν απλι ανεξικρθςκία. Ειςάγει όμωσ ζναν άλλο προς-
διοριςμό ο οποίοσ δεν ςυναντάται ςε ξζνα υντάγματα. Περιορίηει, δθλαδι, τθν 
κατοχφρωςθ και προςταςία που παρζχει μόνο υπζρ των «γνωςτϊν κρθςκειϊν» 
*25+. Ο όροσ γνωςτι κρθςκεία ζχει απαςχολιςει ςυχνά τθ κεωρία και νομολογία και 
ζχει ςυγκεντρϊςει κατά καιροφσ τα πυρά πολλϊν αφοφ, εκ πρϊτθσ όψεωσ, μοιάηει 
να κάνει διακρίςεισ μεταξφ των κρθςκειϊν επιλζγοντασ κάποιεσ μόνο τισ οποίεσ κα 
προςτατεφςει, πράγμα που ςυνιςτά ςαφι παραβίαςθ τθσ κρθςκευτικισ ιςότθτασ 
και κρθςκευτικισ ελευκερίασ. 
Θ ζννοια τισ γνωςτισ κρθςκείασ είναι αόριςτθ νομικι ζννοια που διαμορφϊκθκε 
από τθν νομολογία τοφ ανϊτατου διοικθτικοφ δικαςτθρίου. Γνωςτι κρθςκεία δεν 
ςθμαίνει αναγνωριςμζνθ ι εγκεκριμζνθ κρθςκεία αλλά κρθςκεία με φανερά 
δόγματα, διδαςκαλία, λατρεία, οργάνωςθ και ςκοποφσ *26+, κρθςκεία που δεν 
προχποκζτει, εν πάςθ περιπτϊςει, μφθςθ. *27+ Γνωςτι μπορεί να είναι μια 
κρθςκεία παλαιά ι νζα, με μεγάλο ι μικρό αρικμό οπαδϊν, με ι χωρίσ κλιρο, ζςτω 
και παρεκκλίνουςα από μια άλλθ γνωςτι κρθςκεία ( αίρεςθ ). Σο τΕ ζχει κατά 
καιροφσ κρίνει ωσ γνωςτζσ κρθςκείεσ τισ κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ τϊν Μαρτφρων 
του Ιεχωβά ι χιλιαςτϊν, *28+ των Αντβεντιςτϊν τισ ζβδομθσ μζρασ *29], των 
Μεκοδιςτϊν *30+, των Ευαγγελιςτϊν *31+, τθσ εκκλθςίασ των Χριςτιανϊν αδελφϊν 
*32+, τισ ελλθνικισ Ευαγγελικισ εκκλθςίασ κλπ. Κατά τεκμιριο κάκε κρθςκεία είναι 
γνωςτι, εκτόσ και αν αποδειχκεί ο « κρυφόσ τθσ χαρακτιρασ ι θ αντίκεςθ τθσ 
λατρείασ τθσ ςτθ δθμόςια τάξθ ι ςτα χρθςτά ικθ.» [33]. Κλείνοντασ τα περί 
γνωςτισ κρθςκείασ, να ποφμε ότι θ εν λόγω οριοκζτθςθ τθσ ςυνταγματικισ προςτα-
ςίασ αφορά μόνο τθν λατρεία ι άςκθςθ κρθςκείασ και όχι το ενδιάκετο φρόνθμα, 
τθν απλι κρθςκευτικι ςυνείδθςθ. Αυτι ωσ μφχια κατάςταςθ μπορεί να προς-
ανατολίηεται και ςε «μθ γνωςτζσ» κρθςκείεσ, ςε μυςτικιςτικζσ πίςτεισ και ιδζεσ. 
Αλλά τότε θ ελεφκερθ λατρεία δεν χαίρει ςυνταγματικισ προςταςίασ. τθν πράξθ 
επομζνωσ, ο περιοριςμόσ τισ γνωςτισ κρθςκείασ εκτείνεται και ςτο επίπεδο τισ 
κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ, αφοφ ςκζτθ αυτι χωρίσ λατρεία δεν νοείται.  



Θα πρόκειται για animus χωρίσ corpus, για ελεφκερθ κρθςκευτικι ςυνείδθςθ χωρίσ 
ελεφκερθ και προςτατευμζνθ ςυνταγματικά δυνατότθτα εκδιλωςθσ και εξωτερί-
κευςθσ αυτισ τθσ ςυνείδθςθσ. 
τενά ςυνυφαςμζνο με τθν ελεφκερθ λατρεία (άρκρο 13 παρ 2 εδ α ) και πολφ 
ςθμαντικό ςτθν πράξθ είναι το δικαίωμα κάκε κρθςκευτικισ κοινότθτασ να ιδρφει 
τουσ χϊρουσ που προορίηονται για τθν άςκθςθ λατρείασ. Θ μζριμνα, φυςικά για τθν 
εξεφρεςθ του χϊρου αφορά τθν οικεία κρθςκευτικι κοινότθτα, τθν πολιτεία αφορά 
όμωσ θ εξαςφάλιςθ ίςων όρων ωσ προσ όλεσ τισ κοινότθτεσ ϊςτε να αςκοφν ελεφ-
κερα τθ κρθςκεία τουσ. τθν χϊρα μασ ζχει διαμορφωκεί ζνα διαφοροποιθμζνο 
κακεςτϊσ για τθν ίδρυςθ ναϊν και ευκτιριων οίκων τισ επικρατοφςασ κρθςκείασ 
ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ γνωςτζσ κρθςκείεσ, κακεςτϊσ ςε μεγάλθ ζκταςθ αντιςυντα-
γματικό. Και να γιατί : 
Θ ανζγερςθ ναϊν τισ επικρατοφςασ κρθςκείασ διζπεται αποκλειςτικϊσ από το 
εςωτερικό τθσ δίκαιο (άρκρα 47 παρ 2 Κ.Χ. και 15 Κανον 8/79) κατά το οποίο με τθν 
ζγκριςθ τοφ οικείου μθτροπολίτθ τθν άδεια χορθγεί το γραφείο ναοδομίασ (Κανον 
66/93) ενϊ θ αρμοδιότθτα τϊν πολεοδομικϊν υπθρεςιϊν περιορίηεται ςτθν εφαρ-
μογι τϊν όρων δόμθςθσ. Αντίκετα για τισ άλλεσ γνωςτζσ κρθςκείεσ τίκεται ςειρά 
προχποκζςεων που δεν ςυμφωνοφν με το ιςχφον φνταγμα. 
υγκεκριμζνα, για τθν ίδρυςθ ναϊν τϊν άλλων αυτϊν κρθςκευτικϊν κοινοτιτων 
απαιτείται : Α) Αίτθςθ 50 τουλάχιςτον γειτονικϊν οικογενειϊν, υπογεγραμμζνθ από 
τουσ αρχθγοφσ αυτϊν που υποβάλλεται ςτθν τοπικό ορκόδοξο Μθτροπολίτθ !.  
Β) Θ περιφζρεια όπου διαμζνουν οι αιτοφντεσ να βρίςκεται ςε μεγάλθ απόςταςθ 
από άλλο ομόδοξο ναό.  
Γ) Βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφϊν από τθν αςτυνομικι αρχι.  
Δ) Ζγκριςθ από τον Τπουργό Εκνικισ παιδείασ και Θρθςκευμάτων για τθν ίδρυςθ 
ευκτιριου οίκου ι κρθςκευτικοφ εντευκτθρίου αυτϊν των κοινοτιτων, απ'τθν άλλθ, 
απαιτείται:  
Α) Αίτθςθ των ενδιαφερομζνων υποβαλλόμενθ απ ευκείασ ςτο Τπουργείο Παιδείασ.  
Β) Βεβαίωςθ του γνθςίου των υπογραφϊν από το διμαρχο.  
Γ) Άδεια του ΤΠΕΘΠΘ. ε κάκε περίπτωςθ εφαρμόηονται και εδϊ οι αναγκαίοι όροι 
δόμθςθσ. 
Σο νομοκετικό αυτό κακεςτϊσ είναι πρόδθλα αντιςυνταγματικό διότι : 
Α) Θ παρεμβολι οργάνων τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ ςτθ διαδικαςία ανζγερςθσ 
ναοφ άλλθσ κρθςκείασ ι δόγματοσ, ζςτω και με προπαραςκευαςτικό- γνωμοδοτικό 
ρόλο *34+ ςυνιςτά διαςτροφι τθσ ζννοιασ του 3 παρ 1  και δίνει πραγματικι 
εξουςία ςτθν επικρατοφςα κρθςκεία επί των άλλων κρθςκειϊν, προςβάλλοντασ 
ζτςι κατάφορα τθν κρθςκευτικι ιςότθτα. 
Β) Θ απαίτθςθ ςυγκζντρωςθσ υπογραφϊν ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με το δικαίωμα 
απόκρυψθσ τϊν κρθςκευτικϊν πεποικιςεων και άρα με τθν ελευκερία κρθςκευ-
τικισ ςυνείδθςθσ, αφοφ υποχρεϊνει τουσ ενδιαφερόμενουσ να δθλϊςουν το 
κριςκευμά τουσ με τον πιο επίςθμο και οριςτικό τρόπο. 
Γ) Θ απαίτθςθ προθγοφμενθσ διοικθτικισ άδειασ του υπουργοφ παιδείασ κίγει τον 
πυρινα του δικαιϊματοσ ελεφκερθσ άςκθςθσ λατρείασ. 
Σο τΕ, προςπακϊντασ να εξομαλφνει το εξόφκαλμα αντιςυνταγματικό νομοκετικό 
κακεςτϊσ ςτο κζμα τθσ ανζγερςθσ και λειτουργίασ χϊρων λατρείασ τϊν διαφόρων 
γνωςτϊν κρθςκειϊν, υποβίβαςε τθν άδεια τθσ εκκλθςιαςτικισ αρχισ ςε διαπιςτω-
τικισ- γνωμοδοτικισ φφςθσ που δεν δεςμεφει τον Τπουργό. *35+ Όμωσ και τθν άδεια 



του τελευταίου τθν κεωρεί ότι ζχει χαρακτιρα διαπιςτωτικό τισ ιδιότθτασ τισ 
κρθςκείασ ωσ γνωςτισ, τθσ μθ προςβολισ τθσ δθμόςιασ τάξθσ και των χρθςτϊν 
θκϊν και τθσ μθ άςκθςθσ προςθλυτιςμοφ. Πρόκειται επομζνωσ για κακαρά 
προλθπτικό ζλεγχο που επιτρζπει ςτθ διοίκθςθ να ελζγχει και κατά πόςο υπάρχει 
ανάγκθ λειτουργίασ του ναοφ από άποψθ αρικμοφ πιςτϊν αλλά και αν υπάρχουν 
και άλλοι ναοί αντίςτοιχθσ κρθςκείασ ι δόγματοσ ςτθν περιοχι. *36+ Ο ζλεγχοσ 
αυτόσ είναι ςε κάκε περίπτωςθ αντιςυνταγματικόσ. *37+ το ίδιο μικοσ κφματοσ 
κινείται ςτο κζμα και ο Άρειοσ Πάγοσ. *38+ Όπωσ αναμενόταν, αντίκετθ επί του 
κζματοσ ιταν θ νομολογία του ΕΔΔΑ που ζκρινε ότι το ςφςτθμα τθσ αδείασ δεν 
ςυμβιβάηεται με το άρκρο 9 τθσ ΕΔΑ *39+. Σζλοσ αντιςυνταγματικι ρφκμιςθ 
ειςάγει και το άρκρο 6 α.ν. 2200/40 που ορίηει ότι αν ιδιόκτθτοσ ναόσ τεκεί ςε 
δθμόςια λατρεία κλείνεται από τθν αςτυνομία με εντολι του οικείου μθτρο-
πολίτθ(!) ι απαλλοτριϊνεται υπζρ του πλθςιζςτερου ενοριακοφ ναοφ. Ζτςι ο 
ορκόδοξοσ μθτροπολίτθσ μετατρζπεται καισ προϊςτάμενο των αςτυνομικϊν αρχϊν! 
Σο τΕ δζχτθκε μάλιςτα ότι θ απαλλοτρίωςθ είναι δυνατι υπζρ του ορκόδοξου 
ναοφ ακόμα και αν ο απαλλοτριοφμενοσ ιδιόκτθτοσ ναόσ ανικε ςε άλλο δόγμα ι 
ξεχωριςτι κρθςκευτικι κοινότθτα προσ διατιρθςθ τοφ ναοφ αυτοφ ςτο ορκόδοξο 
δόγμα [40] 
Οι ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ, προϊόντα δικτατορικισ περιόδου, δεν ςυμβιβά-
ηονται με τθν ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ κρθςκευτικι ελευκερία και ιδιαίτερθ με 
τθν ελεφκερθ άςκθςθ τισ λατρείασ, και κα άπρεπε να αντικαταςτακοφν ϊςτε να 
εναρμονίηονται τόςο με το 13  όςο και με το 9 ΕΔΑ. Είναι προφανζσ ότι θ άδεια 
δόμθςθσ ςφμφωνα με τον κάκε φορά ιςχφοντα Γενικό Οικοδομικό Κανονιςμό κα 
αποτελοφςε ικανι και ςυνταγματικι προχπόκεςθ για τθν ίδρυςθ ναϊν και ευκτι-
ριων οίκων όλων ανεξαιρζτωσ τϊν κρθςκευτικϊν κοινοτιτων. (βλ και άρκρο 24 
παρ2  για τθν ορκολογικι πολεοδόμθςθ). [41] Σο άρκρο 13 παρ 2  δεν αρκείται να 
κατοχυρϊςει τθν ακϊλυτθ λατρεία αλλά ορίηει ότι τα τθσ λατρείασ τελοφνται υπό 
τθν προςταςία τϊν νόμων. Ενϊ θ διακιρυξθ τθσ ελευκερίασ λατρείασ απαιτεί αποχι 
του κράτουσ θ κετικι προςταςία απαιτεί κρατικι παροχι. Σο άτομο δεν ζχει ζννομθ 
αξίωςθ ςε μια τζτοια παροχι αλλά θ ςυνταγματικι επιταγι προτρζπει το νομοκζτθ 
να λάβει ιδιαίτερα μζτρα για τθν αποτελεςματικι και ανεμπόδιςτθ άςκθςθ τθσ 
λατρείασ. Πράγματι ο νομοκζτθσ ζχει κεςπίςει τζτοια μζτρα κυρίωσ ςε επίπεδο 
ποινικοφ δικαίου, όπωσ :  
1) ποινικόσ κολαςμόσ των εγκλθμάτων κατά τθσ κρθςκευτικισ ειρινθσ ( κακόβουλθ 
βλαςφθμία, κακφβριςθ κρθςκευμάτων, διατάραξθ κρθςκευτικϊν ςυνακροίςεων, 
περι φβριςθ νεκρϊν- άρκρα 198-201 ΠΚ ).  
2) διακεκριμζνθ κλοπι πράγματοσ αφιερωμζνου ςτθ λατρεία από τόπο αφιερωμζνο 
ςε αυτιν (άρκρο 374 εδ α ΠΚ). 
3) Αντιποίθςθ άςκθςθσ υπθρεςίασ λειτουργοφ (άρκρο 175 παρ 2 ΠΚ).  
Ο ποινικόσ κολαςμόσ του προςθλυτιςμοφ δεν ζχει ςχζςθ με τθ προςταςία τθσ 
λατρείασ, αλλά αποτελεί ποινικι κφρωςθ τθσ αντίςτοιχθσ ςυνταγματικισ απαγό-
ρευςθσ. Επίςθσ απαγορεφεται θ ςφλλθψθ προσ εκτζλεςθ αποφάςεωσ προςωπο-
κράτθςθσ ςε κακιερωμζνο τόπο ιερουργίασ γνωςτισ κρθςκείασ και όςο διαρκεί θ 
ιερουργία.(άρκρο 5 παρ 2 εδ δ ν. 1867/89). Ο νόμοσ απαγορεφει επίςθσ, τθν 
προςωπικι κράτθςθ κατά κλθρικϊν κάκε βακμοφ πάςθσ γνωςτισ κρθςκείασ. ( 
άρκρα 1048 ςτοιχ δ ΚΠολΔ, 4παρ 1 ςτοιχ δ ν.1867/89.) και απαλλάςςει από τθν 
υποχρζωςθ ςτράτευςθσ τουσ κρθςκευτικοφσ λειτουργοφσ, μοναχοφσ ι δόκιμουσ 



μοναχοφσ γνωςτισ κρθςκείασ, εφόςον το επικυμοφν.( άρκρο 6 παρ 1 ςτοιχ γ 
ν.1763/88) 
Επιπλζον τθσ ποινικισ, τα άρκρα 914 και 1108 ΑΚ παρζχουν ςε περίπτωςθ παρα-
κωλφςεωσ τθσ αςκιςεωσ κρθςκείασ αςτικι προςταςία. 
Σζλοσ, ςτθν ελεφκερθ άςκθςθ τισ κρθςκείασ ανικει και το δικαίωμα τοφ ατόμου να 
αποκτιςει τθν ιδιότθτα κρθςκευτικοφ λειτουργοφ. Άρα θ κεϊρθςθ τθσ ιδιότθτασ 
αυτισ ωσ κωλφματοσ διοριςμοφ ςε δθμόςια κζςθ είναι αντιςυνταγματικι. [42] 
Αντίκετα, ςφμφωνοσ με το φνταγμα κρίκθκε ο περιοριςμόσ των αποδοχϊν των 
κλθρικϊν- εκπαιδευτικϊν. *43+ Όπωσ είπαμε οι κρθςκευτικοί λειτουργοί απαλλάς-
ςονται από τθν υποχρζωςθ ςτράτευςθσ αν το επικυμοφν. *44+ Νεότεροσ όμωσ 
νόμοσ (ν. 1510/97 άρ 7 ) δεν επανζλαβε τθν διάταξθ αυτι. Ακόμα οι κρθςκευτικοί 
λειτουργεί όλων των γνωςτϊν κρθςκειϊν δεν υπόκεινται ςε κράτθςθ.(άρκρο 1048 
ςτοιχ δ ΚΠολΔ και 4 παρ 1 ςτοιχ δ ν.1867/89.). 
 
Φραγμοί τήσ θρηςκευτικήσ ελευθερίασ 
 
Μιλιςαμε πιο πάνω για το περιεχόμενο και τθν ζκταςθ τθσ κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ θ οποία, όπωσ είδαμε κατοχυρϊνεται διττά ωσ ελευκερία κρθςκευτικισ 
ςυνείδθςθσ και ελευκερία τθσ άςκθςθσ κρθςκείασ (ελευκερία λατρείασ). Όμωσ το 
ςφνταγμα καλφπτει υπό τθν προςταςία του και εδϊ μόνο ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο 
εκδθλϊςεων κρθςκευτικισ ελευκερίασ χαράςςοντασ ζτςι ςαφϊσ τα όρια του 
ςυνταγματικοφ δικαιϊματοσ. Οι περιοριςμοί τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ, λοιπόν, 
ςτουσ οποίουσ κα αναφερκοφμε ςτθν ςυνζχεια δεν είναι κατ' ουςίαν περιοριςμοί 
αλλά οριοκετιςεισ, προςδιοριςμοί τουσ οποίουσ ο ίδιοσ ο ςυντακτικόσ νομοκζτθσ 
προςάπτει ςτο δικαίωμα εξειδικεφοντασ τθν ζκταςθ και το εφροσ εφαρμογισ του. 
Οι φραγμοί- οριοκετιςεισ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ είναι βαςικά τρεισ: 
1) Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ τθσ λατρείασ να προςβάλλει τθ δθμόςια τάξθ και τα 
χρθςτά ικθ. (άρκρο 13 παρ 2 εδ β ).  
2) Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ προςθλυτιςμοφ (13 παρ 2 εδ γ ).  
3) Δεν επιτρζπεται κάποιοσ, επικαλοφμενοσ τισ κρθςκευτικζσ του πεποικιςεισ να, 
να απαλλαγεί από τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων προσ το κράτοσ ι να αρνθκεί 
να ςυμμορφωκεί προσ τουσ νόμουσ. (άρκρο 13 παρ 4 ).  
Όπωσ και αλλοφ είπαμε, ο εν λόγω φραγμόσ κα μποροφςε να εκλθφκεί και ωσ θ 
άλλθ (θ αρνθτικι) όψθ τθσ κρθςκευτικισ ιςότθτασ, ενταςςόμενοσ ςυςτθματικά ςτθν 
παράγραφο που τθν κατοχυρϊνει (13 παρ 1 εδ β ). 
Όταν ζχουμε να κάνουμε με μια από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ βριςκόμαςτε εκτόσ 
τθσ περιοχισ προςταςίασ του δικαιϊματοσ και επομζνωσ δεν μποροφμε να επικαλε-
ςτοφμε ωσ προσ αυτζσ τθ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ κρθςκευτικι ελευκερία. 
1) Δθμόςια τάξθ-χρθςτά ικθ : Σο φνταγμα ορίηει ότι θ λατρεία απαγορεφεται να 
προςβάλλει τθν δθμόςια τάξθ και τα χρθςτά ικθ (13 παρ 2 εδβ ). Αν και οι δφο 
ζννοιεσ διαφζρουν, εξετάηονται μαηί ωσ ενιαίοσ φραγμόσ τισ ελεφκερθσ λατρείασ 
και επομζνωσ και τθσ ςφνολθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ. Θα λζγαμε ότι ςτθ 
δθμόςια τάξθ με ευρεία ζννοια περιλαμβάνονται και τα χρθςτά ικθ. Ωσ δθμόςια 
τάξθ νοείται το ςφνολο των κεμελιωδϊν πολιτικϊν, κοινωνικϊν, οικονομικϊν και 
θκικϊν αρχϊν και αντιλιψεων που επικρατοφν ςτθ χϊρα μασ ςε μια δεδομζνθ 
ιςτορικι ςτιγμι. τθν γενικι αυτι ζννοια τισ δθμόςιασ τάξθσ μποροφμε να 
εντάξουμε και τα χρθςτά ικθ, τισ γενικζσ, δθλαδι, και κεμελιϊδεισ αντιλιψεισ περί 



θκικισ. Πότε θ άςκθςθ κρθςκείασ αντίκειται ςτθν δθμόςια τάξθ και τα χρθςτά ικθ 
υπό τθν ανωτζρω ζννοια, ςε δεδομζνο χρονικό ςθμείο κα κακοριςτεί από τουσ 
ποινικοφσ κυρίωσ νόμουσ μζςα ςτα όρια τοφ υντάγματοσ και κα κρικεί τελικά από 
το δικαςτι. Προφανϊσ αντίκετεσ ςτθ δθμόςια τάξθ και τα χρθςτά ικθ και άρα μθ 
προςτατευόμενεσ ςυνταγματικά είναι πχ κρθςκείεσ που εντάςςουν ςτθ λατρεία 
τουσ ανκρωποκυςίεσ, λιψθ ναρκωτικϊν ουςιϊν κλπ ι που αποξενϊνουν πλιρωσ 
τουσ πιςτοφσ από τισ οικογζνειζσ τουσ, ςφετερίηονται τθν περιουςία τουσ και τουσ 
υποβάλλουν ςε ςωματικζσ κακϊςεισ. 
2) Προςθλυτιςμόσ : Σο φνταγμα απαγορεφει τον προςθλυτιςμό ρθτϊσ (άρκρο 13 
παρ 2 εδ γ) κεωρϊντασ τον ανεπίτρεπτθ κρθςκευτικι δράςθ. Θ διάταξθ αυτι αν και 
δεν ςυναντάται ςε άλλα ευρωπαϊκά ςυντάγματα και διεκνι κείμενα ζχει ςτθ χϊρα 
μασ μακρά ιςτορία. [45] Ωςτόςο το ιςχφον ςφνταγμα απομακρφνκθκε από τα 
προγενζςτερα που απαγόρευαν τον «προςθλυτιςμό και κάκε άλλθ επζμβαςθ κατά 
τθσ επικρατοφςασ κρθςκείασ» (βλ 1  1952). ιμερα ο προςθλυτιςμόσ απαγορεφ-
εται εφόςον ςτρζφεται κατά οποιαςδιποτε γνωςτισ κρθςκείασ ι και υπζρ τθσ 
επικρατοφςασ κρθςκείασ [46]. Απαλείφκθκε επίςθσ θ διάταξθ που ζκανε λόγο για 
απαγόρευςθ «κάκε άλλθσ επζμβαςθσ». Σο ιςχφον φνταγμα κινικθκε εδϊ ςε 
φιλελεφκερθ κατεφκυνςθ αποκακιςτϊντασ κατά τοφτο τθ κρθςκευτικι ιςότθτα. 
ε κάκε περίπτωςθ, κρίςιμοσ είναι ο προςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ του προςθλυτι-
ςμοφ. Προςθλυτιςμόσ είναι θ «με ακζμιτα μζςα προςπάκεια διείςδυςθσ ςτθ 
κρθςκευτικι ςυνείδθςθ άλλου προκειμζνου να τθν μεταςτρζψει»[47]. Αυτόσ είναι 
και ο μόνοσ εναρμονιςμζνοσ με το φνταγμα οριςμόσ του προςθλυτιςμοφ. φμφωνα 
με όςα ιδθ είπαμε, ςτα πλαίςια τθσ ελεφκερθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ 
προςτατεφεται θ ελεφκερθ διακιρυξθ και διάδοςθ των κρθςκευτικϊν πεποικιςεων 
αλλά και θ κρθςκευτικι διδαςκαλία. Άρα δεν κα πρζπει να αποδϊςουμε ςτον 
προςθλυτιςμό ζννοια τζτοια που να περιορίηει τθ κρθςκευτικι ελευκερία ι τθν 
ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ. Επομζνωσ δε ςυνιςτά προςθλυτιςμό θ 
διάδοςθ κρθςκευτικϊν πιςτεφω με ςυνακροίςεισ, κθρφγματα ιεραποςτολζσ κλπ και 
αυτό ιςχφει για κάκε κρθςκευτικι κοινότθτα. Προςθλυτιςμό δεν διαπράττει οφτε 
όποιοσ απλά μεταπείκει άλλον να αλλάξει κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ ςτο πλαίςιο 
ελεφκερθσ ανταλλαγισ γνωμϊν και επιχειρθμάτων, με τθν πεικϊ και χωρίσ ακζμιτα 
μζςα. Προςθλυτιςμό, τζλοσ δε ςυνιςτά οφτε θ απλι πϊλθςθ, αποςτολι ι διανομι 
εντφπων και διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων. Προςθλυτιςμό ζχουμε μόνο όταν θ ανω-
τζρω διείςδυςθ ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ του άλλου επιχειρείται με χριςθ 
ακζμιτων μζςων. Σζτοια μζςα είναι παροχζσ ι υποςχζςεισ υλικζσ ι θκικζσ αλλά και 
θ κατάχρθςθ τθσ απειρίασ, εμπιςτοςφνθσ, κουφότθτασ ι θ εκμετάλλευςθ τθσ ανάγ-
κθσ του άλλου. Ακζμιτα είναι κυρίωσ τα μζςα που αν επιδίωκαν παράνομο περιου-
ςιακό όφελοσ κα ςυγκροτοφςαν τθν αντικειμενικι υπόςταςθ των εγκλθμάτων τθσ 
εκβίαςθσ (385 ΠΚ) ι τθσ απάτθσ (386 ΠΚ). 
Όμωσ το νομοκετικό κείμενο τθσ ποινικισ κφρωςθσ ςχετικά με το αδίκθμα του 
προςθλυτιςμοφ δεν ανταποκρίνεται ςτθν ζννοια που του αποδϊςαμε παραπάνω. 
Αυτό είναι αναμενόμενο, αφοφ θ ποινικι αυτοφ κφρωςθ περιλαμβάνεται ςε δφο 
παλαιά νομοκετιματα, προϊόντα τθσ δικτατορίασ Μεταξά, που δεν εκδόκθκαν ςτα 
πλαίςια του ιςχφοντοσ υντάγματοσ και Ποινικοφ Κϊδικα αλλά ςτα πλαίςια του 
υντάγματοσ του 1911. φμφωνα με τισ διατάξεισ αυτζσ( άρκρο 4 Α.Ν. 1363/38 και 
άρκρο 2 Α.Ν. 1672/39) που παραμζνουν ςιμερα ςε ιςχφ, «προςθλυτιςμόσ είναι ιδία 
θ δια πάςθσ φφςεωσ παροχϊν ι δι' υποςχζςεωσ τοφτων ι άλλθσ θκικισ ι υλικισ 



περικάλψεωσ, δια μζςων απατθλϊν, δια καταχριςεωσ τθσ απειρίασ ι εμπιςτοςφνθσ 
ι δι’ εκμεταλλεφςεωσ τθσ ανάγκθσ, τθσ πνευματικισ αδυναμίασ ι κουφότθτασ 
άμεςοσ ι ζμμεςοσ προςπάκεια προσ διείςδυςθν εισ τθν κρθςκευτικι ςυνείδθςθ 
ετερόδοξων επί ςκοπό μεταβολισ του περιεχομζνου αυτισ.» Ο προςθλυτιςμόσ, 
λοιπόν, ςυντελείται με τα μζςα που αναφζρει ενδεικτικά και διαηευκτικά ο νόμοσ 
και μπορεί να ςτρζφεται όχι μόνο κατά ετερόδοξου αλλά και κατά αλλόκρθςκου. 
Σιμωρείται με φυλάκιςθ και χρθματικι ποινι ενϊ προβλζπονται και παρεπόμενεσ 
κυρϊςεισ όπωσ θ αςτυνομικι επιτιρθςθ του δράςτθ αν αυτόσ είναι Ζλλθνασ και θ 
απζλαςι του αν είναι αλλοδαπόσ. (βλ και 466ΠΚ). Διοικθτικι κφρωςθ μπορεί να 
αποτελζςει θ ανάκλθςθ άδειασ ςχολείου όπου διεξάγεται προςθλυτιςμόσ ενϊ θ 
διοίκθςθ ερευνά και αυτό το ενδεχόμενο πριν χορθγιςει άδεια ανζγερςθσ ναοφ ι 
ευκτιριου οίκου. 
[48] Οι ςχετικζσ ποινικζσ διατάξεισ ζχουν προκαλζςει ζντονο προβλθματιςμό ωσ 
προσ τθν ιςχφ και ςυνταγματικότθτά τουσ. Τπάρχει άποψθ που τισ κεωρεί ιδθ 
καταργθμζνεσ κατά το 111 παρ 1  αφοφ αντίκεινται ςε διατάξεισ του ιςχφοντοσ 
υντάγματοσ που κατοχυρϊνει τθν ελεφκερθ κρθςκευτικι ςυνείδθςθ και λατρεία. 
[49] Ακόμα όμωσ και αν δεν κάνουμε δεκτι αυτι τθν άποψθ πρζπει, εν πάςθ 
περιπτϊςει να παραδεχτοφμε ότι και μόνο θ χαλαρότθτα τθσ περιγραφισ τθσ 
αξιόποινθσ ςυμπεριφοράσ του προςθλυτιςμοφ ςτο νόμο (ενδεικτικι απαρίκμθςθ) 
δεν ςυμβιβάηεται με το άρκρο 7 παρ 1  και τον κακιςτά αόριςτο ποινικό νόμο. 
 Άρα ςκόπιμθ κα ιταν θ αντικατάςταςθ των παλαιωμζνων αυτϊν νομοκετθμάτων 
με ςφγχρονα και εναρμονιςμζνα με το ιςχφον φνταγμα και το διεκνζσ δίκαιο. 
Χαρακτθριςτικι απάντθςθ του τελευταίου, μζςω του ΕΔΔΑ ςυνιςτά θ απόφαςθ τθσ 
3-12-91 επί τθσ υπόκεςθσ Κοκκινάκθσ κατά Ελλάδοσ, όπου ακυρϊκθκε θ καταδίκθ 
του εν λόγω μάρτυρα του Ιεχωβά για προςθλυτιςμό Ορκοδόξου με τον οποίο 
διεξιγαγε κρθςκευτικοφ περιεχομζνου ςυηιτθςθ, ωσ αντίκετθ ςτο άρκρο 9 ΕΔΑ.*if 
[50] 3) Εκπλιρωςθ τϊν υποχρεϊςεων ζναντι του κράτουσ και ςυμμόρφωςθ ςτουσ 
νόμουσ: Κατά το άρκρο 13 παρ 4  «κανζνασ δεν μπορεί, εξαιτίασ τϊν κρθςκευτικϊν 
του πεποικιςεων να απαλλαγεί από τισ υποχρεϊςεισ του ζναντι του κράτουσ ι να 
αρνθκεί να ςυμμορφωκεί ςτουσ νόμουσ.» Κανζνασ δεν μπορεί να απαιτιςει ευμε-
νείσ διακρίςεισ υπζρ του λόγω τθσ κρθςκείασ του ενϊ ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ 
των υποχρεϊςεων ζναντι του κράτουσ με τισ κρθςκευτικζσ ιδζεσ κα επικρατιςουν 
οι πρϊτεσ. Ζτςι, οι γενικισ ιςχφοσ νόμοι (πχ Γενικόσ οικοδομικόσ κανονιςμόσ, ΚΟΚ) 
δεςμεφουν άπαντεσ και δεν μπορεί κάποιοσ λόγω κρθςκευτικϊν πεποικιςεων να 
μθν ςυμμορφωκεί προσ αυτοφσ. Δεν μπορεί, ακόμα περιςςότερο κάποιοσ να 
αρνθκεί τθν καταβολι φόρου με τθν δικαιολογία ότι τα ζςοδα από τουσ φόρουσ 
χρθματοδοτοφν πολιτικζσ (πχ εξοπλιςμοφσ) αςυμβίβαςτεσ με τισ κρθςκευτικζσ του 
απόψεισ. [51] Θ δυνατότθτα περιοριςμοφ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ με γενικισ 
ιςχφοσ νόμουσ, κατά 13 παρ 4  δεν είναι απεριόριςτθ αλλά οριοκετείται από το 
φνταγμα είτε με διατάξεισ του που επιβάλλουν γενικζσ υποχρεϊςεισ ςτουσ πολίτεσ 
(πχ φορολογικι και ςτρατιωτικι υποχρζωςθ) είτε ςτα πλαίςια κατοχφρωςθσ τθσ 
αξίασ του ανκρϊπου. Πρζπει, λοιπόν, ο περιοριςμόσ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ 
να τίκεται προσ προάςπιςθ άλλου ςυνταγματικά κατοχυρωμζνου και ςπουδαίου 
αγακοφ όπωσ θ δθμόςια αςφάλεια, θ υγεία, θ ακεραιότθτα τθσ εκνικισ επικράτειασ 
κλπ. [52] τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ εφαρμογι του άρκρου 13 παρ4 δεν 
δθμιουργεί προβλιματα. Σο αντίκετο ςυμβαίνει όταν ζνασ γενικόσ νόμοσ προςβάλ-
λει κεμελιϊδεισ κανόνεσ μιασ κρθςκευτικισ κοινότθτασ, επιβάλλοντασ υποχρεϊςεισ 



που ιςχφουν μεν για όλουσ αλλά είναι αςυμβίβαςτεσ με τουσ κανόνεσ αυτοφσ. Ζνα 
τζτοιο ηιτθμα είναι αυτό τθσ κατά το άρκρο 4 παρ 6  υποχρεωτικισ ςτρατιωτικισ 
κθτείασ. υμβιβάηεται αυτι θ γενικι υποχρζωςθ με τθ κρθςκευτικι ελευκερία ςτο 
μζτρο που οριςμζνθ κρθςκεία απαγορεφει ςτουσ οπαδοφσ τθσ να χρθςιμοποιοφν 
όπλα; (αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ.) 
Κατά το άρκρο 4 παρ 6  υποχρεωτικι είναι θ κθτεία για κάκε Ζλλθνα που μπορεί 
να φζρει όπλα (μπορεί από άποψθ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ και όχι από 
άποψθ κρθςκευτικϊν ι άλλων απόψεων.) Αντικείμενο τθσ υποχρζωςθσ είναι θ 
ςυμμετοχι ςτθν άμυνα τθσ χϊρασ γενικϊσ και όχι μόνο ενόπλωσ. Σο γεγονόσ ότι το 
φνταγμα αποκλείει απαίτθςθ του ατόμου να απαλλαγεί από τθν υποχρζωςθ αυτι 
για κρθςκευτικοφσ λόγουσ, δε ςθμαίνει ότι ο νομοκζτθσ δεν μπορεί να προβλζψει 
τθν απαλλαγι αυτι. Σο 13 παρ4 περιορίηει το ατομικό δικαίωμα και όχι τθ 
δυνατότθτα του νομοκζτθ να επζμβει και να προςτατεφςει ιδιαίτερα ζνα ατομικό 
δικαίωμα προσ χάρθ οριςμζνθσ κρθςκευτικισ κοινότθτασ. Άρα το φνταγμα δεν 
απαγορεφει τθν πρόβλεψθ του νομοκζτθ περί άοπλθσ ι εναλλακτικισ κθτείασ των 
αντιρρθςιϊν ςυνείδθςθσ. [53] Πράγματι ο νομοκζτθσ επενζβθ και με το Ν. 2510/97 
κακιζρωςε τθν εναλλακτικι κθτεία για όςουσ αρνοφνται να εκπλθρϊςουν τθ 
ςτρατιωτικι τουσ υποχρζωςθ για λόγουσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ. Αντίςτοιχθ 
ρφκμιςθ υπάρχει ςε όλα ςχεδόν τα κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. τθν ανακε-
ϊρθςθ του 2001, ο ςυντακτικόσ νομοκζτθσ, με ερμθνευτικι διλωςθ ςτο άρκρο 4  
εξουςιοδοτεί πλζον ρθτά το νομοκζτθ να ειςαγάγει τθν εναλλακτικι κθτεία για τουσ 
αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ. 
Κατά το Ν. 2510/97 οι αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ εκπλθρϊνουν άοπλθ κθτεία, 
προςαυξθμζνθ κατά 12 μινεσ ςε ςχζςθ με τθν κανονικι, ι εναλλακτικι πολιτικι-
κοινωνικι υπθρεςία, προςαυξθμζνθ κατά 18 μινεσ.. Θ ςυνταγματικότθτα του 
επαυξθμζνου χρόνου κθτείασ είναι αμφίβολθ, αν και το τΕ δεν αναπτφςςει 
επαρκϊσ το κζμα. ( βλ τΕ 526/01 παραπομπι ). Θ υπαγωγι των αντιρρθςιϊν 
ςυνείδθςθσ ςτισ διατάξεισ του Ν. 2510/97 και θ διάκεςι τουσ ςτουσ φορείσ του 
δθμοςίου ι θ κατάταξι τουσ ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ για άοπλθ κθτεία, γίνεται με 
απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ μετά από γνωμοδότθςθ ειδικισ επιτροπισ. 
ε περίπτωςθ πολζμου οι διατάξεισ για τθν εναλλακτικι κθτεία μπορεί να αναςτζλ-
λονται με απόφαςθ του ίδιου υπουργοφ. 
Άλλεσ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ κρθςκευτικϊν πεποικιςεων με γενικά και 
προςτατευόμενα ςυμφζροντα εμφανίηονται ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ. Εδϊ 
δεν επιτρζπεται λόγω κρθςκείασ να διαμορφωκοφν εξαιρζςεισ από βαςικοφσ 
υγειονομικοφσ κανόνεσ. (πχ υποχρεωτικόσ εμβολιαςμόσ). Θ παρά τθν άρνθςθ των 
γονζων, πχ υποχρεωτικι περίκαλψθ ι μετάγγιςθ αίματοσ ςτο ανιλικο τζκνο τουσ, 
αν αυτό διατρζχει άμεςο κίνδυνο, δεν ςυνιςτά προςβολι τισ κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ αλλά εκπλιρωςθ κεμελιϊδουσ κρατικισ υποχρζωςθσ. 
 
Επικρατοφςα θρηςκεία 
 
Παράλλθλα με τθν κατοχφρωςθ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ (άρκρο 13) το φν-
ταγμα, όπωσ και όλα τα ελλθνικά ςυντάγματα από γενζςεωσ του ελλθνικοφ 
κράτουσ, κατοχυρϊνει τθν Θρθςκεία τθσ «Ανατολικισ Ορκοδόξου του Χριςτοφ 
Εκκλθςίασ» ωσ «επικρατοφςα κρθςκεία ςτθν ελλθνικι επικράτεια» (άρκρο 3 παρ 1 
). Από τθν εποχι του αγϊνα υπζρ τθσ ανεξαρτθςίασ δθμιουργικθκε θ παράδοςθ 



αυτισ τθσ ιδιαίτερθσ κατοχφρωςθσ τθσ κζςθσ και των ςχζςεων τθσ Ορκόδοξθσ 
Χριςτιανικισ εκκλθςίασ με το ελλθνικό κράτοσ- παράδοςθ που οφείλεται και ςτθν 
εξαιρετικι ςυμβολι τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ ςτθ διατιρθςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθ-
ςθσ του ελλθνιςμοφ ςτουσ αιϊνεσ τθσ δουλείασ. ε τζτοιουσ λόγουσ αλλά και ςτο 
γεγονόσ ότι πρόκειται για τθ κρθςκεία τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ του ελλθνικοφ 
λαοφ οφείλεται και θ τοποκζτθςθ του άρκρου για τθν επικρατοφςα κρθςκεία και τισ 
ςχζςεισ τθσ με το κράτοσ, ςτθν αρχι ( άρκρο 1ο ) όλων των προθγοφμενων υντα-
γμάτων. Σο ιςχφον φνταγμα απομακρφνκθκε από αυτι τθν παράδοςθ τοποκε-
τϊντασ τισ ςχετικζσ διατάξεισ ςτο άρκρο 3 και χωρίηοντάσ αυτζσ από τισ ςχετικζσ με 
τθ κρθςκευτικι ελευκερία τθσ οποίεσ τοποκετεί ςτο δεφτερο μζροσ, ςτα ατομικά 
δικαιϊματα. ( ο χωριςμόσ αυτόσ δεν είναι επιτυχισ.) 
Σι ςθμαίνει όμωσ επικρατοφςα κρθςκεία; ιμερα γίνεται ομόκυμα δεκτι θ άποψθ 
ότι επικρατοφςα κρθςκεία δε ςθμαίνει «κρατικι κρθςκεία» ι «επίςθμθ κρθςκεία» 
οφτε ςυνεπάγεται μια εκ του υντάγματοσ απόδοςθ θγεμονικοφ ρόλου ςε μια 
κρθςκευτικι κοινότθτα. Αντανακλά, απλϊσ το ιςτορικό και ςτατιςτικό γεγονόσ ότι θ 
ςυντριπτικι πλειοψθφία του ελλθνικοφ λαοφ αςπάηεται το ςυγκεκριμζνο κρις-
κευμα. Πράγματι, ςε ςχζςθ με το φνταγμα του 1952, μποροφμε να παρατθριςουμε 
ςτο ιςχφον φνταγμα, μια ςχετικι δικαίωςθ τθσ παραπάνω κεϊρθςθσ. τα πλαίςια 
φιλελευκεροποίθςθσ και εκκοςμίκευςθσ του κράτουσ αλλά και ςτο πνεφμα γενικισ 
ανανζωςθσ που ζπνευςε κατά τθ μεταπολίτευςθ ζγιναν βιματα που ςτθρίηουν 
αυτι τθν απαλλαγμζνθ από ζννομεσ ςυνζπειεσ ζννοια τθσ επικρατοφςασ κρθςκείασ. 
Πχ οι ςχετικι διάταξθ μετατοπίςκθκε από το 1ο ςτο 3ο άρκρο του υντάγματοσ. Ο 
ανϊτατοσ άρχοντασ δεν απαιτείται πλζον να είναι Ορκόδοξοσ Χριςτιανόσ και κατά 
τθν ορκωμοςία του, ςτθν οποία δεν παρίςταται πλζον θ Ι. φνοδοσ, δεν υπόςχεται 
να προςτατεφει τθν επικρατοφςα κρθςκεία ( βλ  1952 ). Οι βουλευτζσ δεν απαι-
τείται να είναι οπαδοί τισ επικρατοφςασ κρθςκείασ. Ο προςθλυτιςμόσ απαγορεφ-
εται γενικϊσ, κατά όποιασ γνωςτισ κρθςκείασ και αν ςτρζφεται ενϊ θ διάταξθ που 
μαηί με αυτόν απαγόρευε και κάκε άλλθ επζμβαςθ κατά τθσ επικρατοφςασ κρθς-
κείασ δεν επαναλαμβάνεται. Σζλοσ, θ κατάςχεςθ εφθμερίδων και άλλων εντφπων 
μετά τθν κυκλοφορία τουσ επιτρζπεται για προςβολι όχι μόνο τθσ επικρατοφςασ 
αλλά και κάκε γνωςτισ κρθςκείασ. (άρκρο 14 παρ 3 εδ α ). ε αυτά τα ςθμεία 
λοιπόν ζγιναν βιματα που αποκακιςτοφν τθ κρθςκευτικι ιςότθτα και ελευκερία 
υποβιβάηοντασ τα περί επικρατοφςασ κρθςκείασ ςε περιωπι διατάξεων ςυμβολι-
κισ, ιςτορικισ και ςτατιςτικισ μόνο ςθμαςίασ. 
Όμωσ, από τθν άλλθ, διατθροφνται ακόμα πολλά ςθμεία όπου ο όροσ επικρατοφςα 
κρθςκεία δεν είναι μόνο ςυμβολικοφ και διαπιςτωτικοφ αλλά ουςιαςτικοφ περι-
εχομζνου. Ωσ προσ αυτά, δθμιουργείται μια ιδιάηουςα ςχζςθ τθσ επικρατοφςασ 
κρθςκείασ με το κράτοσ που τισ εξαςφαλίηει ειδικά προνόμια ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ 
κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ, φαλκιδεφοντασ κατά τοφτο τθ κρθςκευτικι ιςότθτα. Από 
τα προνόμια αυτά άλλα εξαςφαλίηονται από το ίδιο το φνταγμα και άλλα από τθν 
κοινι νομοκεςία. Ωσ τζτοιεσ περιπτϊςεισ άνιςθσ και προνομιακισ μεταχείριςθσ κα 
μποροφςαν να αναφερκοφν :  
1. ε επίπεδο υντάγματοσ: 
· Σο παραδοςιακό και επαναλαμβανόμενο ςε όλα τα υντάγματα (με εξαίρεςθ 
εκείνων του 1925,1927) προοίμιο- επίκλθςθ: «εισ το όνομα τθσ Αγίασ και Ομο-
ουςίου και Αδιαιρζτου Σριάδοσ.» Θα λζγαμε όμωσ ότι θ εν λόγω επικεφαλίδα ζχει 
κακαρά τυπικι-ςυμβολικι αξία χωρίσ νομικι ςθμαςία, που απλά αναγνωρίηει το 



ρόλο τθσ επικρατοφςασ κρθςκείασ ςτθν ιςτορία του ελλθνικοφ ζκνουσ και δια-
δθλϊνει ότι το ελλθνικό κράτοσ δεν είναι αντικρθςκευτικό ι λαϊκιςτικό αλλά διά-
κειται κετικά προσ το κρθςκευτικό φαινόμενο ςεβόμενο ςυγχρόνωσ τθ κρθςκευ-
τικι ουδετερότθτα. 
· Θ κατοχφρωςθ ςτο άρκρο 3 « επικρατοφςασ κρθςκείασ» και θ υιοκζτθςθ και εκεί 
και αλλοφ ςτο φνταγμα μασ ορολογίασ φιλορκόδοξθσ-επθρεαςμζνθσ άμεςα από 
τισ αξίεσ και τα ιδανικά τθσ Ορκόδοξθσ πίςτθσ. (πχ. «Κφριο θμϊν Ιθςοφ Χριςτό», 
«Μεγάλθ του Χριςτοφ Εκκλθςία», « ομόδοξθ Εκκλθςία του Χριςτοφ», «Αυτοκζφαλθ 
Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ», «Οικουμενικό Πατριαρχείο» κλπ.). Πρόκειται για ορολογία 
που δεν ςυνάδει με το χαρακτιρα ενόσ ςυνταγματικοφ κειμζνου ςε ςυνδυαςμό και 
με τθν κάπωσ υποτιμθτικι ορολογία που χρθςιμοποιεί για τισ άλλεσ κρθςκευτικζσ 
κοινότθτεσ και οργανϊςεισ. ( πχ «αλλόκρθςκοι», «ετερόδοξοι», «ςχιςματικοί»- βλ. 
59 παρ 2 και 105 παρ 2) Χαρακτθριςτικι τζτοιασ γλωςςικισ νοοτροπίασ είναι και θ 
φράςθ «προςβολι τθσ χριςτιανικισ και κάκε άλλθσ γνωςτισ κρθςκείασ» ςτο άρκρο 
14 παρ 3 εδ α . 
· Θ αναφορά τθσ Αγίασ Σριάδασ ςτον όρκο του ΠτΔ και των βουλευτϊν (33 παρ 2 και 
59 παρ 1  ). 
· Θ αναγνϊριςθ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ωσ αυτοδιοικοφμενου 
οργανιςμοφ και ο προςδιοριςμόσ από το φνταγμα του τρόπου διοίκθςισ τθσ. 
· Θ ςυμπερίλθψθ των νομοςχεδίων που αφοροφν ςτο άρκρο 3 ςτα νομοςχζδια που 
ψθφίηονται υποχρεωτικά από τθν ολομζλεια τθσ βουλισ. (άρκρο 72 παρ 1.) 
· Θ τιρθςθ αναλλοίωτου του κειμζνου των Αγίων Γραφϊν κατ επιταγι του 
υντάγματοσ το οποίο απαγορεφει και τθ μετάφραςθ ςε άλλο γλωςςικό τφπο Χωρίσ 
τθν ζγκριςθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. (3 παρ 3 .) 
2. ε επίπεδο νομοκεςίασ : 
· Ο χαρακτθριςμόσ τισ Εκκλθςίασ ςτο νόμο ωσ νπδδ ςε αντίκεςθ με τισ περις-
ςότερεσ κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ που είναι απλά νπιδ. Ζτςι αναγνωρίηεται ςτα 
όργανά τθσ θ δυνατότθτα άςκθςθσ δθμόςιασ εξουςίασ και ςυμμετοχισ τθσ ςτθν 
πολιτικι και κοινωνικι ηωι του τόπου. Άλλωςτε, ο ίδιοσ ο Καταςτατικόσ Χάρτθσ τισ 
Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ είναι νόμοσ τοφ κράτουσ και μάλιςτα ψθφιηόμενοσ από τθν 
ολομζλεια τισ βουλισ (ν 590/77). το άρκρο 2 ΚΧ αναφζρεται ότι θ επικρατοφςα 
κρθςκεία διεκδικεί αποφαςιςτικι γνϊμθ ςε κζματα πολιτειακά οργανωμζνθσ 
κοινωνίασ. 
· Θ υποχρεωτικι διδαςκαλία τοφ μακιματοσ τϊν κρθςκευτικϊν ςτα ςχολεία και 
μάλιςτα κατά τρόπο κατθχθτικό, προςανατολιςμζνο ςτα δεδομζνα του Ορκόδοξου 
χριςτιανικοφ δόγματοσ ( βλ παραπάνω ). το ίδιο πνεφμα και για τθν προςευχι και 
εκκλθςιαςμό ςε ςχολεία και ζνοπλεσ δυνάμεισ. 
·Θ διατιρθςθ τθσ απαγόρευςθσ του προςθλυτιςμοφ που βαςίηεται ςε παλαιά 
νομοκετιματα και δίνει ςτα δικαςτιρια δυνατότθτεσ για ποικίλεσ ερμθνείεσ οι 
οποίεσ ςυνικωσ αποςκοποφν ςτθν προςταςία τισ επικρατοφςασ κρθςκείασ. 
· Σο διαφοροποιθμζνο κακεςτϊσ που ρυκμίηει τθν ανζγερςθ τόπων λατρείασ για τθν 
επικρατοφςα και τθσ λοιπζσ κρθςκείεσ και αποτελεί κατάφορθ παραβίαςθ τθσ ελεφ-
κερθσ λατρείασ και τθσ κρθςκευτικισ ιςότθτασ 
· Θ μζχρι πρότινοσ αναγραφι του κρθςκεφματοσ ςτισ αςτυνομικζσ ταυτότθτεσ (ωσ 
υποχρεωτικι ι προαιρετικι) ωσ αντίκετθ ςτο δικαίωμα απόκρυψθσ τϊν ενδεχό-
μενων κρθςκευτικϊν πεποικιςεων. 



· Θ ανάλθψθ τθσ μιςκοδοςίασ των λειτουργϊν τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ από το 
κράτοσ και θ διάφορεσ φορολογικζσ απαλλαγζσ και ελαφρφνςεισ προσ αυτι. 
· Σο εορτολόγιο τοφ κράτουσ και οι επίςθμεσ τελετζσ ρυκμίηονται κατά τισ εορτζσ 
τισ Ανατολικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, ενϊ τισ Κυριακζσ και τισ εορτάςιμεσ θμζρεσ 
αργοφν, κατά το νόμο, όχι μόνο οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αλλά και οποιαδιποτε κατ 
αρχιν βιομθχανικι και εμπορικι εργαςία για τουσ οπαδοφσ όλων τϊν κρθςκευ-
μάτων. 
Όλα τα παραπάνω κάνουν ςαφζσ ότι ο όροσ «επικρατοφςα κρθςκεία» δεν είναι 
απλά ςυμβολικόσ και τυπικόσ αλλά ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ ςυνταγματικζσ και 
νομοκετικζσ διατάξεισ και με τθν βοικεια και τθσ νομολογίασ, που εμμζνει ςυχνά 
ςτθν παραδοςιακι κεϊρθςθ τοφ όρου, διαμορφϊνουν ζνα προνομιακό κακεςτϊσ 
ςχζςεων κράτουσ - Εκκλθςίασ που νοκεφει και ςχετικοποιεί τθν κρθςκευτικι ελευ-
κερία. Θ κρθςκευτικι ιςότθτα και άρα θ πλιρθσ κρθςκευτικι ελευκερία δεν 
ςυμβιβάηεται με προνόμια και διαφοροποιιςεισ υπζρ οποιαςδιποτε κρθςκευτικισ 
κοινότθτασ όςον διαδεδομζνθ και εκνικοϊςτορικά ςθμαντικι και αν είναι αυτι. 
 
Δογματική ενότητα - αυτοκζφαλο τήσ Εκκληςίασ τήσ Ελλάδοσ 
 
Σο άρκρο 3 παρ 1 εδ β  διακθρφςςει τθ δογματικι ενότθτα τθσ Εκκλθςίασ τθσ 
Ελλάδοσ με τθν «Μεγάλθ του Χριςτοφ Εκκλθςία ςτθν Κωνςταντινοφπολθ» και τισ 
άλλεσ Ορκόδοξεσ εκκλθςίεσ και τθν τιρθςθ απαραςαφλευτα των ιερϊν αποςτολι-
κϊν και ςυνοδικϊν κανόνων. Σο ηιτθμα τθσ ςυνταγματικισ κατοχφρωςθσ των ιερϊν 
κανόνων απαςχόλθςε επί μακρόν τθν επιςτιμθ του δθμοςίου και εκκλθςιαςτικοφ 
δικαίου. Τποςτθρίχκθκαν ςυναφϊσ δφο απόψεισ. Κατά τθν πρϊτθ θ ςυνταγματικι 
κατοχφρωςθ καλφπτει από τουσ ιεροφσ κανόνεσ μόνο τουσ δογματικοφσ και όχι τουσ 
διοικθτικοφσ, οι οποίοι υπόκεινται και ςε ςυχνζσ αλλαγζσ. ( αυτι τθν άποψθ δείχνει 
να ενςτερνίηεται και το τΕ- βλ. τΕ 3178/76). Κατά τθν δεφτερθ γνϊμθ ( βλ Κονι-
δάρθ ) θ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ καλφπτει όλουσ τουσ ιεροφσ κανόνεσ τθσ 
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, είτε αναφζρονται ςτο δόγμα είτε ςτθ διοίκθςθ, διότι μόνο 
ζτςι εξαςφαλίηεται θ κρθςκευτικι ελευκερία και για τθν επικρατοφςα κρθςκεία, 
δθλαδι με τθν ςυνταγματικι κατοχφρωςθ, ςτα πλαίςια του άρκρου 13 , του εςω-
τερικοφ κανονιςμοφ τθσ ςτο ςφνολό του. Άλλωςτε, το άρκρο 3 παρ 1 εδ β δεν κάνει 
καμία διάκριςθ μεταξφ των ιερϊν κανόνων αλλά τουσ κατοχυρϊνει ςυλλιβδθν. 
Σο αυτοκζφαλο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, δθλαδι θ διοικθτικι τθσ ανεξαρτθςία, 
προζκυψε ιδθ από τθν εποχι τοφ εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνα, όταν ο κλιροσ 
μετζχοντασ ςτθν Επανάςταςθ διζκοψε δεςμοφσ με το Οικουμενικό Πατριαρχείο που 
ελεγχόταν από τουσ Σοφρκουσ. Θ αντιβαςιλεία με το περίφθμο ΒΔ τθσ 25/7/1833 
ανακιρυξε επίςθμα το αυτοκζφαλο τθσ ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ. Σο αυτο-
κζφαλο προκάλεςε αντιδράςεισ και επιφυλάξεισ από πολλζσ πλευρζσ και ςυνάντθςε 
τθν ζντονθ αποδοκιμαςία του Πατριαρχείου που τελικά το αναγνϊριςε επίςθμα και 
κανονικά με το υνοδικό Σόμο τθσ 29/6/1850. Κατά το 3 παρ 1 εδ γ  θ Εκκλθςία τισ 
Ελλάδοσ διοικείται από Ιερά φνοδο Αρχιερζων και από τθν προερχόμενθ εξ αυτισ 
Διαρκι Ιερά φνοδο που ςυγκροτείται όπωσ ορίηει ο ΚΧ τθσ Εκκλθςίασ, με τιρθςθ 
των διατάξεων του Πατριαρχικοφ Σόμου τθσ 29/6/1850 και τθσ υνοδικισ Πράξθσ 
τθσ 4/9/1928. 
 
 



χζςεισ κράτουσ και Εκκληςίασ 
 
Κράτοσ και Εκκλθςία ςυνδζκθκαν πολλαπλά με το πζραςμα των χρόνων και οι 
ςχζςεισ τουσ πζραςαν από πολλά ςτάδια αλλθλοεπθρεαςμοφ και όςμωςθσ. 
Παλαιότερα ο βαςιλιάσ ςυγκζντρωνε ςυγχρόνωσ πολιτικι και κρθςκευτικι εξουςία. 
Αργότερα οι ρόλοι διαχωρίςτθκαν. τθν χϊρα μασ ιςχφει το ςφςτθμα τθσ «νόμω 
κρατοφςθσ πολιτείασ» ( κατά ορολογία που πρϊτοσ ειςιγαγε ο Κ. Ράλλθσ ) όπωσ 
προκφπτει από τα άρκρα 3 παρ 1 εδ γ και 72 παρ 1 . Θ πολιτεία προςτατεφει και 
ςυγχρόνωσ εποπτεφει τθν Εκκλθςία. Σο ςφςτθμα μοιάηει με τθν ςυναλλθλία του 
Βυηαντίου. Από τθν άλλθ υπάρχουν τα ςυςτιματα ενϊςεωσ ( πχ ιεροκρατία ι παπο-
καιςαριςμόσ και το αντίςτροφο δθλ πολιτειοκρατία που διακρίνεται ςε καιςαρο-
παπιςμό και εδαφιςμό - territorialismus ) και τα ςυςτιματα διακρίςεωσ ( πλιρθσ 
χωριςμόσ ι ομοταξία ). 
Σο ςυμπζραςμα είναι ότι οι ςχζςεισ κράτουσ και Εκκλθςίασ ςτθν χϊρα μασ είναι 
ρευςτζσ και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ϊςτε δφςκολα εντάςςονται ςε κάποιο 
ςφςτθμα. Θ αςτάκεια αυτι ευνοεί αποκλίςεισ από τθν κανονικι τάξθ και επεμ-
βάςεισ τθσ πολιτείασ ςτα εςωτερικά τθσ Εκκλθςίασ αλλά και αντίςτροφα. Γεγονόσ 
είναι ότι κακοριςτικό ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ τϊν ςχζςεων πολιτείασ- Εκκλθςίασ 
παίηουν οι ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ και τα πρόςωπα που τισ διοικοφν κάκε φορά. 
 
υμπζραςμα 
 
Σο κρθςκευτικό φαινόμενο, από καταβολισ κόςμου, επθρεάηει τθ ηωι του ανκρϊ-
που και γι αυτό θ κρθςκευτικι ελευκερία αποτζλεςε ζνα από τα πρϊτα δικαιϊματα 
που διεκδικικθκαν και κατοχυρϊκθκαν ποτζ. Θ προςταςία τθσ κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ ςτα ελλθνικά υντάγματα ζχει μακρά παράδοςθ και ιςτορία και το 
υνταγματικό πλαίςιο εξελίςςεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ εποχισ. Πάντα όμωσ 
περιλαμβάνει παράλλθλα και τθν διάταξθ για τθν κατοχφρωςθ επικρατοφςασ κρθς-
κείασ και τισ ςχζςεισ κράτουσ εκκλθςίασ. 
Θ κρθςκευτικι ελευκερία διακρίνεται ςε ελευκερία κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ( 
animus - εςωτερικι πλευρά) και ςε ελευκερία τθσ λατρείασ ( corpus - εξωτερικι 
πλευρά ) και κάκε όψθ τθσ ζχει πολλζσ επί μζρουσ προεκτάςεισ που επθρεάηουν 
βακφτατα πολλζσ πτυχζσ τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ ηωισ. 
Θ κατοχφρωςθ κρθςκευτικισ ελευκερίασ και κρθςκευτικισ ιςότθτασ (άρκρο 13 ) 
όμωσ και το γενικότερο φιλελεφκερο πνεφμα ςυνταγματικισ ρφκμιςθσ επιςκιάηεται 
και ςχετικοποιείται εξ' αιτίασ τθσ κατοχφρωςθσ (άρκρο 3 ) επικρατοφςασ κρθς-
κείασ και των ςυνεπειϊν που απορρζουν από αυτι. Θ ίδια θ διάταξθ του υντά-
γματοσ αλλά και θ παραδοςιακι αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν κεμάτων από τθν 
νομολογία, ςυμβάλλουν ςτθν δθμιουργία ενόσ ιδιαίτερου ςυςτιματοσ ςχζςεων 
κράτουσ- εκκλθςίασ, που φζρνει τθν επικρατοφςα κρθςκεία ςε προνομιακι κζςθ 
ζναντι των άλλων κρθςκευτικϊν κοινοτιτων. 
υμπεραςματικά κα λζγαμε ότι ζχει ζρκει πλζον θ ςτιγμι για ριηικι αναμόρφωςθ 
του ςυςτιματοσ ςχζςεων κράτουσ και εκκλθςίασ προσ τθν κατεφκυνςθ του 
ςεβαςμοφ τθσ κρθςκευτικισ ιςότθτασ και διαςφάλιςθσ τθσ πλιρουσ κρθςκευτικισ 
ελευκερίασ. Πρόκειται για ζνα βιμα που κα ςυμβάλει όχι μόνο ςτθ διεφρυνςθ των 
ορίων του ςυνειδθςιακοφ αυτοκακοριςμοφ μασ αλλά και ςτθν προαγωγι του 
δθμοκρατικοφ χαρακτιρα του πολιτικοφ μασ ςυςτιματοσ. 
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λειτουργϊν από υποχρζωςθ ςτράτευςθσ.// ΑΠ 480/92, Ζ Ποιν Σμ, Σο 1992, 787: 
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1421 με ςθμειϊςεισ Κονιδάρθ: κατάργθςθ των ποινικϊν διατάξεων περί προςθ-
λυτιςμοφ.// ΕΔΔΑ 3/12/91 Σο 1993, 835: Τπόκεςθ Κοκκινάκθσ κατά Ελλάδοσ- προ-
ςθλυτιςμόσ.// Βλ ΑΔΔΑ 10358/83 τθσ 15/12/83: φορολογία και κρθςκευτικζσ πεποι-
κιςεισ.// τΕ 4079/76 Σο 1977, 147 και τΕ 2706/77 Σο 1977, 643// τΕ 526/ 01 
Σο 2001, 1343: εναλλακτικι κθτεία για τουσ αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ// 
 
Περίληψη 
 
Θ κρθςκευτικι ελευκερία μνθμονεφεται ρθτά ςτο άρκρο 13 του υντάγματοσ και 
αναλφεται ςε δφο όψεισ: τθν ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ (άρκρο 13 
παρ 1 ) και τθν ελευκερία τθσ λατρείασ. ( άρκρο 13 παρ 2  ). Θ κρθςκευτικι 
ελευκερία ανικει ςε όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα, ακόμα και ςτουσ αλλο-
δαποφσ και οριοκετείται ρθτά ι όχι από το φνταγμα. 
«Επικρατοφςα κρθςκεία» είναι αυτι τθσ Ανατολικισ Ορκόδοξθσ τοφ Χριςτοφ 
Εκκλθςίασ ( άρκρο 3  ). Παρά τισ διακθρφξεισ για αποδζςμευςθ τθσ επικρατοφςασ 
κρθςκείασ από τθ κρθςκευτικι ελευκερία, θ ςχζςθ τουσ παραμζνει ζντονθ και θ 
ιδιαίτερθ μεταχείριςθ τισ επικρατοφςασ κρθςκείασ αποτελεί ςυνθκιςμζνθ πρακτικι 
τϊν ελλθνικϊν δικαςτθρίων. 

*1+ Άρκρα 14-16 βελγ. ςυντ. , 4 γερμ. ςυντ. , 67-70 δαν. ςυντ. , 44 ιρλανδ. υντ. 16 
ιςπαν. υντ. , 8,19 και 20 ιταλ. ςυντ. , 19 και 20 λουξ. υντ. 6 ολλανδ. υντ. , 41 
πορτογ. υντ.. 
*2+ το χάρτθ τϊν Θνωμενων Εκνϊν και ςτθν υνκικθ τθσ Ρϊμθσ ειδικά για τα 
κζματα κρθςκευτικισ ελευκερίασ αναφζρεται θ απόφαςθ .τ.Ε 239/1966 , Βλ. Βζγ-
λερθ, θ ςφμβαςθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και το φνταγμα, ςελ. 43 Άρκρο 
18 παρ4 ΔΑΠΔ. Άρκρα 1512,1517 ΑΚ 
*5+ Πχ θ κατάργθςθ του κωλφματοσ γάμου μοναχϊν με το ν1250/82 δεν εμποδίηει 
τθν εκκλθςία να εφαρμόηει το μζτρο και να επιβάλλει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ τισ 
προβλεπόμενεσ εκκλθςιαςτικζσ ποινζσ. 
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 *24+ Βλ οριςμό Α. Δθμθτρόπουλοσ « υνταγματικά Δικαιϊματα» Σόμοσ Γ Σεφχθ 1-3 
Εκδ άκκουλα Ακινα - Θεςαλονίκθ 2008, ςελ 647 
 *25+ Ο όροσ χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςτο φνταγμα του 1844 
 [26] τΕ 2139/75 Σο 1975,2.204 
 *27+ Πρωτ Ακ 2060/69 ΝοΒ (18) 1970, 183 επ: Δε ςυνιςτά γνωςτι κρθςκεία ο  
τεκτονιςμόσ και Εφ Ακ 1190/87 Σο 1987, 123 επ: Παράνομθ θ ίδρυςθ ςωματείου 
για « τθν ςυνειδθτοποίθςθ του Κρίςνα» αφοφ δεν πρόκειται για γνωςτι κρθςκεία 
κατά το φνταγμα. 
 *28+ τΕ 2105-2106/75 (ολ) Σο 1975, 894: Μάρτυρεσ του Ιεχωβά- γνωςτι κρθςκεία 
 *29+ τΕ 2139 (ολ) Σο 1976, 240: Αντβεντιςτζσ- γνωςτι κρθςκεία. 
 *30+ τΕ 756/52 και 2764/62: Μεκοδιςτζσ- γνωςτι κρθςκεία 
 [31] τΕ 851/61: Ευαγγελιςτζσ- γνωςτι κρθςκεία 
 *32+ τΕ 2058/57: Εκκλθςία Χριςτιανϊν αδελφϊν- γνωςτι κρθςκεία Εφ Ακ 1190/87 
Σο 1988, ςελ 723 τΕ 721/69ΑΕΚΔ 24.3(1969) 23 επ 
 *35+ τΕ 1444/91 (ολ) ΕΔΔ 1991, 377 
 *36+ τΕ 4636/77 Ευρ τΕ 1977, ςελ 872 
 *37+ τΕ 1411/03 Εφαρμ. 2004, 232 
 *38+ ΑΠ 421/91 ΕλλΔνθ 1991,1548 και ΑΠ 20/01 (ολ) ΝοΒ 2002, 1143 
 *39+ ΕΔΔΑ 26/9/96 Μανουςάκθσ κατά Ελλάδοσ, Τ 1997,910 
 *40+ τΕ 904/97, Εφαρμ 1998, 103:απαλλοτρίωςθ παλαιοθμερολογιτικοφ ναοφ 
  τΕ 2308/00 ΔτΑ 2001, 185 



 *42+ τΕ 4045/83 Σο 1983, 684 
 *43+ τΕ 2715/84, 2753/88 Σο 1989, 149 
 *44+ τΕ 2139/75 Σο 1976, 240 
 *45+ Ειςάγεται ςτο  1844 μετά πρωτοβουλία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ λόγω  
προβλιματοσ που αντιμετϊπιηε με τουσ Ευαγγελιςτζσ. 
 *46+ ΑΠ 480/92, Ζ Ποιν Σμ, Σο 1992, 787 
Βλ οριςμό Α. Δθμθτρόπουλοσ «υνταγματικά Δικαιϊματα» Σόμοσ Γ Σεφχθ 1-3 Εκδ. 
άκκουλα Ακινα- Θεςςαλονίκθ 2008 τΕ 4260/85 ΝοΒ 34, 604 με ςθμειϊςεισ 
Κονιδάρθ  
ΑΠ 421/91 Σμ Σ ΝοΒ 39. 1421 με ςθμειϊςεισ Κονιδάρθ 
ΕΔΔΑ 3/12/91 Σο 1993, 835: Τπόκεςθ Κοκκινάκθσ κατά Ελλάδοσ- προςθλυτιςμόσ. 
Βλ ΑΔΔΑ 10358/83 τθσ 15/12/83  
τΕ 4079/76 Σο 1977, 147 και τΕ 2706/77 Σο 1977, 643 
τΕ 526/01 Σο 2001, 1343: εναλλακτικι κθτεία για τουσ αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ 
 

I†S 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΕ ΜΕΛΕΣΕ 

ΜΕΛΕΣΗ 3η ► 

 
ΜΕΛΕΣΗ 4η ► 

 
ΜΕΛΕΣΗ 5η ► 

 
ΜΕΛΕΣΗ 6η ► 
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