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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Η ένταση της συζήτησης για τις σχέσεις εκκλησίας-
κράτους παραμένει διαρκώς αμείωτη στον ελλαδι-
κό δημόσιο λόγο, καθώς συνιστά ζήτημα πρόσφορο 

για πολέμους αξιών. Το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής 
(ΙΝΣΠΟΛ - conservatives.gr) παρουσιάζει εδώ την μελέτη 
Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος: οι σχέσεις εκ-
κλησίας-κράτους και η μελλοντική μετεξέλιξή τους, η οποία 
βασίζεται στην έρευνά του για τις σχέσεις εκκλησίας–Κρά-
τους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για τα προβλήματα 
που ανακύπτουν και την κριτική που ασκείται, καθώς και 
για τις δυνατότητες μελλοντικής μετεξέλιξης της παρούσης 
καταστάσεως. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται (α) 
στο νομικό καθεστώς των σχέσεων εκκλησίας-κράτους 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο, (β) στην παρουσία του ζητή-
ματος στον ελλαδικό δημόσιο λόγο, (γ) στην διαμόρφωση 
των οικονομικών και φορολογικών σχέσεων εκκλησιών και 
κρατών στην Ευρώπη, και τέλος (δ) στον οργανωτικό κατα-
κερματισμό της εκκλησίας στην Ελλάδα σε πέντε διαφορε-
τικές δικαιοδοσίες, κομβικό εκκλησιαστικό ζήτημα το οποίο 
επηρεάζει καθοριστικά τις σχέσεις εκκλησίας-κράτους, αν 
και συνήθως απουσιάζει από τις σχετικές συζητήσεις. Στην 
μελέτη κατατίθεται πρόταση για την μελλοντική μετεξέλιξη 
των σχέσεων εκκλησίας–Κράτους, μακριά από την ακρότη-
τα ή την στασιμότητα που συνήθως χαρακτηρίζει κάθε μια 
από τις εκατέρωθεν «παρατάξεις» στον δημόσιο λόγο. Σε 
μια τέτοια προοπτική, το ζητούμενο είναι η απελευθέρωση 
της εκκλησίας από το κράτος στην Ελλάδα σήμερα.

Προκειμένου να υφίσταται εποπτεία του τι συμβαίνει 
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ξεκινάμε ερευνώντας 
τις οικονομικές διαστάσεις των σχέσεων εκκλησίας-κρά-
τους: την φορολόγηση και χρηματοδότηση της εκκλησίας 
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από το κράτος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (Άγγελος 
Χρυσόγελος). Σε αυτό το σκέλος της έρευνάς μας επιχειρεί-
ται να τεθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης της εκκλησίας 
στην Ελλάδα σε ένα ευρύτερο συγκριτικό πλαίσιο. Αναλύ-
ονται τα ισχύοντα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης 
των εκκλησιών στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευ-
ρώπης. Η ανάλυση δείχνει ότι τα διάφορα εθνικά νομοθε-
τικά πλαίσια μπορούν να ταξινομηθούν σε τρία διαφορε-
τικά μοντέλα χρηματοδοτικής σχέσης κράτους-θρησκείας: 
(α) Πλήρης οικονομική ανεξαρτησία της εκκλησίας από 
το κράτος. (β) Απευθείας κρατική χρηματοδότηση προς 
θρησκευτικές ομάδες. Και ένα ενδιάμεσο μοντέλο, κατά το 
οποίο (γ) οι εκκλησίες κάνουν χρήση κρατικών μηχανισμών 
(π.χ. του φορολογικού συστήματος) για την συλλογή των 
συνεισφορών των πιστών. Αυτά τα μοντέλα αντανακλούν 
διαφορετικές ιστορικές πορείες στην σχέση κρατών και εκ-
κλησιών στην Ευρώπη, καθώς και διαφορετικές εκκλησια-
στικές και πολιτιστικές συνθήκες. Η ελλαδική πρακτική απ’ 
ευθείας χρηματοδότησης της εκκλησίας από το κράτος δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση πρωτοτυπία της χώρας μας, 
καθώς αυτό είναι ένα μοντέλο που συναντάται ακόμα και 
σε χώρες σε προχωρημένο στάδιο εκκοσμίκευσης. Η προ-
σεκτική συγκριτική μελέτη αναδεικνύει ως βασικό ζήτημα 
όχι την χρηματοδότηση της επικρατούσας εκκλησίας από 
το κράτος στην Ελλάδα καθ’ εαυτήν, αλλά τον τρόπο με 
τον οποίο αυτό το μοντέλο εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και 
επέτεινε την καχεξία και το αίσθημα εξάρτησης της εκκλη-
σίας. Η ερευνητική εργασία καταλήγει με παραδειγματικές 
νύξεις ενός εναλλακτικού μοντέλου χρηματοδότησης της 
εκκλησίας στην Ελλάδα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μια κουλτούρα λογοδοσίας και δυναμισμού την ίδια την εκ-
κλησία και να αυξήσει το αίσθημα συμμετοχής των πιστών 
στο έργο της, χωρίς όμως να χαλαρώνουν οι θεσμικοί δε-
σμοί με το κράτος. Πέραν τούτων, ένα γενικό συμπέρασμα 
που εξάγεται είναι ότι η εικόνα που επικρατεί στην Ελλά-
δα σχετικά με τις (οικονομικές) σχέσεις εκκλησίας-κράτους 
στην Ευρώπη είναι εντελώς αναντίστοιχη με τις πραγματι-



κές σχέσεις εκκλησίας-κράτους στην Ευρώπη, οδηγώντας 
σε μια εκτεταμένη παραπληροφόρηση που αποκτά από 
κάποιο σημείο διάδοσης και έπειτα την δική της δυναμική 
επιβολής.

Στην συνέχεια εισάγουμε τον αναγνώστη στο νομικό 
καθεστώς των σχέσεων εκκλησίας-κράτους, στις νομικές 
διαστάσεις των σχέσεων εκκλησίας-κράτους στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο (Γιώργος Κοκκόλης). Μετά από μια σύντο-
μη ιστορική αναδρομή, η οποία αναδεικνύει κάποιες αιτι-
ώδεις πτυχές του ζητήματος, θα παρουσιάσουμε το πώς 
ρυθμίζεται νομικά η ίδια η θέση της εκκλησίας στον ελλη-
νικό δημόσιο χώρο αφ’ ενός και το πώς έχει θεσμισθεί να 
συσχετίζεται το ελληνικό κράτος μαζί της αφ’ ετέρου. Δια-
πιστώνουμε εδώ ως θέσμιο αυτό που σε έτερο σκέλος της 
έρευνας έχει διαπιστωθεί ως σύγχυση: ότι οι σχέσεις (και 
το ενδεχόμενο αίτημα χωρισμού) εκκλησίας-κράτους είναι 
ένα ζήτημα ουσιαστικά διαφορετικό από τις σχέσεις (και το 
ενδεχόμενο αίτημα χωρισμού) εκκλησίας-κοινωνίας. Ολο-
κληρώνοντας την εισαγωγική εποπτεία των νομικών δια-
στάσεως των σχέσεων εκκλησίας-κράτους στην Ελλάδα, θα 
προχωρήσουμε στην νύξη μιας αντιπρότασης: διαπιστώ-
νουμε πως υφίσταται ήδη κράτος στο οποίο υπάρχει πλή-
ρης χωρισμός εκκλησίας-κράτους, χωρίς όμως να λαμβάνει 
χώρα χωρισμός εκκλησίας-κοινωνίας. Αυτό το κράτος είναι 
η Κυπριακή Δημοκρατία, όπου ναι μεν υφίσταται πλήρης 
νομικός χωρισμός εκκλησίας-κράτους (δηλαδή: η εκκλησία 
δεν δύναται να αναλάβει σε ουσιαστικό βαθμό την άσκηση 
εξουσιών που κανονικά ανήκουν στο κράτος, είτε σε μι-
κρο- είτε σε μακρο-επίπεδο), ενώ ταυτόχρονα οι σχέσεις 
εκκλησίας-κοινωνίας είναι τουλάχιστον τόσο στενές, αν όχι 
στενότερες, απ’ ότι στην Ελλάδα. Φυσικά, εμπλέκεται το ζή-
τημα της οικονομικής αυτοτέλειας της εκκλησίας, η οποία 
υφίσταται στην Κύπρο αλλά δεν υφίσταται στην Ελλάδα—
ζήτημα για το οποίο δεν τολμούμε να προτείνουμε λύση 
στο πλαίσιο της παρούσης σύντομης έρευνας, αν μη τι άλλο 
διότι δεν επαρκούν για κάτι τέτοιο τα δημοσίως διαθέσιμα 
στην Ελλάδα στοιχεία, με τα οποία κανείς θα μπορούσε να 
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κοστολογήσει αντιπρόταση. Μολαταύτα, το γεγονός παρα-
μένει: είναι απολύτως εφικτό το να μην υφίσταται διαπλο-
κή των αρμοδιοτήτων εκκλησίας-κράτους, χωρίς όμως να 
επέρχεται ή να μεθοδεύεται χωρισμός εκκλησίας-κοινωνί-
ας. Παράδειγμα, η Κύπρος.

Έχοντας πλέον μιαν εποπτεία των πραγματικών δε-
δομένων του ζητήματος, εξετάζουμε το πώς αποτυπώ-
νεται το ζήτημα των σχέσεων εκκλησίας-κράτους—και 
το αίτημα χωρισμού, όταν διατυπώνεται—στον ελλαδικό 
δημόσιο λόγο (Χρήστος Χατζημιχαήλ). Για το σκοπό αυτό 
παρουσιάζονται κατ’ αρχάς οι επίσημες θέσεις των πολι-
τικών φορέων και, έπειτα, κατατίθεται απόπειρα ενδεικτι-
κής αποτύπωσης και ανάλυσης του σχετικού διαλόγου που 
λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο και στον τύπο. Να σημειωθεί 
προκαταβολικά εδώ ότι, αφ’ ης στιγμής ως ζητούμενο του 
κεφαλαίου ορίζεται η παρουσίαση του (δια)λόγου, αναπό-
φευκτα το βάρος της έρευνας πέφτει πάνω στον εκπεφρα-
σμένο λόγο και, κατά συνέπεια, στους φορείς και στα μέσα 
που τον έχουν παραγάγει. Το συμπέρασμα που εξάγεται 
από την μελέτη του δημοσίου λόγου σχετικά με το ζήτημα 
είναι ότι, συνήθως, όταν εκφράζεται αίτημα «χωρισμού» 
εκκλησίας-κράτους στην Ελλάδα (νύξεις, προβλήματα, κα-
ταγγελίες, προτάσεις, λύσεις), εκφράζεται περισσότερο μια 
επιθυμία χωρισμού εκκλησίας-κοινωνίας και πλήρους πε-
ριθωριοποίησης της εκκλησιαστικής πίστης του λαού από 
τον δημόσιο χώρο, παρά μια νομοθετική διαστολή των αρ-
μοδιοτήτων και εξουσιών της εκκλησίας και του κράτους, 
αυτό που θα ήταν δηλαδή ο χωρισμός. Άρα, διαπιστώνου-
με έναν πληθωρισμό αναφορών στο ενδεχόμενο χωρισμού 
εκκλησίας και κράτους, οι οποίες όμως πολύ σπάνια είναι 
«εντός θέματος» είτε ως προς τις διαπιστώσεις τους είτε 
ως προς τις αντιπροτάσεις τους, προτιμώντας αντ’ αυτών 
έναν καταγγελτικό λόγο σχετιζόμενο μάλλον με την παρου-
σία της πίστης στη δημόσια σφαίρα παρά με το ενδεχόμενο 
θεσμικού διαχωρισμού. Έτσι, η φράση «χωρισμός εκκλησί-
ας-κράτους» λειτουργεί περισσότερο ως ένα παρελκυστικό 
σύνθημα για πολώσεις σε παραταξιακούς πολέμους αξιών 
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παρά ως συγκεκριμένο και με ακρίβεια καθορισμένο πολι-
τικό και θεσμικό αιτούμενο.

Στο τελευταίο κομμάτι της έρευνάς μας εξετάζουμε τον 
διοικητικό κατακερματισμό της εκκλησίας στην Ελλάδα—
και, δια της αντιστροφής των προϋποθέσεων του προβλή-
ματος, το ενδεχόμενο απελευθέρωσης της εκκλησίας από 
το κράτος στην Ελλάδα σήμερα. Θα αναφερθούμε σε μία 
πτυχή του όλου ζητήματος, η οποία συνήθως αγνοείται 
στις όποιες συζητήσεις λαμβάνουν χώρα για τις σχέσεις—ή 
τον χωρισμό—Εκκλησίας και κράτους. Η μελέτη μας κα-
ταδεικνύει πως ίσως αυτή αποτελεί εν τέλει την σημαντι-
κότερη πτυχή της όλης προβληματικής περί εκκλησίας και 
κράτους στην Ελλάδα, η επανεξέταση και πιθανή επίλυση 
της οποίας αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για την ίδια 
την ενασχόληση με το ευρύτερο ζήτημα. Πρόκειται για το 
ζήτημα του διοικητικού κατακερματισμού της ορθόδοξης 
εκκλησίας στην Ελλάδα, για το ζήτημα της ίδιας της φύσε-
ως της ορθόδοξης εκκλησίας στην χώρα. Ίσως θεωρήσει ο 
αναγνώστης ότι το ζήτημα του διοικητικού κατακερματι-
σμού της εκκλησίας στην Ελλάδα είναι ενδο-εκκλησιαστικό 
ζήτημα, ουσιαστικά άσχετο με το ερώτημα των σχέσεων ή 
του χωρισμού της εκκλησίας και του κράτους. Όμως, μια 
τέτοια εκτίμηση θα παραθεωρούσε θεμελιώδεις πλευρές 
του ζητήματος. Όταν εξετάζουμε το ζήτημα των σχέσεων 
εκκλησίας και κράτους στην Ελλάδα, είναι μάλλον προφα-
νές το τι εννοούμε αναφερόμενοι στο «κράτος». Δεν είναι 
το ίδιο εύκολο να καθορισθεί ο δεύτερος όρος αυτής της 
σχέσης, η «εκκλησία» στην Ελλάδα—και εδώ δεν αναφερό-
μαστε μόνο στην πληθώρα των νομικών προσώπων, στα 
περίπου 10.000 διαφορετικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου που συναπαρτίζουν την νομική μορφή της εκκλη-
σίας, αλλά στην εκκλησία καθ’ εαυτήν ως διοικητικό και εκ-
κλησιαστικό οργανισμό. Η αποσαφήνιση αυτών των θεμά-
των επαναπλαισιώνει το ερώτημα για τις σχέσεις εκκλησίας 
και κράτους με τρόπο που δεν συνηθίζεται στην δημόσια 
διαχείριση του ζητήματος, και διανοίγει μια προοπτική ρι-
ζικά διαφορετική και από την διατήρηση της παρούσης κα-
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ταστάσεως και από τον «χωρισμό» όπως αυτός εννοείται 
στην τρέχουσα εμπαθή δημοσιολογία: την προοπτική της 
απελευθέρωσης της εκκλησίας από το κράτος στην Ελλά-
δα σήμερα. Μια προοπτική η οποία λύνει προβλήματα αντί 
να τα δημιουργεί, εξυγιαίνει καταστάσεις αντί να τις κατα-
στρέφει.

Ελπίζουμε η παρούσα μελέτη, και ως προς την παρουσί-
αση του ζητήματος και ως προς την αντιπρόταση που επι-
χειρεί, να αποδειχθεί γόνιμη στο πλαίσιο του εξελισσόμενου 
δημοσίου διαλόγου. Πάντως αξιώνει να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς στην σχετική συζήτηση, ως επιχειρούσα μια προ-
σέγγιση που δεν είχε κατατεθεί μέχρι στιγμής, παρά την εκ-
πλήσσουσα πληθώρα εκπεφρασμένων απόψεων για το θέμα. 
Ας αποτελέσει, τουλάχιστον, μια βάση συζήτησης∙ και μόνον 
αυτό θα ικανοποιούσε την στόχευση του μόχθου της.

 
δρ Σωτήρης Μητραλέξης
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1. Οι οικονομικές διαστάσεις
των σχέσεων Εκκλησίας–Κράτους: 

φορολόγηση και χρηματοδότηση
της Εκκλησίας από το Κράτος
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

δρ Άγγελος Χρυσόγελος



Ο δρ Άγγελος Χρυσόγελος γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα και 
εργάζεται ως λέκτωρ ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής 

στο Πανεπιστήμιο του Limerick στην Ιρλανδία. Είναι διδάκτωρ 
πολιτικών και κοινωνικών επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπι-
στημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας και κατέχει μεταπτυχια-
κό τίτλο διεθνών σχέσεων και διπλωματίας από το Πανεπιστήμιο 
του Leiden της Ολλανδίας και πτυχίο πολιτικών επιστημών από 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο παρελ-
θόν έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Clingendael στην Χάγη, το 
Wilfried Martens Centre for European Studies στις Βρυξέλλες και 
το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμ-
βάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, κόμ-
ματα και κομματικά συστήματα στην Ευρώπη, τον λαϊκισμό στην 
Ευρώπη και στον κόσμο και την ελληνική πολιτική.
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Εισαγωγή

Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα επιχειρηθεί μια 
παρουσίαση των βασικότερων διατάξεων που διέπουν 
την χρηματοδότηση θρησκευτικών ομάδων (και ιδιαί-

τερα των επικρατουσών εκκλησιών κατά περίπτωση) στην 
Ευρώπη. Σκοπός είναι να τεθεί η περίπτωση της Ελλάδας 
και της Κύπρου σε ένα ευρύτερο συγκριτικό πλαίσιο, ούτως 
ώστε να γίνει κατανοητή η ακριβής φύση των προκλήσεων 
που η χρηματοδότηση των εκκλησιών της Ελλάδας και της 
Κύπρου αντιμετωπίζουν και, ει δυνατόν, η εξαγωγή κάποι-
ων συμπερασμάτων για την προοπτική των μοντέλων που 
εφαρμόζονται σήμερα σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Εκ των προτέρων μπορούμε να πούμε ότι, όπως και οι 
λοιπές διατάξεις, κανόνες και έθιμα που διέπουν τις σχέσεις 
κρατών με εκκλησίες στην Ευρώπη, έτσι και η χρηματοδό-
τηση θρησκευτικών ομάδων δεν μπορεί να γίνει κατανοητή 
εκτός του κατά περίπτωση ιστορικού, κοινωνικού και πο-
λιτικού πλαισίου σε κάθε χώρα. Αυτό το πλαίσιο έχει καθο-
ρίσει κατά τρόπο κρίσιμο την μορφή των σχέσεων κρατών 
με εκκλησίες και, εξ αυτού, τους τρόπους που κάθε έννομη 
τάξη έχει διαλέξει για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 
της θρησκείας. Αυτή η συγκριτική μελέτη λοιπόν, αν και 
αφορά μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή της σχέσης κοσμικής 
και θρησκευτικής εξουσίας στην Ευρώπη, άπτεται πάμπολ-
λων άλλων ζητημάτων που έχουν διαμορφώσει την πλη-
θώρα μοντέλων σχέσεων κράτους-εκκλησίας.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από αυτήν 
την έρευνα είναι ότι οι διαφορές μοντέλων χρηματοδότη-
σης της θρησκείας στην Ευρώπη δεν είναι τυχαίες, αλλά 
αντανακλούν συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές και δογ-
ματικές συνθήκες. Στην πραγματικότητα τα δεκάδες δια-
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φορετικά νομικά πλαίσια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
με κάποια ασφάλεια σε μερικά βασικά «μοντέλα», τα οποία 
με την σειρά τους αντανακλούν βασικές πολιτικές και πολι-
τιστικές τομές στην Ευρώπη. Από αυτήν την άποψη, αυτή 
η συγκριτική άσκηση υπόσχεται να θέσει τα παραδείγματα 
της Ελλάδας και της Κύπρου σε ευρύτερα πλαίσια κάποιων 
εκ των μοντέλων που θα αναδειχθούν από την σύγκριση. 
Ταυτόχρονα όμως η εξαγωγή συμπερασμάτων ή προτάσε-
ων πολιτικής πρέπει να είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε ό,τι 
αφορά τους παράγοντες που έχουν διαμορφώσει και τα γε-
νικά μοντέλα και τα συγκεκριμένα εθνικά θεσμικά πλαίσια 
χρηματοδότησης των θρησκειών στην Ευρώπη: ιστορική 
διαδρομή, θεολογική παράδοση, πολιτική πραγματικότητα, 
οικονομικές και πρακτικές ανάγκες.

Μιας και αυτή η ερευνητική εργασία αφορά το μέλλον 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, κατ’ αναλογία η 
έμφαση θα δοθεί στους κανόνες χρηματοδότησης που δι-
έπουν την λειτουργία των επικρατουσών εκκλησιών. Από 
την άλλη μεριά, το ζήτημα της χρηματοδότησης όλων των 
θρησκειών, πέραν των μεγάλων εκκλησιών, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις αποκτά μεγάλη σημασία, και για αυτό θα γίνει 
αναφορά και σε αυτό όπου χρειάζεται για να δοθεί πληρέ-
στερη εικόνα.

Μοντέλα Χρηματοδότησης Θρησκευτικών Ομάδων
στην Ευρώπη και Σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους

Αν κάποιος σκεφτεί αφαιρετικά, υπάρχουν δυο «ακραία» 
μοντέλα χρηματοδότησης της εκκλησίας από το κράτος, 
τα οποία λογικά εκπορεύονται από δυο διαφορετικά μο-
ντέλα σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Αν υπάρχει χωρισμός 
κράτους-εκκλησίας, τότε το κράτος λογικά θα παρέχει 
ελάχιστες οικονομικές ενισχύσεις στις διάφορες θρησκείες, 
αφήνοντάς τις να αναζητήσουν πόρους μόνες, από τους 
πιστούς τους και την εκμετάλλευση της περιουσίας τους. 
Σε αυτό το μοντέλο, οι διάφορες θρησκευτικές ομάδες δεν 
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είναι τίποτα περισσότερο από μη-κερδοσκοπικές οργα-
νώσεις όπως πολλές άλλες, και αν απολαμβάνουν κάποια 
προνόμια αυτά θα είναι τα ίδια με αυτά που έχουν κοσμικές 
οργανώσεις με πνευματική, κοινωφελή και φιλανθρωπική 
αποστολή. 

Στο άλλο άκρο υπάρχει το μοντέλο που ανταποκρίνε-
ται σε μια πολύ στενή σχέση κράτους και εκκλησίας. Λο-
γικά σε τέτοιες περιπτώσεις, το κράτος, ως ανώτερη πηγή 
πολιτικής και θεσμικής ισχύος σε μια εδαφική επικράτεια, 
αναλαμβάνει να διευκολύνει τις θρησκευτικές οργανώσεις 
της επιλογής του με απευθείας οικονομικές ενισχύσεις. Στην 
πιο καθαρή μορφή όσμωσης πολιτικής και θρησκευτικής 
εξουσίας, μπορούμε να φανταστούμε το κράτος να καλύ-
πτει απευθείας τους μισθούς των λειτουργών κάποιων ή 
όλων των θρησκειών στο έδαφός του, ενώ στην ακόμα 
πιο ακραία μορφή ξεκάθαρης ταύτισης του κράτους με μια 
μόνο ή κάποιες επικρατούσες εκκλησίες, αυτό το προνόμιο 
εκτείνεται μόνο στους λειτουργούς αυτών των εκκλησιών 
—οι υπόλοιπες θρησκείες αναγκάζονται να καλύπτουν μό-
νες τα έξοδά τους.

Η εμπειρία δείχνει ότι και τα δυο αυτά μοντέλα χρημα-
τοδότησης συναντώνται στην Ευρώπη, αν και με αρκετές 
επιμέρους διαφορές στον τρόπο εφαρμογής τους. Αυτό 
που είναι ενδιαφέρον όμως είναι ότι η εφαρμογή ενός εκ 
των «ακραίων» μοντέλων χρηματοδότησης δεν συμβαδίζει 
πάντα στην πράξη ούτε με τον βαθμό επιρροής της θρη-
σκείας στην δημόσια σφαίρα, αλλά ούτε και με την θεσμικά 
κατοχυρωμένη σχέση κράτους-θρησκείας. Όπως θα δούμε, 
σε χώρες όπου κατά γενική ομολογία ο ρόλος της επικρα-
τούσας θρησκείας και εκκλησίας είναι πλέον αρκετά περιο-
ρισμένος στην δημόσια σφαίρα, το κράτος εξακολουθεί να 
χρηματοδοτεί ευθέως τις ανάγκες της εκκλησίας. Κάποιες 
από τις πιο εκκοσμικευμένες και ελευθεριακές κοινωνίες 
εξακολουθούν να διατηρούν ένα μοντέλο στενής θεσμικής 
σχέσης κράτους και επικρατούσας εκκλησίας (Δανία, Φιν-
λανδία), ενώ ακόμα και εκεί που αυτή η σχέση σταδιακά 
χαλαρώνει, η χρηματοδοτική διάσταση διατηρείται σχεδόν 
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ανέπαφη (Σουηδία, Νορβηγία). Υπάρχουν όμως και αντίθε-
τες περιπτώσεις όπου, αν και η θεσμική σχέση κράτους και 
επικρατούσας εκκλησίας είναι στενότατη, προκρίνεται ένα 
μοντέλο πλήρους οικονομικής αυτονομίας της θρησκείας 
(Αγγλία).

Σε χώρες όπου το κράτος είναι επισήμως ουδέτερο σε 
ζητήματα θρησκείας αλλά χρηματοδοτεί θρησκευτικές 
ομάδες, η αντίφαση επιλύεται από το γεγονός ότι το προ-
νόμιο χρηματοδότησης από το κράτος απολαμβάνεται 
είτε από όλες τις θρησκευτικές ομάδες, είτε από αρκετές 
θρησκείες πέραν της επικρατούσας εκκλησίας (Βέλγιο, Νορ-
βηγία). Επομένως, σε κάποιες χώρες ο πλουραλισμός του 
χρηματοδοτικού ρόλου του κράτους είναι μια διαφορετική 
εκδοχή της ουδετερότητας της πολιτείας έναντι των εκκλη-
σιών, δεν παύει όμως να έχει προκύψει από μια παράδοση 
στενής σχέσης του κράτους με μια εκκλησία την οποία κατά 
παράδοση χρηματοδοτεί. Από την άλλη, ο ιδεότυπος ενός 
πλήρους χωρισμού κράτους-εκκλησίας δεν συναντάται 
πουθενά στην Ευρώπη, τουλάχιστον από την σκοπιά των 
οικονομικών σχέσεων που εξετάζουμε. Όλα τα Ευρωπαϊ-
κά κράτη ενισχύουν με κάποιο έμμεσο τουλάχιστον τρόπο 
την λειτουργία θρησκευτικών ομάδων στο έδαφός τους, 
και σχεδόν παντού (ακόμα και σε περιπτώσεις ακραιφ-
νούς χωρισμού κράτους-εκκλησίας, π.χ. Γαλλία) τα κράτη 
επιφυλάσσουν κάποιες διευκολύνσεις για τις επικρατούσες 
εκκλησίες τους.  

Μεταξύ των δυο ακραίων ιδεατών μοντέλων, που όπως 
είδαμε είναι ιδεατά γιατί στην πραγματικότητα πουθενά δεν 
συναντώνται πλήρως, υπάρχει η περίπτωση της ενίσχυσης 
των εκκλησιών από τους πιστούς δια της χρήσης των μη-
χανισμών του κράτους. Αυτό το μοντέλο είναι ενδιάμεσο 
γιατί, ενώ το κράτος θεωρητικά δεν αναλαμβάνει (τουλά-
χιστον επίσημα) ευθύνη να χρηματοδοτεί την λειτουργία 
των εκκλησιών και θρησκευτικών ομάδων, προσφέρει τους 
διοικητικούς μηχανισμούς του για να εξυπηρετήσει τις 
θρησκευτικές ομάδες. Ουσιαστικά σε τέτοιες περιπτώσεις 
οι εκκλησίες κάνουν χρήση του μονοπωλίου επιβολής υπο-
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χρεώσεων (και τιμωρίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης) 
του κράτους στους πολίτες του, και με αυτήν την έννοια 
το κράτος τις βοηθάει αποφασιστικά εν συγκρίσει με το να 
ήταν αναγκασμένες σε αναζήτηση ενισχύσεων βασιζόμενες 
στην καλή θέληση των μελών τους. 

Στην Ευρώπη αυτό το μοντέλο λαμβάνει δυο διαφορε-
τικές επιμέρους μορφές: το κράτος μπορεί να επιβάλλει την 
συλλογή φόρου που πληρώνεται από τους πολίτες που εί-
ναι μέλη κάποιας εκκλησίας και αποδίδεται από το κράτος 
σε αυτήν (π.χ. Γερμανία, Αυστρία και πιο πρόσφατα Σκαν-
διναβικές χώρες). Το κράτος μπορεί επίσης να αφαιρεί ένα 
μέρος του συνολικού φόρου που πληρώνουν οι πολίτες και 
να το αποδίδει στην εκκλησία (ή την οργάνωση) που αυτοί 
επιλέγουν (π.χ. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία). Στην δεύτερη 
περίπτωση δηλαδή δεν υπάρχει «εκκλησιαστικός φόρος» 
καθ’ εαυτόν, αλλά δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να 
επιλέξουν αν θέλουν να χρηματοδοτήσουν μια θρησκευτική 
ομάδα. Σε αντίθεση με το μοντέλο του εκκλησιαστικού φό-
ρου, ένας πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να κατευθύνει 
την συνεισφορά του στην εκκλησία όπου είναι μέλος. Από 
εκεί και πέρα, κάθε εφαρμογή των ενδιάμεσων μοντέλων 
συνοδεύεται από άλλες επιμέρους διατάξεις που κατά περί-
πτωση σπρώχνουν την κάθε χώρα πιο κοντά στο κοσμικό 
ή στο φιλο-εκκλησιαστικό άκρο. Πρέπει δηλαδή να δούμε τι 
άλλα ευεργετήματα απολαμβάνουν οι θρησκευτικές ομάδες 
πέραν της απόδοσης σε αυτές από το κράτος των συνει-
σφορών-φόρων που συλλέγουν, καθώς και να εξετάσουμε 
ποιες ομάδες μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της διευκό-
λυνσης (μόνο οι επικρατούσες εκκλησίες, κάποιες θρησκευ-
τικές ομάδες ή όλες ανεξαιρέτως;). 

Είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί εξ αρχής ότι αυτά τα 
μοντέλα αφορούν την χρηματοδότηση κάποιων ή όλων 
των τρεχόντων εξόδων των λειτουργιών των θρησκευ-
τικών ομάδων (κυρίως μισθοδοσία του κλήρου και των 
υπαλλήλων τους, καθώς και πρακτικά έξοδα όπως συντή-
ρηση κτηρίων, τρέχοντα έξοδα κλπ.). Σχεδόν όλες οι επι-
κρατούσες εκκλησίες στην Ευρώπη διαθέτουν σημαντική 
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περιουσία από την εκμετάλλευση της οποίας χρηματοδο-
τούν το φιλανθρωπικό, εκπαιδευτικό και νοσοκομειακό 
τους έργο. Θεωρητικά αυτή η περιουσία θα μπορούσε να 
χρηματοδοτήσει και τα τρέχοντα έξοδα των επικρατουσών 
εκκλησιών, και σε κάποιες (λίγες) χώρες αυτό πραγματικά 
γίνεται. Υπό μια έννοια, τα διαφορετικά μοντέλα χρημα-
τοδότησης των θρησκειών δεν υποδηλώνουν οικονομική 
ανάγκη των επικρατουσών εκκλησιών έναντι του κράτους, 
αλλά αποτελούν την αποτύπωση διαφορετικών ιστορικών 
διαδρομών στην σχέση των δυο πόλων. Εν πάση περιπτώ-
σει, η διάκριση μεταξύ «χρηματοδότησης» και «περιουσί-
ας» των εκκλησιών είναι κρίσιμη, καθώς αφορά διαφορε-
τικές δραστηριότητες και ανάγκες των εκκλησιών. Αυτή η 
διάκριση είναι κρίσιμη για την κατανόηση της Ελλαδικής 
και της Κυπριακής περίπτωσης που θα αναλυθούν μετά την 
παρουσίαση της πρακτικής σε χώρες της Ευρώπης. 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί με έμφαση ότι, πολλές φο-
ρές, η πραγματικότητα των οικονομικών σχέσεων εκκλησί-
ας-κράτους σε αρκετές χώρες διαφέρει από την εικόνα που 
δίνει μια επιφανειακή εποπτεία τους – προς όφελος των το-
πικών εκκλησιών. Για να αναφερθούμε στο παράδειγμα της 
Γερμανίας, αρκετοί Έλληνες επικαλούνται το γερμανικό φο-
ρολογικό σύστημα χρηματοδότησης του κράτους, σύμφω-
να με το οποίο χρηματοδοτούν την κάθε εκκλησία μόνον οι 
πιστοί της, μέσω ενός εκκλησιαστικού φόρου (Kirchensteuer) 
που συλλέγει το κράτος. Έτσι, διατείνονται, η χρηματοδό-
τηση κάθε εκκλησίας προκύπτει από τους πιστούς της και 
όχι από το σύνολο των φορολογουμένων πολιτών. Αυτό 
όμως δεν αντικατοπτρίζει την κατάσταση στην Γερμανία, 
παρά μόνον μια παραμορφωτική μέσα στην επιφανειακό-
τητά της εκδοχή της: στην πραγματικότητα, το γερμανικό 
κράτος καταβάλλει πέρα και πάνω από το Kirchensteuer και 
εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ κάθε χρόνο στην ευαγγε-
λική και στην καθολική εκκλησία (420 με 480 εκατομ. ευρώ) 
από τα κρατικά έσοδα τα προερχόμενα εκ του συνόλου 
των φορολογουμένων πολιτών ανεξαρτήτως θρησκεύμα-
τος. (Μάλιστα, η ευαγγελική εκκλησία έχει ζητήσει την δια-
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κοπή αυτών των χρηματοδοτήσεων, μα το κράτος την αρ-
νείται).¹ Το γερμανικό κράτος καταβάλλει στις εκκλησίες και 
άλλα ποσά πέρα και πάνω από το Kirchensteuer: «τα 460 
εκατομμύρια ευρώ της κρατικής ενίσχυσης είναι ένα μικρό 
μόνο μέρος της οικονομικής ενίσχυσης που παρέχει το κρά-
τος προς την εκκλησία. […] Στις υπηρεσίες πρόνοιας όπως η 
καθολική Caritas και η Διακονία της ευαγγελικής εκκλησίας, 
η συμμετοχή της εκάστοτε εκκλησίας δεν ξεπερνάει το 2%. 
[…] Επιπλέον το κράτος πληρώνει τους μισθούς των επι-
σκόπων και χρηματοδοτεί την οικοδόμηση και συντήρηση 
ιερών ναών. […] Άλλα 90 εκατομμύρια [σ.σ.: μόνον από το 
κρατίδιο της Βαυαρίας] πηγαίνουν στη μισθοδοσία του το-
πικού προσωπικού. […] Οι εκκλησίες δεν υποχρεώνονται να 
δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους».² Από τις παραπάνω 
παραδειγματικές πληροφορίες καθίσταται σαφές το πόσο 
παραπλανητικό είναι να υποστηρίξει κανείς ότι στην Γερ-
μανία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, μόνον οι πιστοί πολίτες 
χρηματοδοτούν τις εκκλησίες τους και όχι το σύνολο των 
φορολογουμένων πολιτών ανεξαρτήτως θρησκεύματος. 
Παρόμοια περιστατικά συναντώνται και σε άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες, καταδεικνύοντας μια πραγματικότητα αρκετά 
πολυπλοκότερη από την επιφανειακή εκδοχή της.

Η συγκριτική έρευνα αναδεικνύει όχι μόνο την ύπαρ-
ξη ξεχωριστών μοντέλων αλλά και την αρκετά σημαντική 
σύμπτωσή τους με συγκεκριμένες πολιτιστικές, δογματικές 
και ιστορικές τομές στην Ευρώπη. Αλλού, αυτές οι τομές 
διατρέχουν την εφαρμογή ενός μοντέλου, αποδεικνύοντας 
ότι η εφαρμογή του ίδιου μοντέλου μπορεί να εκπορεύεται 
από διαφορετικές ισορροπίες στην ιστορική σχέση κρά-
τους-εκκλησίας. Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστούν 
αυτά τα μοντέλα καθώς και η εφαρμογή τους στις χώρες 
της Ευρώπης. Ακολούθως η συζήτηση θα στραφεί στην 
ανάλυση της χρηματοδότησης της θρησκείας σε Ελλάδα 
και Κύπρο και, με βάση τα συμπεράσματα της συγκριτικής 
ανάλυσης, θα εξαχθούν συμπεράσματα και προτάσεις για 
την Ελλαδική περίπτωση.
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Μοντέλο Ι: Οικονομική Ανεξαρτησία από το Κράτος, 
Συλλογή Πόρων από τις ίδιες τις Θρησκευτικές Ομάδες

Το μοντέλο της πλήρους οικονομικής ανεξαρτησίας της 
θρησκείας από το κράτος συναντάται σε εντυπωσιακά μι-
κρό αριθμό χωρών. Όποιες χώρες έχουν αυτό το μοντέλο, 
επιβάλλουν στις θρησκευτικές ομάδες να αναζητούν οι ίδι-
ες πόρους, αν και ακόμα και εκεί το κράτος συνδράμει εμ-
μέσως κάποιες από τις ανάγκες των θρησκευτικών ομάδων 
(ιδιαίτερα των επικρατουσών εκκλησιών). Το μοντέλο της 
οικονομικής ανεξαρτησίας των θρησκειών συναντάται σε 
δυο από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές χώρες, την Γαλλία και 
την Μεγάλη Βρετανία. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν 
ότι η Γαλλία είναι η χώρα με το πιο κοσμικό καθεστώς στην 
Ευρώπη, είναι εντυπωσιακό το πώς μια χώρα με κρατική 
εκκλησία και σημαντικούς δεσμούς μεταξύ κρατικής και 
θρησκευτικής εξουσίας, η Μεγάλη Βρετανία, εφαρμόζει ένα 
μοντέλο πλήρους οικονομικής ανεξαρτησίας της εκκλησίας 
από το κράτος.

Εξετάζοντας συγκεκριμένα την Αγγλία, η Αγγλικανική 
Εκκλησία έχει σχεδόν πλήρη οικονομική αυτονομία από το 
κράτος. Η αυτονομία της, η οποία είναι μια πολιτική που 
εφαρμόζεται από την πρώτη στιγμή ίδρυσής της, βασίζε-
ται σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα, κατά το οποίο η συλ-
λογή χρημάτων (κυρίως με την μορφή δωρεών από τους 
πιστούς) και διαχείρισή τους γίνεται από τις ενορίες. Αυτό 
το σύστημα όμως δημιουργούσε μεγάλες ανισότητες ιδιαί-
τερα στους μισθούς και τις συντάξεις ιερέων, για αυτό και 
από τα μέσα του 19ου αι. η πρακτική είναι οι ενορίες να 
μεταφέρουν μέρος των εσόδων τους σε ταμεία που διαχει-
ρίζονται επισκοπές από τα οποία πληρώνονται οι εξισορ-
ροπημένοι σήμερα μισθοί των ιερέων. Οι συντάξεις και τα 
ενοίκια των κατοικιών όπου διαμένουν ιερείς, καθώς και τα 
έξοδα συντήρησης των ναών, πληρώνονται από τα έσοδα 
που αποφέρει η χρηματιστηριακή εκμετάλλευση αξιών και 
κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι Επίτροποι της Εκκλησί-
ας. Αυτή η εκμετάλλευση αποφέρει το 15% των συνολικών 
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εσόδων της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Το μεγαλύτερο μέρος 
των εσόδων της εκκλησίας, και το μεγαλύτερο μέρος των 
αναγκών της, εξακολουθεί να εξαρτάται από τα χρήματα 
που ενορίες και επισκοπές μπορούν να συλλέξουν μόνες 
τους σε τοπικό επίπεδο από τους πιστούς.³ 

Παρά την επίσημη οικονομική ανεξαρτησία της εκκλησί-
ας από το κράτος, υπάρχουν σημαντικοί οικονομικοί δεσμοί 
μεταξύ των δυο. Οι Επίτροποι της Εκκλησίας υπόκεινται στο 
ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς φιλανθρωπικού οργανισμού.⁴  
Επίσης η Αγγλικανική Εκκλησία έχει ήδη στραφεί στο κράτος 
ζητώντας ενίσχυση για το βασικότερο έξοδο που έχει ανα-
κύψει τα τελευταία χρόνια: Την αναστύλωση και διατήρηση 
των ναών και κτηρίων που της ανήκουν, μια πραγματικά 
τεράστια περιουσία που όμως, δεδομένου του μειούμενου 
αριθμού πιστών και των κατά συνέπεια χαμηλότερων εσό-
δων από εράνους και παρόμοιες δραστηριότητες, είναι πλέ-
ον εξαιρετικά δύσκολο να συντηρηθεί.⁵  Η κυβέρνηση έχει 
σε διάφορες περιπτώσεις συμπράξει στο έργο αναστύλωσης 
και διατήρησης των κτηρίων της Αγγλικανικής Εκκλησίας, 
και στο μέτρο κατά το οποίο αυτή είναι η σημαντικότερη 
οικονομική πρόκληση για το μέλλον, η σύμπραξη του κρά-
τους συνιστά σημαντική εξαίρεση στο υπάρχον καθεστώς 
οικονομικής ανεξαρτησίας της Εκκλησίας.⁶ 

Αν στην Αγγλία ο οικονομικός χωρισμός εκκλησίας-κρά-
τους υφίσταται παρά την ύπαρξη κρατικής εκκλησίας, στην 
Γαλλία ο οικονομικός χωρισμός αντανακλά την ύπαρξη 
από το 1905 ενός δρακόντειου συστήματος χωρισμού εκ-
κλησίας-κράτους σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις του δημό-
σιου βίου. Ο χωρισμός του 1905 όμως συνέβη με ιδιαίτερα 
επαχθείς όρους για την Καθολική Εκκλησία στην Γαλλία, με 
αποτέλεσμα ενώ στην Αγγλία η Αγγλικανική Εκκλησία να 
θεωρείται εξαιρετικά εύρωστη και να έχει στην κατοχή της 
τεράστια ακίνητη περιουσία, στην Γαλλία η Καθολική Εκ-
κλησία είναι γνωστό ότι τελεί υπό μεγάλη οικονομική στε-
νότητα.⁷

Στην Γαλλία ο νόμος επιτρέπει την ύπαρξη δυο διαφορε-
τικών ειδών θρησκευτικών οργανώσεων. Λατρευτικές ορ-
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γανώσεις (associations cultuelles) αναλαμβάνουν αυστηρά 
μόνο την οργάνωση λατρείας και θρησκευτικών τελετών. 
Αυτές οι οργανώσεις (κατ’ ουσία εκκλησίες και άλλες οργα-
νωμένες θρησκείες) δικαιούνται φοροαπαλλαγές. Πολιτιστι-
κές οργανώσεις (associations culturelles) από την άλλη μπο-
ρούν να επιδίδονται σε δραστηριότητες που αποφέρουν 
κέρδος, αλλά φορολογούνται επ’ αυτού. Όμως μπορούν και 
να ζητούν την συνδρομή του κράτους στις δραστηριότη-
τές τους (π.χ. διατήρηση σχολείων). Αυτός ο διακανονισμός 
πρακτικά σημαίνει ότι κάθε θρησκεία στην Γαλλία πρέπει 
να διατηρεί δυο διαφορετικές οργανωτικές δομές (μια αυ-
στηρά πνευματική, και μια πολιτιστική και, εάν το επιθυμεί, 
οικονομική) εάν θέλει να εμπλακεί σε δραστηριότητες που 
θα παράγουν πόρους πέραν των δωρεών των πιστών.⁸ 
Πρόκειται για ένα σύστημα που δεν εξασφαλίζει απλά την 
μη χρηματοδότηση εκκλησιών από το κράτος, αλλά κάνει 
την εξεύρεση πόρων από θρησκευτικές ομάδες μια δύσκο-
λη υπόθεση.

Συμπληρωματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι όλοι οι 
Καθολικοί ναοί που έχουν χτιστεί προ του 1905 ανήκουν 
στο κράτος και συντηρούνται από αυτό. Αυτό πιθανώς 
απελευθερώνει την γαλλική Καθολική Εκκλησία από ένα 
κόστος που στην Αγγλία γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο, 
δείχνει όμως ότι εδώ και πλέον των εκατό ετών η επικρα-
τούσα εκκλησία έχει στερηθεί τεράστια οφέλη που πιθανώς 
να είχε αποκομίσει από την εκμετάλλευση της περιουσίας 
της. Εξ άλλου το κράτος δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση 
ναών απευθείας, αλλά μπορεί να διευκολύνει ως εγγυητής 
δανείων, ενοικιάζοντας κρατική γη με ευνοϊκούς όρους 
κ.λπ.⁹ Τελικά σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της 
Καθολικής Εκκλησίας είναι οι συνεισφορές και δωρεές των 
πιστών, οι οποίες δεν φορολογούνται.¹⁰ Αυτό το καθεστώς 
κάνει την Καθολική Εκκλησία στην Γαλλία από τις πιο φτω-
χές στην Ευρώπη¹¹ και το σύστημα χρηματοδότησης στην 
Γαλλία το λιγότερο ευνοϊκό, όχι μόνο για την εκεί Καθολική 
Εκκλησία αλλά για όλες τις οργανωμένες θρησκείες. 

Τέλος, μια άλλη χώρα στην οποία ισχύει το μοντέλο οι-
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κονομικού χωρισμού κράτους και εκκλησιών από το 1983 
είναι η Ολλανδία. Εκεί ισχύουν φοροαπαλλαγές για εκκλησί-
ες και θρησκευτικές ομάδες καθώς και κρατική ενίσχυση σε 
θρησκευτικές ομάδες που διατηρούν εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα και νοσοκομεία (οι οποίες είναι κυρίως οι παραδοσιακά 
επικρατούσες εκκλησίες, η Καθολική και δυο Καλβινιστικές), 
αλλά όχι ενίσχυση εκκλησιών καθ’ εαυτήν.¹² Τα εισοδήμα-
τα των εκκλησιών και θρησκευτικών ομάδων είναι κυρίως 
δωρεές και έρανοι μεταξύ των πιστών τα οποία εκπίπτουν 
της φορολογίας, αν και όταν θεσμοθετήθηκε η οικονομι-
κή αυτονομία τους το ολλανδικό κράτος χορήγησε ένα εφ’ 
άπαξ ποσό για την χρηματοδότηση των συντάξεων των 
υπαλλήλων τους.¹³

Στην δυτική Ευρώπη η μόνη άλλη χώρα όπου εφαρμό-
ζεται αυτό το μοντέλο είναι η Ιρλανδία, όπου όμως η σχέση 
κράτους και Καθολικής Εκκλησίας είναι εξαιρετικά στενή 
από την άποψη λειτουργιών που επιτελεί η Εκκλησία (η 
οποία ακόμα και σήμερα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 
παιδεία και την υγεία). Εφαρμόζεται επίσης σε χώρες του 
πρώην ανατολικού μπλοκ όπως οι Βαλτικές, η Βουλγαρία 
και η Σλοβενία.¹⁴

Μοντέλο ΙΙ: Χρηματοδότηση Εκκλησιών
μέσω του Φορολογικού Συστήματος 

Μοντέλο ΙΙα: Συνεισφορά ως Μέρος του Αποδιδόμενου 
Φόρου Εισοδήματος με Δυνατότητα Επιλογής 

Σε αυτό το μοντέλο οι πολίτες επιλέγουν να αποδίδουν 
ένα μικρό ποσοστό του ποσού που πληρώνουν ως φόρο 
εισοδήματος στην χρηματοδότηση των θρησκειών. Πρό-
κειται για μια παραλλαγή του συστήματος του εκκλησια-
στικού φόρου που εφαρμόζεται αλλού, αλλά με κάποιες 
βασικές διαφορές. Πρώτον, το ποσοστό επί του πληρωτέου 
φόρου είναι αρκετά μικρό (μικρότερο του 1%) και ο εθε-
λοντικός του χαρακτήρας ή η δυνατότητα επιλογής που 
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θα κατευθυνθούν τα χρήματα του δίνουν τον χαρακτήρα 
περισσότερο συνεισφοράς με κάποια δυνατότητα ελέγχου 
από τον φορολογούμενο παρά ενός αναπόφευκτου φόρου. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πει κάποιος ότι η χρημα-
τοδότηση των θρησκειών γίνεται με έναν λιγότερο «αντι-
δημοφιλή» τρόπο.¹⁵ Δεύτερον, αυτό το σύστημα επιτρέπει 
θεωρητικά την χρηματοδότηση όχι μόνο θρησκευτικών 
οργανώσεων αλλά και κοσμικών. Τρίτον, αυτό το σύστη-
μα είναι πιο ευέλικτο από τον εκκλησιαστικό φόρο αφού 
πρακτικά αποσυνδέει την υποχρέωση καταβολής οικονο-
μικής ενίσχυσης από την ιδιότητα μέλους μιας εκκλησίας 
ή θρησκευτικής ομάδας. Το κράτος δεν εισπράττει φόρο 
για λογαριασμό εκκλησιών από τα μέλη της κάθε εκκλησίας 
αλλά εφαρμόζει τις προτιμήσεις των φορολογουμένων, οι 
οποίοι με την σειρά τους δεν δεσμεύονται από το γεγονός 
της τυπικής συμμετοχής τους σε κάποια θρησκεία. Αυτό το 
μοντέλο εφαρμόζεται κυρίως σε Καθολικές νοτιοευρωπαϊ-
κές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία).

Η ιδέα της κατεύθυνσης ενός ποσοστού του καταβαλ-
λόμενου φόρου προς θρησκευτικές οργανώσεις γεννήθηκε 
κατά τις διαπραγματεύσεις της Αγίας Έδρας με το νέο δη-
μοκρατικό καθεστώς της Ισπανίας. Με το Κονκορδάτο του 
1979 προβλέπεται ότι 0,7% του φόρου εισοδήματος κατευ-
θύνεται ως χρηματοδότηση προς την Καθολική Εκκλησία 
αν το επιλέξει ο φορολογούμενος.¹⁶ Η Καθολική Εκκλησία 
λαμβάνει επίσης απευθείας χρηματοδότηση από το κράτος, 
αλλά οι εθελοντικές συνεισφορές του 0,7% είναι αρκετά με-
γαλύτερες της απευθείας κρατικής ενίσχυσης (αναλογία 5 
προς 1,¹⁷ αν και μόλις 7εκ. Ισπανών ζητάει τα χρήματα του 
φόρου του να κατευθυνθούν προς την Καθολική Εκκλη-
σία).¹⁸ Η κρατική ενίσχυση δικαιολογείται ως συμπλήρωση 
του ποσού που κανονικά το κράτος απέδιδε στην Καθολική 
Εκκλησία πριν την θεσμοθέτηση της χρηματοδότησης από 
τους πιστούς μέσω του φορολογικού συστήματος. Αν δεν 
θέλουν να δώσουν το 0,7% του φόρου τους στην Καθολική 
Εκκλησία, οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν αυτά 
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τα χρήματα να κατευθυνθούν σε κοινωφελείς και κοινω-
νικούς σκοπούς. Δεν μπορούν όμως να κατευθύνουν τον 
φόρο τους προς άλλες θρησκείες. Αυτό το ζήτημα έχει δη-
μιουργήσει διαφωνίες, καθώς άλλες θρησκείες ζητούν να 
επιτραπεί στους πιστούς τους να τις ενισχύουν μέσω της 
φορολογίας.¹⁹ Τέλος, ο φορολογούμενος μπορεί να μην εκ-
φράσει καμιά προτίμηση και το 0,7% δεν παρακρατείται.

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας γενικά απολαμβάνει 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς στην περιουσία της, 
αν και αυτό έχει δημιουργήσει αντιδράσεις τα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης.²⁰ Εκτός της απευθείας κρατικής ενί-
σχυσης προς την Καθολική Εκκλησία το κράτος ενισχύει τα 
έξοδα θρησκευτικής διδασκαλίας στα δημόσια σχολεία για 
Καθολικούς, Προτεστάντες, Εβραίους και Μουσουλμάνους. 
Ανάλογα με την περιφέρεια της χώρας, τα έξοδα τα καλύ-
πτει οι περιφερειακές ή η κεντρική κυβέρνηση. Το κράτος 
επίσης καλύπτει τα έξοδα διατήρησης στρατιωτικών και 
νοσοκομειακών παρεκκλησίων. Οι εγγεγραμμένες θρησκευ-
τικές ομάδες απολαμβάνουν τις ίδιες φοροαπαλλαγές με 
μη κερδοσκοπικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Κάποιες 
περιφέρειες χρηματοδοτούν το κοινωνικό έργο κάποιων 
θρησκευτικών οργανώσεων (Καθολικών, Προτεσταντών, 
Μουσουλμάνων, Εβραίων και άλλων).²¹

Η ιδέα της καταβολής ενός ποσοστού του πληρωτέου 
φόρου εισοδήματος προς θρησκευτικές οργανώσεις απο-
τέλεσε το επίκεντρο του συμβιβασμού μεταξύ Βατικανού 
και Ιταλικού κράτους το 1984, κατά την επαναδιαπραγμά-
τευση του Κονκορδάτου του 1929. Μέχρι τότε το Ιταλικό 
κράτος πλήρωνε τους μισθούς των ιερέων. Το ποσοστό 
του φόρου που κατευθύνεται προς την Εκκλησία καθορί-
στηκε στο 0,8% (το γνωστό στην Ιταλία otto per mille). Στην 
Ιταλία το κράτος συνάπτει συμφωνίες (intese) με εκκλησίες 
και θρησκείες πέραν της Καθολικής. Αυτές οι εκκλησίες θε-
ωρούνται αναγνωρισμένες και μπορούν να λαμβάνουν τις 
εθελοντικές συνεισφορές μελών τους από το κράτος μέσω 
της συλλογής τους ως 0,8% του πληρωτέου φόρου εισοδή-
ματος. Πέραν της επιλογής μεταξύ των αναγνωρισμένων 
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θρησκειών, ο φορολογούμενος μπορεί να κατευθύνει την 
συνεισφορά του προς ένα κρατικό ταμείο που χρηματο-
δοτεί πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.²² Αν δεν δη-
λώσει τίποτα τότε το κράτος αποδίδει το 0,8% του φόρου 
του στις υπόλοιπες θρησκείες σε ποσοστό ίδιο με αυτό που 
εμφανίζεται μεταξύ αυτών που εξέφρασαν προτίμηση. Με 
δεδομένο ότι μόνο το 40% των φορολογουμένων εκφράζει 
προτίμηση για το που να πάει το 0,8% αλλά το 90% αυτών 
εκφράζεται υπέρ της Καθολικής Εκκλησίας, το συντριπτικό 
ποσοστό του ποσού που προκύπτει από το 0,8% καταλήγει 
στην Καθολική Εκκλησία.²³

Αν και στην Ιταλία το σύστημα εμφανίζεται να είναι πιο 
«ανοιχτό» από το αντίστοιχο Ισπανικό, όπου μόνο η Καθο-
λική Εκκλησία μπορεί να επωφεληθεί της ενίσχυσης μέσω 
φορολογίας, είναι κοινή η διαπίστωση ότι το κράτος στην 
Ιταλία ευνοεί την Καθολική Εκκλησία με ποικίλους τρόπους. 
Για παράδειγμα, το κράτος πληρώνει τους δασκάλους θρη-
σκευτικών στα κρατικά σχολεία αλλά μόνο τους Καθολι-
κούς. Άλλες θρησκευτικές ομάδες πρέπει να καλύψουν τα 
έξοδα θρησκευτικής διδασκαλίας μόνες τους. Το κράτος δι-
αθέτει δημόσια γη για την ανέγερση ναών και ενισχύει την 
διατήρηση ιερών κτηρίων. Έχει υπολογιστεί ότι η Καθολική 
Εκκλησία απολαμβάνει, χάρη στην εξαίρεση από φόρους 
για μη εμπορική χρήση γης, έμμεση ενίσχυση 2 δις ευρώ.²⁴ Η 
Καθολική Εκκλησία και άλλες θρησκείες έχουν φορολογική 
ασυλία όπως και οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί. Η Καθολι-
κή Εκκλησία θεωρητικά φορολογείται για τις εμπορικές της 
δραστηριότητες, αλλά ο ορισμός της «εμπορικής δραστη-
ριότητας» έχει αφεθεί ανοιχτός και ο νόμος εφαρμόζεται με 
ευνοϊκό για την Καθολική Εκκλησία τρόπο.²⁵

Τέλος, στην Πορτογαλία, το συγκεκριμένο σύστημα 
εφαρμόζεται με τον λιγότερο ευνοϊκό για την Καθολική Εκ-
κλησία τρόπο. Σύμφωνα με το Κονκορδάτο του 2004 (ανα-
νέωση εκείνου του 1940), το ποσοστό που προβλέπεται να 
παρακρατείται από τον φόρο (0,5%) είναι μικρότερο από 
ό,τι στις άλλες δυο χώρες, η ίδια η παρακράτηση είναι εθε-
λοντική (σε αντίθεση με την Ιταλία που είναι υποχρεωτική), 
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και η Καθολική Εκκλησία έχει να ανταγωνιστεί και όλες τις 
άλλες εγγεγραμμένες θρησκείες στην Πορτογαλία και έναν 
μακρύ κατάλογο ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών με 
πολιτιστικό, φιλανθρωπικό κ.λπ. σκοπό. Πέραν αυτής της 
χρηματοδότησης δεν προβλέπεται άλλη κρατική ενίσχυ-
ση προς τις θρησκευτικές ομάδες (σε αντίθεση π.χ. με την 
Ισπανία), αν και το κράτος μπορεί να συνδράμει σε κάποιο 
συγκεκριμένο έργο (π.χ. κατασκευή κάποιου κτηρίου).²⁶ Γε-
νικά όλες οι θρησκείες μπορούν να αποκτήσουν αφορολό-
γητο στάτους, αλλά η Καθολική Εκκλησία μαζί με αναγνω-
ρισμένες θρησκευτικές ομάδες με παρουσία τουλάχιστον 
τριάντα ετών στην Πορτογαλία ή εξήντα ετών διεθνώς που 
έχουν εγγραφεί επισήμως ως τέτοιες απολαμβάνουν επι-
πλέον προνόμια. Το κράτος επίσης χρηματοδοτεί την πα-
ρουσία ιερέων σε στρατόπεδα, φυλακές και νοσοκομεία.²⁷ 

Παραλλαγή αυτού του συστήματος εφαρμόζεται επίσης 
στην Ουγγαρία (εκεί το ποσοστό επί του φόρου είναι 1%). 
Πρόκειται επίσης για ένα σύστημα το οποίο συζητείται αρ-
κετά ως εναλλακτική τόσο σε χώρες όπου το κράτος έχει 
πολύ στενή σχέση με μια επικρατούσα εκκλησία (Πολωνία) 
όσο και εκεί όπου το κράτος χρηματοδοτεί την λειτουργία 
όλων των θρησκευτικών ομάδων (Βέλγιο).²⁸ 

Μοντέλο ΙΙβ: Εκκλησιαστικός Φόρος
σε Μέλη Εκκλησιών και Θρησκευτικών Ομάδων

Το μοντέλο του εκκλησιαστικού φόρου (δηλαδή της κα-
ταβολής υποχρεωτικής οικονομικής συνεισφοράς από τα 
μέλη μιας θρησκευτικής ομάδας μέσω του φορολογικού 
συστήματος) είναι αρκετά κοινό στην κεντρική Ευρώπη 
και στην Σκανδιναβία, αν και η ιστορική πορεία του δια-
φέρει από χώρα σε χώρα (με τις υποσημειώσεις και αποκ-
κλίσεις που αναφέραμε πρωτύτερα με αφορμή την Γερμα-
νία). Στην κεντρική Ευρώπη (με γνωστότερο παράδειγμα 
την Γερμανία) ο εκκλησιαστικός φόρος προέκυψε ως συ-
νέχεια παλαιότερων παραδόσεων και συνεχίστηκε ως μέ-
ρος συμβιβασμού μεταξύ νεοδημιούργητων εθνών-κρατών 
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και εκκλησιών για την χρηματοδότηση των θρησκευτικών 
ομάδων. Στην Σκανδιναβία από την άλλη μεριά ο εκκλη-
σιαστικός φόρος προέκυψε από μια αντίστροφη πορεία: 
Είναι ουσιαστικά μέρος μιας διαδικασίας σταδιακής απο-
κόλλησης των μέχρι πρότινος κρατικών εκκλησιών από το 
κράτος και της επιβολής συστημάτων τυπικού χωρισμού 
εκκλησίας-κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκκλησιαστικός 
φόρος είναι ουσιαστικά το παρακάτω σκαλί από το προ-
ηγούμενο σύστημα, αυτό της απευθείας χρηματοδότησης 
των επικρατουσών εκκλησιών από το κράτος. 

Αν και έχει μακρά παράδοση και ανταποκρίνεται στις 
κοινωνικές πραγματικότητες και δογματικές παραδόσεις 
των χωρών όπου επιβάλλεται, ο εκκλησιαστικός φόρος 
είναι ένα σύστημα που παρουσιάζει κάποια προβλήμα-
τα: Δημιουργεί την αίσθηση ότι η θρησκεία είναι επιπλέ-
ον βάρος στα οικονομικά των πολιτών και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, έχει κατηγορηθεί ότι συμβάλλει στην συνεχή 
μείωση του αριθμού των μελών των εκκλησιών.²⁹ Επίσης 
δημιουργεί σημεία τριβής μεταξύ των επικρατουσών και 
άλλων θρησκειών. Καθώς η συλλογή από το κράτος του 
φόρου και η απόδοσή του στις εκκλησίες είναι από μόνη 
της μια διαδικασία που ενέχει κόστος, οι εκκλησίες συνή-
θως επιστρέφουν μέρος του φόρου που τους αποδίδεται 
στο κράτος ως πληρωμή λειτουργικού κόστους. Οι μικρό-
τερες θρησκευτικές ομάδες θεωρούν την συμμετοχή τους 
σε αυτόν τον διακανονισμό (αν τους δίνεται νομοθετικά η 
δυνατότητα) εξαιρετικά ασύμφορο και συνήθως αρνούνται 
να συμμετέχουν. Με δεδομένο όμως ότι δεν προβλέπεται 
συνήθως άλλος τρόπος τακτικής χρηματοδότησης, οι μι-
κρότερες θρησκευτικές ομάδες πρέπει να τα βγάλουν πέρα 
με τους δικούς τους πόρους. Έτσι, το σύστημα του εκκλη-
σιαστικού φόρου προβάλλει ως αυτό που δημιουργεί πε-
ρισσότερες ανισότητες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
μεταξύ επικρατουσών και άλλων θρησκευτικών ομάδων 
από τα άλλα μοντέλα.

Στην Γερμανία ο εκκλησιαστικός φόρος (ο γνωστός 
Kirchensteuer) επιβάλλεται στα μέλη των θρησκευτικών 
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ομάδων που έχουν αναγνωριστεί ως Νομικά Πρόσωπα Δη-
μοσίου Δικαίου. Στην πράξη όμως οι μόνες θρησκείες που 
κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος είναι η Καθολική και 
η Ευαγγελική Εκκλησία, κάποιες μικρότερες Καθολικές και 
Προτεσταντικές ομάδες, και οι Εβραίοι. Όλες οι άλλες θρη-
σκευτικές ομάδες στηρίζονται αναγκαστικά στις εθελοντικές 
δωρεές των μελών τους.³⁰ Η διαχείριση του εκκλησιαστικού 
φόρου (επιβολή, συλλογή και απόδοση) γίνεται στο επίπε-
δο των ομόσπονδων κρατιδίων. Ο φόρος κυμαίνεται στο 
8%-9% του συνολικού φόρου εισοδήματος και οι εκκλησίες 
αποδίδουν στο κράτος περί το 2%-4% του ποσού που συλ-
λέγεται για τα λειτουργικά έξοδα συλλογής του φόρου.³¹ 
Ο εκκλησιαστικός φόρος αποφέρει περί το 60%-85% του 
εισοδήματος των εκκλησιών (ανάλογα με την εκκλησία και 
το κρατίδιο).³² Αν ένα μέλος κάποιας των εν λόγω εκκλησι-
ών δεν θέλει να πληρώνει τον φόρο, θα πρέπει να δηλώσει 
επίσημα ότι αποχωρεί από την εκκλησία, μη δικαιούμενος 
πλέον συμμετοχή στα μυστήρια, εκκλησιαστικό γάμο ή εκ-
κλησιαστική ταφή. Γενικά, τα έσοδα από τον εκκλησιαστικό 
φόρο για τις δυο μεγάλες Εκκλησίες μειώνονται σταθερά, 
και ένας από τους λόγους που ο αριθμός μελών τους μειώ-
νεται είναι ο εκκλησιαστικό φόρος.³³ Το 2012 οι δυο επικρα-
τούσες εκκλησίες συνέλεξαν συνολικά σχεδόν 10 δις ευρώ 
(5.2 δις η Καθολική, 4.6 δις η Ευαγγελική).³⁴

Αν και τυπικά οι εκκλησίες στην Γερμανία πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τους πιστούς τους, στην ουσία το 
Γερμανικό κράτος τις ενισχύει περαιτέρω, αυξάνοντας έτσι 
ακόμα περισσότερο την διαφορά μεταξύ των διευκολύν-
σεων της Καθολικής και Ευαγγελικής Εκκλησίας και των 
άλλων θρησκευτικών ομάδων. Οι δυο μεγάλες εκκλησίες 
λαμβάνουν απευθείας πληρωμές (Staatsleistungen) περίπου 
480 εκ. ευρώ τον χρόνο από τα κρατίδια ως αποζημίωση 
για την απώλεια περιουσίας κατά την περίοδο διάλυσης 
των εκκλησιαστικών κρατών και της Αγίας Γερμανικής Αυ-
τοκρατορίας κατά τους Ναπολεόντειους Πολέμους. Αυτές 
οι πληρωμές, που συνεχίζονται 200 χρονιά μετά τα γεγονό-
τα τα οποία δημιούργησαν την ανάγκη αποζημίωσης από 
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το κράτος, είναι αντικείμενο διαφωνιών στον δημόσιο δι-
άλογο της Γερμανίας,³⁵ αν και δεν διαφαίνεται κάποια μελ-
λοντική αλλαγή του καθεστώτος. Επίσης, αν και θρησκευτι-
κές κοινότητες που έχουν εγγραφεί ως τέτοιες δικαιούνται 
φοροαπαλλαγές ως μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, θρη-
σκευτικές κοινότητες που έχουν αναγνωριστεί ως ΝΠΔΔ 
(μεταξύ των οποίων η Καθολική και η Ευαγγελική Εκκλησία) 
δικαιούνται ακόμα περισσότερες φοροαπαλλαγές.³⁶

Επιπλέον, το Γερμανικό δημόσιο αναλαμβάνει μέρος 
των εξόδων συντήρησης παλαιών κτηρίων των εκκλησιών. 
Τα κρατίδια χρηματοδοτούν διάφορα θρησκευτικά ιδρύ-
ματα (σχολεία, νοσοκομεία), ενώ επιβάλλουν και συλλέγουν 
έναν μικρό φόρο με την μορφή σταθερού ποσού (Kirchgeld) 
που πηγαίνει στην ενίσχυση της τοπικής εκκλησίας του φο-
ρολογουμένου και ο οποίος μπορεί να επιβληθεί αντί του 
εκκλησιαστικού φόρου σε όσους φορολογουμένους απαλ-
λάσσονται αυτού με βάση διάφορα εισοδηματικά και άλλα 
κριτήρια. Το κράτος επίσης συμβάλλει στο έργο των φιλαν-
θρωπικών οργανώσεων των δυο μεγαλύτερων εκκλησιών 
στην Γερμανία. Το κράτος χρηματοδοτεί κατά τόπους την 
θρησκευτική εκπαίδευση και την παρουσία ιερέων σε νο-
σοκομεία, στρατόπεδα, φυλακές κ.λπ.³⁷ Οι εκκλησίες έχουν 
έσοδα και από την εκμετάλλευση αξιών, επενδύσεις και 
συμμετοχή σε εταιρείες. Όλα τα επίπεδα κρατικής εξουσί-
ας χρηματοδοτούν διάφορες δράσεις κυρίως των δυο με-
γάλων εκκλησιών που αφορούν πρωτίστως σε κοινωνικές 
υπηρεσίες που κανονικά το κράτος θα έπρεπε να αναλάβει, 
καθώς και πρωτοβουλίες, θρησκευτικές εκδηλώσεις κ.λπ.³⁸ 

Συμπερασματικά, αν και θεσμικά οι θρησκευτικές ομά-
δες είναι ξεχωριστές από το κράτος, σε ό,τι αφορά την 
χρηματοδότηση των δυο επικρατουσών εκκλησιών οι δε-
σμοί τους με το κράτος είναι κάτι παραπάνω από στενοί. 
Το κράτος δεν βοηθάει μόνο στην συλλογή των εισφορών 
των πιστών προς όφελος των εκκλησιών, αλλά τις ενισχύει 
γενναιόδωρα με άμεσες και με έμμεσες χρηματοδοτήσεις 
που δεν προέρχονται από τους πιστούς, αλλά από όλους 
τους φορολογούμενους πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη το 



συνολικό οικονομικό πλαίσιο πέραν του επίσημου εκκλη-
σιαστικού φόρου, γίνεται σαφές ότι στην Γερμανία το μο-
ντέλο χρηματοδότησης που επικρατεί λίγο απέχει από την 
αντιμετώπιση των δυο επικρατουσών εκκλησιών ως ντε 
φάκτο κρατικές (τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα).

Στην Αυστρία οι εκκλησίες συλλέγουν τις ενισχύσεις τους 
απευθείας από τους πιστούς με την βοήθεια του κράτους.³⁹ 
Τα μέλη της Καθολικής Εκκλησίας υποχρεούνται σε κατα-
βολή φόρου περίπου 1.1% του φορολογητέου εισοδήματός 
τους μέχρι του ποσού των 400 ευρώ (ισχύουν απαλλαγές 
για νέους, ανέργους κλπ.). Τα χρήματα αποδίδονται στις 
κατά τόπους επισκοπές. Το 2012 συγκεντρώθηκαν 418 εκ. 
ευρώ. Αυτά αποτελούν το 80% των εσόδων της Καθολικής 
Εκκλησίας. Όπως και στην Γερμανία, η Καθολική Εκκλησία 
συλλέγει και ετήσιες επανορθώσεις από το Αυστριακό κρά-
τος για περιουσία που της κατασχέθηκε στο παρελθόν.⁴⁰ Η 
Ευαγγελική Εκκλησία συλλέγει απευθείας ως φόρο το 1.5% 
του εισοδήματος των μελών της (με σχετικές εξαιρέσεις 
και διευκολύνσεις).⁴¹ Συνολικά υπάρχουν 14 αναγνωρισμέ-
νες εκκλησίες και θρησκευτικές ομάδες (με μεγαλύτερη την 
Καθολική) που δικαιούνται ενισχύσεις, καθώς και να διδά-
σκουν στα σχολεία με τα έξοδα διδασκαλίας να καλύπτο-
νται από το κράτος.⁴² 

Περνώντας στην Σκανδιναβία, η εκκλησιαστική συνει-
σφορά αντικατέστησε τον εκκλησιαστικό φόρο στην Σου-
ηδία το 2000 (έτος κατά το οποίο η Εκκλησία της Σουηδί-
ας έπαψε να είναι κρατική) αν και πρακτικά δεν υπάρχει 
μεγάλη διαφορά μεταξύ των δυο (μιας και η συνεισφορά 
είναι υποχρεωτική για μέλη της Εκκλησίας της Σουηδίας). 
Το κράτος συλλέγει τις συνεισφορές των μελών της Εκκλη-
σίας της Σουηδίας και άλλων 22 από τις συνολικά 40 εγγεγ-
γραμμένες θρησκευτικές ομάδες και τις αποδίδει σε αυτές.⁴³ 
Σε ό,τι αφορά την Εκκλησία της Σουηδίας, το ύψος της συ-
νεισφοράς των μελών της καθορίζεται από τις ενορίες και 
αποδίδεται σε αυτές ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι εγγε-
γραμμένες θρησκείες φορολογούνται ως μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις⁴⁴ και οποιαδήποτε θρησκευτική ομάδα μπορεί 
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να αιτηθεί χρηματική ενίσχυση από το κράτος, το οποίο 
ενισχύει και ιδιωτικά θρησκευτικά σχολεία.⁴⁵ Εκκλησίες που 
λαμβάνουν κρατική ενίσχυση ενώ παράλληλα φορολογούν 
και τα μέλη τους επιστρέφουν στο κράτος την διαφορά με-
ταξύ των δυο ενισχύσεων (αν η κρατική είναι μεγαλύτερη 
αυτής του φόρου). Η Εκκλησία της Σουηδίας διαχειρίζεται 
το δικό της χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.⁴⁶ Υποχρεούται να 
συντηρεί νεκροταφεία και να χειρίζεται ζητήματα σχετικά 
με κηδείες, ενώ από το 2000 οι υπάλληλοί της και οι κληρι-
κοί έχουν πάψει να θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι. Φαί-
νεται λοιπόν ότι, από άποψη των οικονομικών σχέσεων, το 
κράτος στην Σουηδία, αν και γενναιόδωρο προς τις θρη-
σκείες και προερχόμενο από μια παράδοση ισχυρής σχέσης 
με μια εκκλησία, είναι περισσότερο ουδέτερο απ’ ό,τι στην 
Γερμανία.

Στην Δανία η Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία λαμ-
βάνει από το κράτος τα χρήματα του εκκλησιαστικού φό-
ρου που πληρώνουν όλα τα μέλη της (μεταξύ 0.4% και 1.5% 
του φορολογητέου εισοδήματος)⁴⁷ και αποτελεί 75% του 
προϋπολογισμού της. Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού 
χρηματοδοτείται σε περίπου ίδια αναλογία από το κράτος 
απευθείας και από εκμετάλλευση κεφαλαίων, ακινήτων κλπ. 
Διοικητικά η Εκκλησία της Δανίας βρίσκεται υπό τον πλήρη 
έλεγχο του κράτους και του Κοινοβουλίου και οι λειτουρ-
γοί της έχουν το καθεστώς δημοσίων υπαλλήλων.⁴⁸ Στην 
Δανία 133 θρησκευτικές ομάδες έχουν εγγραφεί ως τέτοιες, 
και μεταξύ των προνομίων που περιλαμβάνει η αναγνώρισή 
τους είναι και φοροαπαλλαγές (οι οποίες δεν ισχύουν για μη 
αναγνωρισμένες θρησκείες). Μόνο όμως η Ευαγγελική Λου-
θηρανική Εκκλησία λαμβάνει απευθείας χρηματοδότηση 
από το κράτος ή μέσω του εκκλησιαστικού φόρου. Ιδιωτικά 
θρησκευτικά σχολεία δικαιούνται κρατικές ενισχύσεις.⁴⁹ 

Τέλος, στην Φινλανδία τα μέλη των δυο επίσημων εκ-
κλησιών (Λουθηρανική και Ορθόδοξη) υπόκεινται σε θρη-
σκευτικό φόρο που το κράτος αποδίδει στις εκκλησίες 
(1%-2% του φορολογητέου εισοδήματος, ανάλογα με την 
ενορία). Οι εκκλησίες επιστρέφουν το κόστος συλλογής του 
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φόρου. Όποιος θέλει να εξαιρεθεί από τον φόρο πρέπει να 
αποχωρήσει επισήμως από την οικεία εκκλησία. Επίσης, η 
Λουθηρανική Εκκλησία λαμβάνει και ένα μικρό ποσοστό 
του φόρου στις επιχειρήσεις και διαχειρίζεται την περιου-
σία της.⁵⁰ Τα οικονομικά της Λουθηρανικής Εκκλησίας υπό-
κεινται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου και όχι της Συνόδου 
της. Η Λουθηρανική Εκκλησία οφείλει να διαχειρίζεται και 
διατηρεί νεκροταφεία για μέλη όλων των θρησκειών, αλλά 
το κράτος συμβάλλει σε αυτήν την λειτουργία. Όλες οι θρη-
σκευτικές κοινότητες εξαιρούνται από τον φόρο εισοδή-
ματος. Εγγεγραμμένες θρησκευτικές κοινότητες που λαμ-
βάνουν δωρεές από τα μέλη τους μπορούν να αιτηθούν 
συμπληρωματικές οικονομικές ενισχύσεις από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Η οικονομική ενίσχυση δίδεται με βάση 
την αναλογία των μελών της κάθε θρησκευτικής κοινότη-
τας στο σύνολο του πληθυσμού.⁵¹

Μοντέλο ΙΙΙ: Απευθείας Χρηματοδότηση
Εκκλησιών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Όπως και το άλλο «ακραίο» μοντέλο, αυτό του πλήρους 
οικονομικού διαχωρισμού κράτους και θρησκείας, το μο-
ντέλο απευθείας χρηματοδότησης θρησκευτικών ομάδων 
από το κράτος και εξάρτησής τους από αυτό συναντάται 
σε σχετικά λίγες Ευρωπαϊκές χώρες. Στο Βέλγιο και το Λου-
ξεμβούργο αυτό το καθεστώς σχετίζεται με το γεγονός ότι 
όταν αυτές οι χώρες έγιναν ανεξάρτητες βρισκόταν σε ισχύ 
το Κονκορδάτο του 1801 μεταξύ Αγίας Έδρας και Γαλλίας 
που προέβλεπε ότι το κράτος μισθοδοτεί τους κληρικούς. 
Στην Νορβηγία το καθεστώς πλήρους οικονομικής εξάρ-
τησης των θρησκειών από το κράτος είναι μια επέκταση 
και παραλλαγή του Σκανδιναβικού μοντέλου κρατικών εκ-
κλησιών. Στο Βέλγιο και την Νορβηγία η χρηματοδότηση 
της θρησκείας περιλαμβάνει όλες τις εκεί αναγνωρισμένες 
θρησκευτικές κοινότητες, αν και την μερίδα του λέοντος 
προφανώς την παίρνουν οι επικρατούσες εκκλησίες. Στο 
Λουξεμβούργο πρόσβαση σε χρηματοδότηση έχει μόνον 
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ένας αριθμός συγκεκριμένων θρησκειών. 
Στο Βέλγιο το Σύνταγμα του 1831 προβλέπει ότι το κρά-

τος πληρώνει μισθούς και συντάξεις ιερέων (το λεγόμενο 
traitement) από τον προϋπολογισμό του. Οι θρησκείες που 
επωφελούνται είναι Καθολικοί και Προτεστάντες (από το 
1802), Αγγλικανοί και Εβραίοι (1870), Μουσουλμάνοι (1974) 
και Ορθόδοξοι (1985). Από το 1993 όλοι οι άλλοι θρησκευ-
τικοί οργανισμοί απολαμβάνουν παρόμοιο στάτους με 
αυτό των αρχικών έξι. Το συνολικό κόστος πληρωμής μι-
σθών και συντάξεων ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ 
(περιλαμβάνοντας επίσης μη θρησκευτικές οργανώσεις με 
πνευματική λειτουργία και σκοπούς καθώς και μουσουλ-
μανικές οργανώσεις). Η κυβέρνηση επίσης συμβάλλει στην 
κατασκευή και συντήρηση θρησκευτικών κτηρίων ενώ 
υπάρχουν και φοροαπαλλαγές στις δραστηριότητες θρη-
σκευτικών ομάδων. Το 2008 το κράτος συνολικά πλήρωσε 
περίπου 321 εκ. ευρώ για όλα τα θρησκευτικά έξοδα (πε-
ριλαμβανομένων και φοροαπαλλαγών: το 85% του ποσού 
κατευθύνθηκε στην Καθολική Εκκλησία).⁵² 

Στο Λουξεμβούργο, το κράτος καταβάλλει μισθούς και 
συντάξεις ιερέων σύμφωνα με το Σύνταγμα. Οι θρησκείες 
που έχουν αυτό το προνόμιο είναι οι Καθολικοί, οι Εβραί-
οι, κάποιοι Προτεστάντες, Ορθόδοξοι και Αγγλικανοί. Το 
κράτος αναλαμβάνει να υποστηρίξει την θρησκευτική εκ-
παίδευση στα δημόσια σχολεία και ενισχύει χρηματικά τα 
ιδιωτικά θρησκευτικά σχολεία.⁵³

Σχετιζόμενο με το Κονκορδάτο του 1801 είναι και το κα-
θεστώς που επικρατεί στην Αλσατία-Λωρραίνη, τις περιο-
χές της Γαλλίας που δεν ανήκαν στην επικράτειά της όταν 
ψηφίστηκε ο χωρισμός εκκλησίας-κράτους το 1905. Σε αυ-
τές τις περιοχές τέσσερις θρησκείες αναγνωρίζονται από 
το κράτος και οι ιερείς τους πληρώνονται από το Γαλλι-
κό δημόσιο (σε αυτήν την περίπτωση τους φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης), το οποίο ενισχύει και την ανέγερση ναών. 
Πολίτες εκεί μπορούν επίσης να ζητήσουν ένα μέρος του 
φόρου τους να αποδοθεί στην εκκλησία της προτίμησής 
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τους. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και το εξαιρετικά «αυ-
στηρό» προς τις θρησκείες γαλλικό κράτος αναγκάζεται σε 
ένα μέρος της επικράτειάς του να χρηματοδοτεί απευθείας 
την θρησκεία.⁵⁴

Τέλος στην Νορβηγία, η Εκκλησία της Νορβηγίας λαμβά-
νει χρηματοδότηση απευθείας από το κράτος και τις δημο-
τικές αρχές (δεν υπάρχει εκκλησιαστικός φόρος όπως στις 
άλλες Σκανδιναβικές χώρες).⁵⁵ Οι τοπικές δραστηριότητες 
της Εκκλησίας, η συντήρηση κτηρίων που της ανήκουν και 
νεκροταφείων και η μισθοδοσία προσωπικού που δεν πλη-
ρώνεται από το κράτος χρηματοδοτούνται από τις δημο-
τικές αρχές. Το 2005 η Εκκλησία έλαβε 3,2 δις κορώνες από 
το κράτος και 250 εκ. κορώνες από συνεισφορές των μελών 
της (380 εκ. και 30 εκ. ευρώ σε σημερινές ονομαστικές τιμές 
αντίστοιχα).⁵⁶ Από το 1969 όλες οι θρησκείες και κοινότη-
τες πίστης στην Νορβηγία λαμβάνουν ενίσχυση ίδια με την 
κατά κεφαλήν ενίσχυση που λαμβάνει η Εκκλησία της Νορ-
βηγίας.⁵⁷ Ο χωρισμός εκκλησίας-κράτους του 2012 αναμέ-
νεται να έχει επιπτώσεις στο μέγεθος της οικονομικής ενί-
σχυσης που λαμβάνει η Εκκλησία της Νορβηγίας,⁵⁸ αν και 
οι υπάλληλοί της και οι ιερωμένοι παραμένουν δημόσιοι 
υπάλληλοι.

Η Χρηματοδότηση των Εκκλησιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Το Νομοθετικό Πλαίσιο

Προκαλεί ίσως έκπληξη ότι δυο χώρες με τόσα κοινά 
πολιτιστικά στοιχεία και ιστορικές εμπειρίες όπως η Ελλά-
δα και η Κύπρος τοποθετούνται στην ταξινόμηση που επι-
χειρούμε εδώ σε διαμετρικά αντίθετα μοντέλα. Η Ελλάδα 
είναι μια χώρα όπου το κράτος αναλαμβάνει πλήρως την 
χρηματοδότηση μισθών, συντάξεων και άλλων εξόδων της 
επικρατούσας εκκλησίας (καθώς και της μουσουλμανικής 
κοινότητας στην Θράκη). Στην Κύπρο από την άλλη μεριά η 
Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατά παράδοση ανεξάρτητη τόσο 
θεσμικά όσο και οικονομικά. Λαμβάνει ελάχιστες ενισχύσεις 
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από το κράτος και, μάλιστα, οι εμπορικές της δραστηριό-
τητες φορολογούνται κανονικά (επομένως συνεισφέρει και 
η ίδια στα οικονομικά του κράτους). 

Στην Κύπρο η Ορθόδοξη Εκκλησία με βάση το Σύνταγμα 
μπορεί να καθορίζει την εσωτερική της οργάνωση και την 
διαχείριση της περιουσίας της ανεξάρτητα από το κράτος. 
Έχει ασυλία από διοικητικές και οργανωτικές αποφάσεις, και 
φοροαπαλλαγές σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές της δρα-
στηριότητες, αλλά όχι τις εμπορικές. Η περιουσία της Αρχι-
επισκοπής έχει εκτιμηθεί στα 2 δις ευρώ, ενώ αθροιζόμενη 
με την ξεχωριστή περιουσία των μονών και των μητρο-
πόλεων είναι ακόμα μεγαλύτερη.⁵⁹ Μαζί με άλλες τέσσερις 
αναγνωρισμένες θρησκευτικές κοινότητες (Μουσουλμάνοι, 
Καθολικοί-Λατίνοι, Αρμένιοι και Μαρωνίτες), η Εκκλησία δι-
καιούται απευθείας κρατικές ενισχύσεις (οι τέσσερις άλλες 
θρησκευτικές ομάδες δικαιούνται και αυτές φοροαπαλλα-
γές). Οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ομάδα θα πρέπει να 
εγγραφεί ως μη κερδοσκοπική οργάνωση. Τότε θα δικαιού-
ται φοροαπαλλαγές αλλά όχι κρατική ενίσχυση.⁶⁰

Στην Ελλάδα, από την άλλη, το κράτος καλύπτει το κό-
στος μισθοδοσίας και συνταξιοδότησης των κληρικών. Το 
κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό κυμαίνεται στα 200 
εκ. ευρώ,⁶¹ ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο του προϋπολογι-
σμού της Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Ελλάδος (περί 
τα 15 εκ. ευρώ).⁶² Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει τους ξε-
χωριστούς προϋπολογισμούς μητροπόλεων, μονών κ.λπ. 
αλλά είναι προφανές ότι το σύνολο των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων των εκκλησιαστικών προσώπων υπολείπε-
ται αρκετά της κρατικής ενίσχυσης προς την Εκκλησία. Τα 
τρέχοντα έξοδα και προϋπολογισμοί της Εκκλησίας και των 
μητροπόλεων είναι ξεχωριστά ζητήματα από το ζήτημα της 
συνολικής περιουσίας της Εκκλησίας και της εκμετάλλευσής 
της. Το καθεστώς και τα οικονομικά στοιχεία σχετικά με 
την περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι εξαιρετικά 
περίπλοκα και ελλιπή. Το σίγουρο είναι ότι η Εκκλησία δια-
τηρεί ακόμα σημαντική περιουσία: Το 2010 η περιουσία της 
Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (δηλ. 
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ουσιαστικά η περιουσία υπό τον άμεσο έλεγχο της Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών) είχε εκτιμηθεί στα 700 εκ. ευρώ. Η συ-
νολική περιουσία όλων των θρησκευτικών προσώπων, μη-
τροπόλεων, μονών κλπ. είναι προφανώς μεγαλύτερη αλλά 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιουσίας που συλλήβδην 
αποδίδεται στην Εκκλησία σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι 
σαφές, κάτι που εμποδίζει την αποτελεσματικότερη εκμε-
τάλλευσή της.⁶³ 

Ένα άλλο ζήτημα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 
αντικείμενο συζήτησης είναι το φορολογικό καθεστώς της 
Εκκλησίας. Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2010, 
οι φόροι που καλείται να πληρώσει η Εκκλησία της Ελλάδος 
έχουν αυξηθεί θεαματικά.⁶⁴ Επίσης η κρίση έχει επηρεάσει 
καταλυτικά τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών επεν-
δύσεων της Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη στην 
αρχή της κρίσης, μεταξύ 2007 και 2008, η συνολική αξία των 
μετοχών που κατείχε η Εκκλησία είχε μειωθεί στο μισό.⁶⁵               

Η Ελλαδική Περίπτωση σε Συγκριτικό Πλαίσιο

Η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα έχει ασχοληθεί αρ-
κετά τα τελευταία χρόνια με το ζήτημα των οικονομικών 
της Εκκλησίας. Θα μπορούσαμε όμως να αποκτήσουμε μια 
καλύτερη οπτική των ζητημάτων αν τα θέταμε σε ένα ευ-
ρύτερο συγκριτικό πλαίσιο. Κατ’ αρχάς καθίσταται σαφές 
ότι η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης όπου 
το κράτος αναλαμβάνει να χρηματοδοτεί τουλάχιστον την 
επικρατούσα εκκλησία. Η πληρωμή μισθών και συντάξε-
ων των ιερέων προσιδιάζει περισσότερο στο μοντέλο που 
εφαρμόζεται στο Βέλγιο και την Νορβηγία. Βασική διαφορά 
είναι ότι στην Ελλάδα το κράτος χρηματοδοτεί απευθείας 
μόνο την επικρατούσα θρησκεία, καθώς και μια μειονότη-
τα (τους Μουσουλμάνους της Θράκης). Θρησκευτικές ομά-
δες με μεγάλη ιστορία και παράδοση στον Ελλαδικό χώρο 
όπως οι Καθολικοί πρέπει να καλύπτουν τα έξοδά τους χω-
ρίς καμιά κρατική ενίσχυση.⁶⁶ Στο Βέλγιο για παράδειγμα 
το κράτος χρηματοδοτεί όλες τις θρησκείες, ασχέτως αν 
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λόγω μεγέθους και αναγκών η Καθολική Εκκλησία λαμβάνει 
την μερίδα του λέοντος. Από την άλλη βέβαια, σημαντικά 
ωφελήματα, όπως η απαλλαγή από τον φόρο μεγάλης ακί-
νητης περιουσίας για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως 
λατρευτικοί χώροι, απολαμβάνονται από όλες τις θρησκευ-
τικές ομάδες στην Ελλάδα.⁶⁷

Από την άλλη, σε ελάχιστες χώρες το κράτος είναι από-
λυτα ουδέτερο έναντι όλων των θρησκειών. Εκ των πραγ-
μάτων, κάποια εύνοια προς τις επικρατούσες εκκλησίες 
είναι αναπόφευκτη. Ακόμα και στην Αγγλία, όπου η Αγ-
γλικανική Εκκλησία έχει δική της περιουσία και οικονομική 
ανεξαρτησία, το κράτος καλείται να συμβάλει αποφασιστι-
κά σε κάποια έξοδά της. Ίσως το πιο ουδέτερο και αμέτοχο 
κράτος έναντι της θρησκείας είναι το ολλανδικό, αλλά και 
αυτό είναι αποτέλεσμα ιστορικών συνθηκών: στην Ολλαν-
δία υπήρχε σχετική ισορροπία στην ισχύ των τριών μεγά-
λων Εκκλησιών (Καθολική και καλβινιστικές), και η ουδετε-
ρότητα του κράτους ήταν απαραίτητη για την διατήρηση 
της εθνικής ενότητας. Σε κάποιες χώρες μάλιστα η εύνοια 
προς τις επικρατούσες θρησκείες είναι τέτοια που σχεδόν 
επισκιάζει αναλογικά την εύνοια του Ελλαδικού κράτους 
προς την Ελλαδική εκκλησία. Στην Γερμανία η Καθολική και 
η Ευαγγελική Εκκλησία απολαμβάνουν ασυγκρίτως μεγα-
λύτερα προνόμια και χρηματοδότηση από άλλες θρησκευ-
τικές ομάδες. Στην Δανία, το κράτος χρηματοδοτεί (μέσω 
του εκκλησιαστικού φόρου) μόνο την κρατική εκκλησία, 
ενώ στην Φινλανδία γίνεται το ίδιο με δυο εκκλησίες, την 
Λουθηρανική και την Ορθόδοξη. Αυτά είναι ίσως τα πιο 
κοντινά μοντέλα στην ελλαδική πρακτική (στην Φινλανδία 
υπάρχει επίσης η αναλογία με την Ελλάδα ότι το κράτος 
ενισχύει μέσω της φορολογίας μια επικρατούσα εθνική εκ-
κλησία καθώς και μια πολύ μικρότερη θρησκευτική ομάδα 
για ιστορικούς και πολιτικούς λόγους).
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Το ελλαδικό μοντέλο δεν αποτελεί κάποιου είδους πρω-
τοτυπία ούτε σε ό,τι αφορά τον σκοπό της κρατικής χρη-
ματοδότησης. Τα μοντέλα ΙΙ και ΙΙΙ αφορούν διαφορετικούς 
τρόπους χρηματοδότησης των άμεσων αναγκών των εκ-
κλησιών—κυρίως μισθοδοσία και συνταξιοδότηση ιερέων 
και τρέχοντα έξοδα. Όπως και στην Ελλάδα, οι εκκλησίες 
διαθέτουν πέραν αυτών δικά τους έσοδα (δωρεές πιστών, 
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κλπ.) τα οποία χρημα-
τοδοτούν τις δράσεις τους όπως φιλανθρωπικό, εκπαιδευ-
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τικό και νοσοκομειακό έργο. Όπως και στην Ελλάδα, αυτό 
το έργο αντιμετωπίζεται γενικώς με ευνοϊκές φορολογικές 
διατάξεις, και, όπως η Εκκλησία της Ελλάδος, εκκλησίες 
στο εξωτερικό καλούνται να πληρώσουν φόρους κυρίως 
επί των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Όπως και 
στην Ελλάδα, άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονο-
μικά προβλήματα αύξησαν πρόσφατα την φορολογία επί 
της εκκλησίας (Ιταλία, Ισπανία).⁶⁸

Οικονομικές Διαστάσεις της Σχέσης Κράτους-Εκκλησί-
ας στην Ελλάδα: Κάποια Συμπεράσματα

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι, ενώ τα μοντέλα που 
αναλύσαμε εμφανίζονται στην Ευρώπη με κάποια συνέπεια 
σε σχέση με ιστορικές, γεωγραφικές και δογματικές πραγ-
ματικότητες (π.χ. εκκλησιαστικός φόρος σε προτεσταντικές 
χώρες, απόδοση ενός ποσοστού επί του φόρου σε καθολι-
κές μεσογειακές χώρες κλπ.), ο Ελληνόφωνος Ορθόδοξος 
κόσμος στην Ευρώπη διχοτομείται σε ό,τι αφορά το ζήτημα 
της χρηματοδότησης. Αυτό με την σειρά του δείχνει ότι, 
τελικά, πέραν δογματικών και πολιτιστικών παραδόσεων, 
αυτό που καθορίζει κατεξοχήν την σχέση κράτους-θρη-
σκείας σε μια χώρα είναι η ιστορική πορεία, και ιδιαίτερα οι 
συνθήκες συγκρότησης νεωτερικών κρατών. Στην Κύπρο 
η παραδοσιακή (από το 431 μ.Χ.) αυτοκεφαλία της Εκκλη-
σίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μεταξύ Οθωμανι-
κής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας μεσολάβησε η Βρετανική 
αποικιοκρατία, επέτρεψε στην Εκκλησία να διατηρήσει την 
περιουσία της μαζί με την αυτονομία της από την όποια 
κρατική εξουσία. Στην Ελλάδα αντίθετα οι προβληματικές 
συνθήκες δημιουργίας αυτοκέφαλης Εκκλησίας δημιούργη-
σαν μια παράδοση οικονομικής απομύζησης της Εκκλησίας 
από το κράτος που οδήγησε τελικά στην πλήρη οικονομική 
εξάρτηση σήμερα.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης της θρησκείας άπτεται 
κυρίως της σχέσης κράτους-εκκλησίας σε ό,τι αφορά τον 
πυρήνα της λειτουργίας της εκκλησίας (κυρίως μισθοδοσία 
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κληρικών και άμεσες λειτουργικές ανάγκες) και τον βαθμό 
κατά τον οποίο το κράτος επιθυμεί να ελέγχει την δραστη-
ριότητα των θρησκειών στην επικράτειά του. Στην Ευρώπη 
οι περισσότερες επικρατούσες εκκλησίες διαθέτουν οικονο-
μική αυτονομία σε ό,τι αφορά τις πνευματικές και φιλαν-
θρωπικές δραστηριότητές τους. Οι περισσότερες επίσης 
θα μπορούσαν να διαθέτουν πλήρη ανεξαρτησία από το 
κράτος, συλλέγοντας π.χ. οι ίδιες τον εκκλησιαστικό φόρο ή 
χάρη στην χρηστή διαχείριση της περιουσίας τους. Οι ποικί-
λοι τρόποι με τους οποίους τα Ευρωπαϊκά κράτη εμπλέκο-
νται στην χρηματοδότηση των εκκλησιών αποκαλύπτουν 
όχι τόσο την θέληση αυτών των τελευταίων να αποσπούν 
ωφελήματα από το κράτος, όσο την ιστορική ανάγκη του 
κράτους να ελέγξει την θρησκεία και να αντλήσει νομιμο-
ποίηση από αυτή. Σε χώρες όπως η Σουηδία και η Νορβηγία 
όπου το κράτος χωρίστηκε από τις μέχρι πρότινος κρατι-
κές εκκλησίες, στην δημόσια συζήτηση οι μεγαλύτεροι υπο-
στηρικτές αυτού του χωρισμού ήταν οι ίδιες οι εκκλησίες, 
ακριβώς γιατί ήθελαν να διατηρήσουν την εκκλησιαστική 
τους αυτονομία και υπόσταση έναντι της επιβολής της θέ-
λησης του κράτους.

Στην Ελλάδα επομένως το ζήτημα της χρηματοδότησης 
της Εκκλησίας της Ελλάδος από το κράτος αφορά δυο συ-
γκεκριμένα, αλλά ξεχωριστά μεταξύ τους, ζητήματα. Από 
την μια η Εκκλησία διατηρεί, σε ό,τι αφορά το φιλανθρωπι-
κό της και εκπαιδευτικό έργο, ένα δικό της προϋπολογισμό 
στον οποίο τα έσοδα προέρχονται από την εκμετάλλευση 
της περιουσίας της η οποία με την σειρά της φορολογεί-
ται. Από την άλλη, το κράτος χρηματοδοτεί απευθείας την 
μισθοδοσία και τα τρέχοντα έξοδα της Εκκλησίας. Το ερώ-
τημα που πρέπει να τεθεί αφορά, πρώτον, πώς προέκυ-
ψε αυτός ο διακανονισμός και, δεύτερον, αν πρακτικά θα 
μπορούσε (ή θα έπρεπε) να εφαρμοσθεί ένα άλλο μοντέλο 
χρηματοδότησης των αναγκών της Εκκλησίας, ανάλογο με 
αυτό κάποιας άλλης Ευρωπαϊκής χώρας.

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα μπορεί να δοθεί με 
την βοήθεια της σύγκρισης με άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι 
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τυχαίο ότι το μοντέλο της κρατικής Εκκλησίας στην Ελλά-
δα προσιδιάζει στο Σκανδιναβικό προτεσταντικό μοντέλο, 
καθώς το αυτοκέφαλο θεσμοθετήθηκε με το πρότυπο αυτό 
κατά νου από Προτεστάντες Βαυαρούς γραφειοκράτες 
στην Ελλάδα. Αν και τότε η δημιουργία του αυτοκεφάλου 
είχε δημιουργήσει τεράστιους διχασμούς στην Ελλαδική 
κοινωνία, από την άλλη παρουσιάζει και κάποιες ενδιαφέ-
ρουσες αναλογίες με την Ορθόδοξη θεολογική παράδοση 
σεβασμού προς την κατά περίπτωση κοσμική εξουσία. Η 
πλήρης αυτονομία της Εκκλησίας της Κύπρου ενδεχομένως 
διατηρήθηκε στην νεωτερικότητα χάρη στην μεσολάβηση 
μεταξύ Οθωμανικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Βρε-
τανικής αποικιοκρατίας (η οποία λειτούργησε με μια λογική 
σεβασμού της ανεξαρτησίας των θρησκειών όπως και στην 
Αγγλία), αλλά είχε και βάση στην μακρά παράδοση αυτοκε-
φαλίας της Εκκλησίας εκεί. 

Αντίθετα, εκεί που ο ρόλος του κράτους στην Ελλάδα 
είναι πραγματικά μοναδικός σε σχέση με την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη αφορά στην εντυπωσιακού μεγέθους απομύζηση εκ-
κλησιαστικών πόρων από το κράτος, η οποία μόνο με την 
αντίστοιχου μεγέθους δήμευση της εκκλησιαστικής περιου-
σίας από κομμουνιστικά καθεστώτα μπορεί να συγκριθεί.⁶⁹ 
Αυτή η καπήλευση της εκκλησιαστικής περιουσίας από το 
Ελλαδικό κράτος ιστορικά έπαιξε έναν καταστροφικό ρόλο 
όχι μόνο στην λειτουργική αυτονομία της Εκκλησίας αλλά 
και στο λοιπό κοινωνικό έργο της. Ο συνδυασμός της στα-
διακής δήμευσης εκ μέρους του κράτους του συντριπτικά 
μεγάλου ποσοστού της εκκλησιαστικής περιουσίας και της 
θέσης μυρίων προσκομμάτων στην αποτελεσματική εκμε-
τάλλευση του υπολοίπου έχει δημιουργήσει μια κατάσταση 
πραγματικά μοναδική στα Ευρωπαϊκά δεδομένα: η Εκκλη-
σία της Ελλάδος τελεί υπό την οικονομική πατρωνία του 
κράτους (όπως στο Βέλγιο και  σε μικρότερο βαθμό την 
Σκανδιναβία), αλλά αφού απώλεσε την περιουσία του (όπως 
έγινε σε μεγάλο βαθμό στην Γαλλία) χωρίς να λαμβάνει κα-
μία αποζημίωση για αυτή (όπως γίνεται, με την μορφή στα-
θερών ετήσιων πληρωμών εδώ και χρόνια, στην Γερμανία 
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και την Αυστρία). Ακόμα και αυτή η μισθοδοσία των κλη-
ρικών δεν είναι ένα αντάλλαγμα που το κράτος αποδίδει 
στην Εκκλησία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε κυρίαρ-
χο ρόλο έναντί της (όπως τουλάχιστον το προτεσταντικό 
μοντέλο θα επέτασσε): κατοχυρώθηκε νομοθετικά μόλις 
το 1945, και ακόμα και τότε η Εκκλησία υποχρεώθηκε να 
αποδίδει στο κράτος 25% (από το 1968, 35%) των ακαθά-
ριστων εσόδων των ενοριών.⁷⁰ Μετά το 1833-34, έτη της 
πρώτης απαλλοτρίωσης μοναστηριακής περιουσίας στην 
Ελλάδα, το Εκκλησιαστικό Ταμείο που υποτίθεται ότι θα δι-
αχειριζόταν τα έσοδα αυτά προς όφελος και της Εκκλησίας 
κατέρρευσε, και το κράτος συνέχισε την σταδιακή οικειο-
ποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας στον 19ο και τον 
20ο αιώνα χωρίς ποτέ να υλοποιεί υποσχέσεις για την πα-
ροχή ανταλλαγμάτων. Πρακτικά, μέχρι το 1945, οι κληρικοί 
στην Ελλάδα πληρώνονταν από τις δωρεές των πιστών της 
ενορίας τους.⁷¹ 

Η περιλάλητος «αφαίμαξη» του ελληνικού κρατικού 
προϋπολογισμού από την Εκκλησία αφορά σε έξοδα τα 
οποία κατά κανόνα και τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κρά-
τη χρηματοδοτούν αμέσως ή διευκολύνουν εμμέσως (μέσω 
της απόδοσης μέρους της φορολογίας), ενώ αντίθετα το 
κράτος έχει στερήσει από την Εκκλησία εισοδήματα και 
δυνατότητα κοινωνικής παρέμβασης σε βαθμό ασύγκριτο 
με οποιαδήποτε άλλη δυτικοευρωπαϊκή χώρα. Η συζήτη-
ση για αλλαγή στις οικονομικές σχέσεις κράτους-εκκλησίας 
στην Ελλάδα λοιπόν δεν πρέπει να αρχίσει από το ζήτημα 
της μισθοδοσίας και χρηματοδότησης των λειτουργικών 
αναγκών (όπως πολλοί φωνασκούν), αλλά από το πολύ 
πιο σημαντικό ζήτημα του οικονομικού (και εξ αυτού κοι-
νωνικού) ακρωτηριασμού της Εκκλησίας προς όφελος του 
κράτους. Και προφανώς δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για 
παύση της χρηματοδότησης από το κράτος όπως στο μο-
ντέλο Ι στην Ελλάδα: Η Αγγλικανική Εκκλησία, οι ολλανδικές 
εκκλησίες και φυσικά η Εκκλησία της Κύπρου έχουν διατη-
ρήσει και αυξήσει την περιουσία τους σε βάθος αιώνων και 
δεν έχουν υποστεί την δημευτική πολιτική του οικείου κρά-
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τους. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου θα ήταν δυνα-
τή (προκειμένου το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της 
Εκκλησίας να μην καταρρεύσει αυτοστιγμεί) μόνο αν συνο-
δευόταν από μια γενναία αποζημίωση του κράτους προς 
την Εκκλησία για την περιουσία που αυτό οικειοποιήθηκε 
(όπως συνέβη σε χώρες που είχαν κομμουνιστικά καθεστώ-
τα) – κάτι προφανώς αδύνατο δεδομένης της δημοσιονομι-
κής κατάστασης της Ελλάδας σήμερα.

Ένα Νέο Μοντέλο Οικονομικών Σχέσεων Κράτους-Εκ-
κλησίας στην Ελλάδα; Κρίσιμες Παράμετροι και Μια 

Πρόταση

Αν λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα αλλαγής στις οικονομικές 
σχέσεις κράτους-Εκκλησίας στην Ελλάδα, αυτό αφορά στην 
αποκατάσταση στο μέτρο του δυνατού της απώλειας της 
οικονομικής ισχύος της Εκκλησίας που θα μπορούσε να 
στηρίξει ένα κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο πολυσχιδέ-
στερο και ακόμα σημαντικότερο από το σημερινό, το οποίο 
κατά γενική ομολογία είναι εξαιρετικής σημασίας. Μιας και 
η άμεση επανόρθωση είναι κάτι ουτοπικό, αυτό που το κρά-
τος οφείλει να κάνει είναι να συνδράμει την όσο το δυνατόν 
γρηγορότερη αξιοποίηση της υπάρχουσας εκκλησιαστικής 
περιουσίας μέσω της άρσης γραφειοκρατικών εμποδίων 
ή, όπου απαιτείται, κατάλληλων νομοθετικών παρεμβάσε-
ων (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το συγκεχυμένο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς μεγάλου μέρους της περιουσίας που αποδίδεται 
στην Εκκλησία και σχετιζόμενους φορείς). Αν η Εκκλησία 
κατόρθωνε να εκμεταλλευτεί εμπορικά την περιουσία της 
σε βαθμό αντάξιο της αρχικής αξίας και του μεγέθους αυ-
τής (που παραμένει σεβαστή), θα μπορούσε να συνεχίσει 
με αποτελεσματικότερο τρόπο το κοινωνικό της έργο (το 
οποίο ανακουφίζει και αναπληρώνει αυτό του ολοένα σμι-
κρυνόμενου κράτους), αλλά και να συμβάλει (μέσω της φο-
ρολογίας των εμπορικών δραστηριοτήτων της) στον εθνι-
κό προϋπολογισμό. Αυτή είναι μια κατεύθυνση στην οποία 
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κινείται η Εκκλησία σήμερα,⁷² ενώ δεν είναι τυχαίο ότι και ο 
Κύπρου Χρυσόστομος (του οποίου οι γνώσεις περί τα χρη-
ματοοικονομικά είναι γνωστές) έχει συμβουλεύσει σχετικά 
τον Αθηνών Ιερώνυμο.⁷³ 

Παραμένει το ερώτημα αν, με βάση και την συγκριτική 
ανάλυση που παρουσιάστηκε παραπάνω, συντρέχει λόγος 
αλλαγής των οικονομικών σχέσεων κράτους-Εκκλησίας σε 
ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των βασικών τρεχουσών 
αναγκών της (κυρίως μισθοδοσία κλήρου). Ως ένα σημείο, 
το ερώτημα αυτό έχει ήδη απαντηθεί: ο υπάρχων διακανο-
νισμός αποτελεί λογικό επακόλουθο της εξέλιξης των σχέ-
σεων κράτους-Εκκλησίας από την ίδρυση του Ελληνικού 
κράτους και νομική δέσμευση του Ελληνικού κράτους από 
το 1952 έναντι των ουδέποτε καταβληθεισών αποζημιώ-
σεων για μείζονες απαλλοτριώσεις. Με δεδομένο το ισχνό 
μέγεθος του προϋπολογισμού της Εκκλησίας και των εμπο-
δίων που αυτή αντιμετωπίζει στην εκμετάλλευση της ενα-
πομείνασας περιουσίας της, η εφαρμογή π.χ. του μοντέλου 
Ι στην μισθοδοσία των κληρικών θα ήταν προς το παρόν 
αδύνατη (αλλά και άδικη). Από την άλλη, όπως είδαμε, αυτό 
το μοντέλο αποτελεί την εξαίρεση στην Ευρώπη. Στις πε-
ρισσότερες χώρες της Ευρώπης, τόσο τα κράτη όσο και οι 
επικρατούσες εκκλησίες έχουν καταλήξει σε μοντέλα χρη-
ματοδότησης της λειτουργίας των εκκλησιών που αντανα-
κλούν τόσο την θέληση των κρατών να διατηρήσουν ένα 
μέτρο ελέγχου στην δραστηριότητα των εκκλησιών όσο και 
την θέληση των τελευταίων να διατηρήσουν την ιδιότητά 
τους ως σημαντικοί θεσμικοί δρώντες στις επικράτειες που 
δραστηριοποιούνται. Ακόμα και εκεί που κράτη και εκκλη-
σίες συμφώνησαν (για δικούς τους λόγους ο καθένας) στην 
λύση της επίσημης θεσμικής σχέσης τους (Σουηδία και Νορ-
βηγία), η προνομιακή οικονομική σχέση παρέμεινε. Στην Ελ-
λάδα, ακόμα και αν υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης 
των τελευταίων ετών ακούγονται για πρώτη φορά φωνές 
από την Εκκλησία που αποδίδουν στο κράτος ευθύνη για 
τον οικονομικό μαρασμό της, ο πλήρης οικονομικός (και 
πιθανόν στην πορεία θεσμικός) διαχωρισμός του κράτους 
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από την Εκκλησία είναι κάτι που η τελευταία δεν δείχνει να 
επιθυμεί.

Αν επομένως είναι και ηθικά δίκαιο και (με βάση την Ευ-
ρωπαϊκή πρακτική) πρακτικό να χρηματοδοτείται η Εκκλη-
σία από το κράτος κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε (ή 
θα έπρεπε) η Ελλάδα να εφαρμόσει ένα άλλο μοντέλο από 
αυτό που εφαρμόζει σήμερα (αντίστοιχο του μοντέλου ΙΙΙ); 
Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το πέρασμα από 
ένα μοντέλο στο άλλο δεν είναι κάτι εύκολο. Ακόμα και σε 
μια χώρα που έχει υποστεί ραγδαία εκκοσμίκευση όπως το 
Βέλγιο, όπου το κράτος πληρώνει αυτό για τα έξοδα όλων 
των θρησκειών και όπου συζητείται η εφαρμογή του ολ-
λανδικού μοντέλου (μοντέλο Ι), η άποψη της κοινής γνώμης 
είναι ότι κάτι τέτοιο είναι εκ του περισσού: Οι πιστοί θεω-
ρούν ότι ήδη συμβάλλουν στην λειτουργία των θρησκευτι-
κών ομάδων μέσω της φορολογίας τους προς το κράτος, 
και η όποια αλλαγή θα αναστάτωνε συνήθειες αιώνων.⁷⁴ 

Η εφαρμογή των δυο υπομοντέλων του μοντέλου ΙΙ από 
την άλλη παρουσιάζει τα δικά της προβλήματα: Ο εκκλη-
σιαστικός φόρος πιθανώς θα ήταν μια λογική εξέλιξη του 
υπάρχοντος συστήματος στην Ελλάδα. Εφαρμόζεται άλλω-
στε σε χώρες με στενή θεσμική σχέση κράτους-επικρατού-
σας εκκλησίας όπως οι Σκανδιναβικές. Πρόκειται όμως για 
ένα σύστημα που έχει προκύψει από μια παράδοση που δεν 
συναντάται στην Ορθοδοξία (αυτό της υποχρεωτικής πα-
ροχής στην εκκλησία μέρους της περιουσίας του πιστού), 
ενώ η καταναγκαστική επιβολή του έχει οδηγήσει σε αλ-
λοίωση της ταύτισης των πιστών με την θρησκεία τους και 
σε μαζική έξοδο μελών από τις εκκλησίες τους (εξαιρετικά 
διαδεδομένο φαινόμενο στην Γερμανία). 
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Το μοντέλο της επιλογής παροχής ενός ποσοστού της 
φορολογίας προς την Eκκλησία ή κάποιον άλλο σκοπό από 
την άλλη φαίνεται ελκυστικό, καθώς θα μπορούσε να ωθή-
σει την Ελλαδική Εκκλησία σε μια πιο ενεργή δραστηριότητα 
προς τους πιστούς αλλά και σε μια κουλτούρα λογοδοσίας 
και διαφάνειας, καθώς θα συναγωνίζεται άλλες επιλογές 
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(π.χ. κοινωνικά προγράμματα του κράτους ή άλλες ΜΚΟ) 
για την κατεύθυνση των χρημάτων των φορολογουμένων. 
Από την άλλη, αν το Ελληνικό κράτος λαμβάνει γύρω στα 
7 δις ευρώ (το 2012) από φόρο εισοδήματος και οι ανάγκες 
του κλήρου είναι περί τα 200 εκ. ευρώ, αυτό σημαίνει ότι 
όλοι οι φορολογούμενοι θα έπρεπε να δηλώνουν ότι θέ-
λουν γύρω στο 3% του φόρου που πληρώνουν να πηγαίνει 
στην μισθοδοσία του κλήρου για να συγκεντρωνόταν το 
σημερινό ποσό. Αυτό το μοντέλο όμως προϋποθέτει ακρι-
βώς την παροχή επιλογής στον φορολογούμενο για το που 
θέλει να πάνε τα λεφτά του, ενώ και το ποσοστό της φορο-
λογίας που παρακρατείται για την εκκλησία ή άλλους κοι-
νωνικούς σκοπούς στην Ευρώπη κυμαίνεται πάντα κάτω 
του 1%. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου επομένως θα 
μείωνε δραστικά την οικονομική ενίσχυση της Εκκλησίας, 
ενώ ο ανταγωνισμός με άλλες οργανώσεις, θρησκείες ή και 
το ίδιο το κράτος για την προσέλκυση της προτίμησης των 
φορολογουμένων θα δημιουργούσε πιθανώς νέες εντάσεις 
και διαιρέσεις στην κοινωνία.
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Αν ο σκοπός είναι λοιπόν η διατήρηση της οικονομικής 
ενίσχυσης της Εκκλησίας σε λογικά επίπεδα, σε συνδυασμό 
με την κάποια χειραφέτησή της από την πατρωνία του 
κράτους (αλλά χωρίς χαλάρωση της στενής θεσμικής της 
σχέσης με αυτό) και το άνοιγμά της προς την κοινότητα 
των πιστών σε μια σχέση λογοδοσίας, ευθύνης και συμμε-
τοχής, θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα σύστημα μεικτής 
χρηματοδότησης από το κράτος και τους πιστούς που θα 
ικανοποιούσε όλους αυτούς τους σκοπούς. 

Θα μπορούσε να καθιερωθεί για παράδειγμα μια ετή-
σια συνεισφορά από τους πιστούς προς την Εκκλησία προς 
κάλυψη της μισθοδοσίας των ιερέων και των άλλων ανα-
γκών που καλύπτει το κρατικό κονδύλι των 200 εκ. ευρώ. 
Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περί τα 8.5 εκ. 
φορολογούμενοι πολίτες (στην συντριπτική τους πλειοψη-
φία κατά τεκμήριο μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας), στον 
καθένα αντιστοιχούν περίπου 25 ευρώ ετήσιας εισφοράς 
στις εκκλησιαστικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Η ετή-
σια συνεισφορά των πιστών θα μπορούσε να καθοριστεί 
τουλάχιστον σε αυτό το ποσό (ο κάθε πιστός θα μπορού-
σε να διαθέσει παραπάνω αν επιθυμεί). Η συνεισφορά των 
πιστών θα εξέπιπτε της φορολογίας τους με την επίδειξη 
της απόδειξης που θα είχε εκδώσει η ενορία ή όποιος φο-
ρέας συνέλεξε την εκκλησιαστική εισφορά για λογαριασμό 
της Εκκλησίας. Το κράτος κατόπιν θα προσέθετε στο ποσό 
που θα συγκεντρωνόταν κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι της 
συμπλήρωσης του προκαθορισμένου ποσού της σχετικής 
δαπάνης (σήμερα 200 εκ. ευρώ). Πολίτες που είχαν εισόδη-
μα κάτω του φορολογήσιμου ορίου και επέλεγαν να πλη-
ρώσουν την εκκλησιαστική συνεισφορά θα μπορούσαν να 
λάβουν αυτούσιο το πόσο της συνεισφοράς τους πίσω ως 
επιστροφή μέσω του φορολογικού συστήματος. Πολίτες 
με φορολογήσιμα εισοδήματα θα μπορούσαν να πληρώ-
νουν την συνεισφορά και για λογαριασμό συγγενών κλπ. 
φορολογούμενων πολιτών με μηδενικό εισόδημα (άνεργοι, 
προστατευόμενα μέλη) η οποία κατόπιν θα επιστρεφόταν 
σε αυτούς αυτούσια από το κράτος. Αν η Εκκλησία συ-
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γκέντρωνε μεγαλύτερο από το προκαθορισμένο ποσό, θα 
μπορούσε να αποδίδει το υπόλοιπο στο κράτος προς επι-
στροφή του στους φορολογουμένους που είχαν πληρώσει 
την συνεισφορά. Η Εκκλησία επίσης θα ώφειλε να πληρώνει 
ένα μικρό ποσό στο κράτος για την χρήση του φορολο-
γικού συστήματος για τις επιστροφές (όπως προείπαμε, η 
συλλογή καθαυτή θα γίνεται από την Εκκλησία στις ενορίες 
μέσω ενός θεσμοθετημένου συστήματος εκδόσεως αποδεί-
ξεων κλπ. εγκεκριμένου από το κράτος). 

Με αυτόν τον τρόπο και οι πιστοί θα αποκτούσαν αί-
σθημα συμμετοχής στο έργο της Εκκλησίας, και η ίδια η 
Εκκλησία θα αποκτούσε περισσότερη ανεξαρτησία από το 
κράτος χωρίς να αποστεί από αυτό θεσμικά, και το κράτος 
θα μείωνε τα έξοδά του, αλλά (αν υποθέταμε ότι κάποιοι 
πιστοί θα πλήρωναν περισσότερο από το ελάχιστο προκα-
θορισμένο ποσό) και η κατά κεφαλήν εισφορά των φορολο-
γουμένων που δεν θα ήθελαν να συνδράμουν το έργο της 
Εκκλησίας θα μειωνόταν αναλογικά, αφού οι φόροι τους θα 
πήγαιναν για την συμπλήρωση μέρους μόνο του συνολικού 
ποσού που προορίζεται για την Εκκλησία. Με δεδομένο τον 
κατακερματισμό της Ελληνικής κοινωνίας και τα αισθήμα-
τα αδιεξόδου που έχει δημιουργήσει η κρίση, αλλά και την 
τρέχουσα πανθομολογούμενη δημοφιλία της Εκκλησίας σε 
ένα κλίμα γενικής απαξίωσης θεσμών, η κινητοποίηση των 
πιστών προς απευθείας οικονομική ενίσχυση της Εκκλησίας 
(και όχι μέσω της φορολογίας τους), σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη μιας κουλτούρας λογοδοσίας της Εκκλησίας κα-
θώς και της περαιτέρω ενδυνάμωσης του έργου της μέσω 
της αξιοποίησης της περιουσίας της, μπορεί να αποτελέσει 
το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός νέου αισθήματος πολι-
τικής και εθνικής συλλογικότητας γύρω από τον μοναδικό 
θεσμό που εξακολουθεί να ενώνει και να αγγίζει την συ-
ντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων.
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2. Το νομικό καθεστώς
των σχέσεων εκκλησίας-κράτους: 

εισαγωγή στις νομικές διαστάσεις
των σχέσεων εκκλησίας-κράτους

στην Ελλάδα και στην Κύπρο
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Οριοθέτηση Αντικειμένου:
Οι σχέσεις κράτους και Εκκλησίας

Το ζήτημα της σχέσης που πρέπει να διέπει το κράτος 
και την εκκλησία έχει ανακύψει τον τελευταίο καιρό με 
ένα αρκετά ακραίο τρόπο, ωστόσο μας επιτρέπει να 

δούμε σε βάθος ένα νομικό ζήτημα με ευρύτατες προεκτά-
σεις που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει την κοινωνική και 
εθνική σύσταση του πληθυσμού. Ειδικά στον ευρωπαϊκό 
χώρο που η θρησκεία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εθνική 
αφύπνιση, το ερώτημα αυτό τίθεται με όρους εθνικής και 
πολιτιστικής ταυτότητας. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο 
κέντρων είναι ο δημόσιος χώρος: τόσο το κράτος όσο και η 
Εκκλησία απευθύνονται στο λαό. Ωστόσο αυτό δεν σημαί-
νει σε καμία περίπτωση ότι η Εκκλησία λογοδοτεί στον ή εκ-
πορεύεται από τον κυρίαρχο λαό, με την πολιτική-θεσμική 
έννοια αυτής της φράσης. Η Εκκλησία λειτουργεί με δικούς 
της όρους, ενώ το κράτος αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο με 
ορισμένες λειτουργίες και κανόνες που εκπορεύονται από 
το λαό.¹ Αυτό συνεπάγεται ότι το κράτος μπορεί να μετα-
βάλλει τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του μέσα 
από συγκεκριμένες διαδικασίες. Αντίθετα, η Εκκλησία δεν 
αλλάζει (και δεν μπορεί να αλλάξει) με τον ίδιο τρόπο το 
κανονιστικό της πλαίσιο. Ο ελληνικός χώρος είναι μια ιδιά-
ζουσα περίπτωση καθώς Ορθόδοξη Εκκλησία και Ελληνικό 
Κράτος είχαν και έχουν κοινή πορεία, για πολυποίκιλους 
ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 

Μέσα από αυτή την εργασία γίνεται προσπάθεια αφ’ 
ενός καταγραφής του ιστορικού τμήματος των σχέσεων 
των δύο οργανισμών και αφ’ ετέρου παρουσίασης του ση-
μερινού νομικού καθεστώτος που διέπει τις σχέσεις τους.
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Θρησκευτική ταυτότητα
και ιστορικές σχέσεις των δύο φορέων

Θρησκευτική ταυτότητα της Ελλάδας

Στο ελληνικό κράτος η θρησκεία που εκ των πραγμά-
των ασπάζεται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού 
πληθυσμού είναι η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία του 
Χριστού, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα. Υπολογίζεται ότι 
περί το 90% του εντόπιου πληθυσμού είναι μέλη της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας. Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχει άλλη μια 
θρησκευτική ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται μειονοτική: 
η μουσουλμανική κοινότητα της Δυτικής Θράκης. Οι μου-
σουλμάνοι απολαμβάνουν ιδιαίτερα προνόμια ως προς την 
εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, της απονομής δικαιοσύ-
νης, την πρόσβαση σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα κ.α. Τα προνόμια αυτά ορίστηκαν από τη Συνθή-
κη της Λωζάννης της 24ης Ιουλίου 1923 μεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας.

Οι σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας
με το ελληνικό κράτος

Οι σχέσεις του ελληνικού κράτους με την Ανατολική 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος (αποτελούμενη, νομικώς, 
από μια πληθώρα Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
- ΝΠΙΔ) θεωρείται ότι βασίστηκαν στις πολιτιστικές-πνευ-
ματικές παραδόσεις του ελληνικού έθνους, κυρίως τη βυ-
ζαντινή και οθωμανική περίοδο, και έπειτα στα πολιτικά 
συμφέροντα αφενός του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 
και αφετέρου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε 
αντίθεση όμως με την συνήθη απόδοση της στενής σχέ-
σης εκκλησίας-κράτους κυρίως στο προεπαναστατικό πα-
ρελθόν, είτε στο βυζαντινό είτε στο οθωμανικό, η θεσμική 
ιδιαιτερότητα της σχέσης προέρχεται από την αντιγρα-
φή των προτεσταντικών προτύπων κρατικής εκκλησίας 
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(Staatskirche) καθώς και των θεσμών των προτεσταντικών 
εκκλησιών (διαρκής ιερά σύνοδος, έκλειψη προκαθημένου 
με «προκαθήμενη την ιερά σύνοδο» κλπ.) από την βαυαρι-
κή αντιβασιλεία. Στο σημείο αυτό αξίζει μια μικρή ιστορική 
ανασκόπηση των σχέσεων της Εκκλησίας με το ελληνικό 
έθνος στην προεπαναστατική περίοδο και με το ελληνικό 
κράτος μετά την ανεξαρτησία.

Πολιτιστικές- πνευματικές παραδόσεις
(Ρώμη – Βυζάντιο – Οθωμανική Αυτοκρατορία)

Με τον όρο αυτό εννοούμε την παραδοσιακή σχέση που 
αναπτύχθηκε μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού με την Ορ-
θόδοξη Εκκλησία. Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων (313 
μ.Χ.) περί ανεξιθρησκίας στα εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας, και μετά από ανηλεείς διωγμούς που κόστισαν την 
ζωή εκατομμυρίων μαρτύρων, ο Χριστιανισμός διαδόθηκε 
ευρύτατα σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας. Θα 
ακολουθήσει μια περίοδος πάλης μεταξύ εθνικών—δηλαδή 
οπαδών του δωδεκαθέου—και χριστιανών. Με τον θάνατο 
του Θεοδοσίου του Μέγα το Ρωμαϊκό κράτος θα διαιρεθεί 
σε δύο τμήματα: τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με έδρα 
τη Ρώμη και την Ανατολική με έδρα την Κωνσταντινούπο-
λη. Η πρώτη θα διασπαστεί και θα υποταχθεί σε Οστρο-
γότθους, Βησιγότθους και Βανδάλους, ωστόσο η δεύτερη 
θα παραμείνει ακέραια και θα εξελιχθεί σε αυτό που ονο-
μάζουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία.² Η Ανατολική Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία με την πάροδο του χρόνου θα εξελληνιστεί 
σε γλωσσικό επίπεδο (καθώς η λατινική θα αντικατασταθεί 
από την ελληνική) και η Εκκλησία θα αποκτήσει ιδιαίτερα 
προνόμια καθώς έγινε αντιληπτό ότι σε μια πολυεθνική 
αυτοκρατορία η χριστιανική θρησκεία θα εξασφάλιζε στα-
θερότητα. Ιδιαίτερα μετά το Σχίσμα του 1054 μ.Χ. μεταξύ 
Ρωμαϊκής Καθολικής και Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, 
ο ρόλος και τα προνόμια της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλη-
σίας θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. 

Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Οθωμα-
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νούς το 1453 μ.Χ. και την εγκαθίδρυση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας στα εδάφη που μέχρι πρότινος  ήλεγχε η 
Ρωμαϊκή/Βυζαντινή Αυτοκρατορία, θα γίνει αντιληπτό από 
τη νέα ηγεσία ότι η Εκκλησία μπορεί να αναπτύξει έναν δι-
οικητικό ρόλο που αφορούσε την οργάνωση των χριστια-
νικών κοινοτήτων και την συλλογή των φόρων. Έτσι την 
επαύριον της Άλωσης ο Μωάμεθ Β΄ θα διορίσει τον Γεν-
νάδιο Σχολάριο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως με την 
ρήτρα ότι «έσω Πατριάρχης έσχων τα προνόμια των προ 
εσού». Φυσικά, η κίνηση αυτή ήταν μέρος της γενικότερης 
διοικητικής αλλαγής που πραγματοποιήθηκε με τα millet, 
δηλαδή τις θρησκευτικές εθνότητες. 

Συνεπώς, οι Έλληνες ήταν οι πιο συνδεδεμένοι από τους 
χριστιανικούς λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με 
την Εκκλησία, καθώς η γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
ήταν η ελληνική και η έδρα της ήταν στην Κωνσταντινού-
πολη, κάτι που αφενός υπενθύμιζε το κλέος των βυζαντι-
νών χρόνων και αφετέρου δημιουργούσε συναισθήματα 
αλυτρωτισμού. Άρα δεν θα ήταν ατόπημα να ισχυριστούμε 
ότι η θρησκευτική ταυτότητα του Ελληνικού λαού βοήθησε 
την εθνική αφύπνισή του τον 17ο αιώνα.    

Η Οθωνική περίοδος και το Αυτοκέφαλο

Την σημασία του ζητήματος θα την εξετάσουμε εκτενέ-
στερα στο τέταρτο μέρος της μελέτης μας, μα ας παραθέ-
σουμε εδώ κάποια εγκυκλοπαιδικά στοιχεία. Την Ελληνική 
Επανάσταση των ετών 1821-1830 ακολούθησε η ελληνική 
ανεξαρτησία και η ενθρόνιση του βαυαρού πρίγκιπα Όθω-
να στο θρόνο της Ελλάδας. Την περίοδο αυτή η ποιμαντική 
περιφέρεια της Εκκλησίας της Ελλάδος υπαγόταν στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο. Το 1833 η Αντιβασιλεία του Όθω-
να διακήρυξε την ανεξαρτησία της ελλαδικής Εκκλησίας 
ακολουθώντας τη γραμμή του λόγιου κληρικού Θεόκλητου 
Φαρμακίδη. Ο Οικουμενικός Θρόνος αρνήθηκε να αποδε-
χτεί αυτήν την μονομερή κίνηση απόσχισης κανονικών του 
εδαφών και μόνο το 1850 εξέδωσε Τόμο Αυτοκεφαλίας της 
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Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Μάουρερ, αρμόδιος για τα Εκ-
κλησιαστικά του Συμβουλίου της οθωνικής Αντιβασιλείας, 
συγκρότησε κληρικολαϊκή Νομοπαρασκευαστική επιτροπή 
στις 27 Μαρτίου 1833 υπό την προεδρία του Σπυρίδωνα 
Τρικούπη, με σκοπό την εκπόνηση οριστικού σχεδίου δι-
οίκησης. Βάσει της γνωμοδότησης αυτής της Επιτροπής ο 
αντιβασιλέας Μάουρερ και ο διαφωτιστής ιερωμένος Θεό-
κλητος Φαρμακίδης προχώρησαν στη σύνταξη Καταστατι-
κού Χάρτη για τη διοίκηση της Εκκλησίας, δημιουργώντας 
κατ’ ουσίαν ένα νέο είδος προτεσταντικής Staatskirche με 
ορθόδοξη εξωτερική ειδή, το οποίο πολύ σύντομα αποσχί-
στηκε από την κοινωνία με το σώμα των ορθοδόξων ανά 
την οικουμένη εκκλησιών λόγω της μονομερούς της ανα-
κήρυξης.

Στις 25 Ιουλίου 1833 ο Καταστατικός Χάρτης επικυρώ-
θηκε από το Βασιλιά Όθωνα και διορίστηκε η πρώτη Σύ-
νοδος Ιεραρχών. Η πράξη αυτή εξόργισε το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο το οποίο διέκοψε κοινωνία με την ελλαδική 
εκκλησία, κατ’ ουσίαν κηρύσσοντάς την σχισματική.

Η αυτοκεφαλία ήταν εν πολλοίς επιλογή και εντολή των 
μεγάλων δυνάμεων και, μαζί με την βαυαρική αντιβασι-
λεία, της Αγγλίας, καθ’ ότι λόγω της τότε γεωστρατηγικής 
επικαιρότητος το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε μερικώς 
περιέλθει σε ρωσική σφαίρα επιρροής. Στο επίπεδο των 
αφορμών και των επιφάσεων, για κάποιους η αυτοκεφαλία 
ήταν αναγκαία για την Εκκλησία τη Ελλάδος, προκειμένου 
να απαλλαγεί διοικητικά από το ευρισκόμενο εντός της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και, κατά το οικείο αφήγημα, 
ελεγχόμενο από αυτήν Οικουμενικό Πατριαρχείο—κάτι 
που δεν φαίνεται να ενόχλησε έκτοτε το ελληνικό κράτος 
στην περίπτωση της ημιαυτόνομης εκκλησίας της Κρήτης 
ή των απ’ ευθείας υπαγομένων στων Οικουμενικό Θρόνο 
μητροπόλεων της Δωδεκανήσου. Για άλλους αντίθετα ήταν 
τέχνασμα του Μάουρερ για να την θέσει υπό τον έλεγχό 
του και απαρχή της κρατικοποίησής της. Μετά την Επα-
νάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, η Εθνοσυνέλευση 
επικύρωσε τον Καταστατικό Χάρτη με ελάχιστες αλλαγές. 
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Στα 1850 οι ιεράρχες της ελλαδικής εκκλησίας απευθύνουν 
επιστολή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζητώντας την 
ανακήρυξη αυτοκεφαλίας. Έτσι στις 29 Ιουλίου 1850 το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε Τόμο ανακήρυξης αυτοκε-
φαλίας, μην αναγνωρίζοντας το διάστημα των ετών 1833-
1850 ως κανονικό χρόνο αυτοκέφαλης διοίκησης.

Την πολιτική ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα το 
1864 ακολούθησε και εκκλησιαστική ένωση σύμφωνα με 
τον Τόμο που εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάτι 
που συνέβη και με τις Μητροπόλεις της Θεσσαλίας και ενός 
τμήματος της Ηπείρου όταν απελευθερώθηκαν στα 1881.

Το ζήτημα των Νέων Χωρών

Με τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913 
και την ενσωμάτωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου στο 
ελληνικό κράτος, δημιουργήθηκε ένα αρκετά σοβαρό ζήτη-
μα ως προς την εκκλησιαστική διοίκηση των Νέων Χωρών. 
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν μπορούσε να παραχωρή-
σει τη διοίκηση των περιοχών αυτών στην Εκκλησία της 
Ελλάδος όπως την περίοδο 1835-1881, γιατί αν κάτι τέτοιο 
συνέβαινε τότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα έχανε το 
μεγαλύτερο τμήμα του ποιμνίου του, καθώς τα προηγού-
μενα έτη είχε παραχωρήσει το αυτοκέφαλο και σε άλλες 
Εκκλησίες, όπως τη Βουλγαρική Εξαρχία. Μια τέτοια παρα-
χώρηση λοιπόν θα σήμαινε κατά κύριο λόγο την αναίρεση 
του πολιτικού και θρησκευτικού ρόλου του Πατριαρχείου. 
Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας το 1923 η απειλή αυτή φάνταζε πολύ κοντά στην 
πραγματοποίησή της καθώς το Πατριαρχείο δεν είχε ου-
σιαστικά ποίμνιο εντός της Τουρκικής Δημοκρατίας πέραν 
τον 100.000 περίπου Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, Ίμ-
βρου και Τενέδου.

Έτσι η Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο συμφώνησαν στην έκδοση, το 1927, νόμου της 
ελληνικής πολιτείας καθώς και δύο Πράξεων από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος το 
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1928, με τις οποίες παραχωρήθηκαν επιτροπικώς οι Μη-
τροπόλεις των λεγομένων Νέων Χωρών στην Εκκλησία της 
Ελλάδος «άχρι καιρού», πνευματικά/εκκλησιαστικά όμως 
παρέμειναν υπό τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου. 
Οι Μητροπολίτες των Νέων Χωρών θα μνημόνευαν τον 
Πατριάρχη ως προκαθήμενο της Εκκλησίας κατά τη θεία 
λειτουργία και, ενώ θα εκλέγονταν από την Ιερά Σύνοδο 
της Ιεραρχίας της Ελλάδος, ο Πατριάρχης θα είχε τον τε-
λευταίο λόγο στην εκλογή τους, διατηρώντας το δικαίωμα 
να διαγράφει υποψηφίους από το σχετικό κατάλογο. Αξίζει 
σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι πολλές φορές οι δύο 
πλευρές συγκρούστηκαν με βάση το θέμα της εκκλησιαστι-
κής διοίκησης των Νέων Χωρών με πιο αξιομνημόνευτη 
την εκλογή Μητροπολιτών στις Μητροπόλεις Θεσσαλονί-
κης, Ελευθερουπόλεως και Κοζάνης το Μάιο του 2004 που 
οδήγησε τις δύο Εκκλησίες σε διακοπή κοινωνίας. Θα ανα-
φερθούμε ξανά σε αυτό το ζήτημα στο τέταρτο μέρος της 
παρούσης ερεύνης.

Το εν Ελλάδι νομικό καθεστώς
της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Οργάνωση και διοίκηση της Ελλαδικής Εκκλησίας

Η Εκκλησία της Ελλάδος περιλαμβάνει τις Μητροπόλεις 
που ανήκαν στο ελληνικό κράτος ως τους Βαλκανικούς 
Πολέμους και, αμιγώς διοικητικά, αυτές των Νέων Χωρών 
που προστέθηκαν μετά. Οι τελευταίες της παραχωρήθη-
καν επιτροπικώς και υπάγονται πνευματικά/εκκλησιαστικά 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, «άχρι καιρού», σύμφωνα με 
την Πατριαρχική Πράξη του 1928. Στην Εκκλησία της Ελ-
λάδος δεν υπάγεται η Εκκλησία της Κρήτης, η οποία είναι 
ημιαυτόνομη, και οι Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, οι οποί-
ες υπάγονται και διοικητικά απευθείας στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Η μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους εί-
ναι αυτόνομη και υπάγεται πνευματικά στο Οικουμενικό 

65

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ



Πατριαρχείο. Ως εκ τούτου, διαπιστώνουμε ότι μόνον ένα 
περιορισμένο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας ανήκει εκ-
κλησιαστικά πλήρως στην Εκκλησία της Ελλάδος, ζήτημα με 
το οποίο θα ασχοληθούμε στο τελευταίο σκέλος της πλή-
ρους έρευνάς μας.

Διέπεται από το συνοδικό σύστημα, δηλαδή οι αποφά-
σεις λαμβάνονται από όλους τους Μητροπολίτες σε σύνοδο 
κατά πλειοψηφία και προκαθημένη θεωρείται η Ιερά Σύνο-
δος και όχι το φυσικό πρόσωπο του Προκαθημένου, με τι-
μητική μόνον απόδοση του τίτλου του προέδρου στον Αρ-
χιεπίσκοπο—πρακτική που δεν συναντάται σε καμμία άλλη 
ορθόδοξη εκκλησία, καθώς κατωχυρώθηκε κατ’ εφαρμογή 
και υπαγόρευση της μεταρρυθμισμένης/προτεσταντικής 
εκκλησιολογίας στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Ανώ-
τατη Εκκλησιαστική Αρχή έχει την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρ-
χίας (Ι.Σ.Ι.), που συγκροτείται με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος και όλους τους εν ενεργεία Μη-
τροπολίτες. Διαρκές διοικητικό όργανο, το οποίο αποφασί-
ζει για τα τρέχοντα θέματα, είναι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος 
(Δ.Ι.Σ.), καινοφανές για την εποχή όργανο σχεδιασμένο στα 
αντίστοιχα προτεσταντικά πρότυπα.

Η συνταγματική πρόβλεψη

Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα  του 1975/1986/2001, 
οι σχέσεις του ελληνικού κράτους με την Ορθόδοξη Ανατο-
λική Εκκλησία της Ελλάδος συνοψίζονται στο άρθρο 3 το 
οποίο αναφέρει τα εξής:

1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρη-
σκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, που γνωρίζει κεφαλή 
της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπα-
στα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κων-
σταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του 
Χριστού∙ τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες τους ιερούς 
αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παρα-
δόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο 
που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο 
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Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των δια-
τάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ΄ (29) Ιουνίου 1850 
και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.2. 

2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμέ-
νες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου.

3. Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. 
Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απα-
γορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας 
της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην 
Κωνσταντινούπολη.

Η συζήτηση ως προς τη σχέση κράτους–εκκλησίας θέτει 
ως αφετηρία μια τυπολογία σχέσεων οι οποίες διακρίνονται 
σε τρεις μεγάλες ομάδες: των πολιτειοκρατικών συστημά-
των, των θεοκρατικών συστημάτων και των συστημάτων 
ομοταξίας ή συναλληλίας. Στο πλαίσιο αυτής της τυπολο-
γίας η κρατούσα γνώμη είναι πως το σύστημα που διέπει 
τις σχέσεις των δύο φορέων είναι μια εκδοχή του πολιτειο-
κρατικού συστήματος ή αλλιώς του συστήματος της νόμω 
κρατούσης πολιτείας. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, και 
με το Σύνταγμα του 1975 ισχύει αυτό το σύστημα, παρότι 
οι σχέσεις μεταξύ κράτους και εκκλησίας χαλάρωσαν. Παρ’ 
όλα αυτά, το σημερινό σύστημα πιστεύεται ότι μετατράπη-
κε σε σύστημα ομοταξίας ή συναλληλίας. 

Ανεξαρτήτως του συστήματος που φαίνεται να πλησιά-
ζει περισσότερο ή λιγότερο τις παρούσες σχέσεις κράτους 
και εκκλησίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποσαφηνι-
στούν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν πως δεν μιλούμε για σχέσεις μεταξύ κράτους και 
προτεσταντικών δογμάτων που προέκυψαν από αντίδρα-
ση στην ρωμαιοκαθολική εξουσία, ούτε με την ρωμαιοκα-
θολική εξουσία η οποία υπάρχει υπό μορφή κρατικής υπό-
στασης, αλλά με την ορθόδοξη εκκλησία η οποία δεν είχε 
και δεν έχει υπάρξει ως κρατική οντότητα αλλά υπήρχε πά-
ντα στα πλαίσια του κράτους με αρμοδιότητες διοικητικής 
και άλλης μορφής που σήμερα θεωρούνται αρμοδιότητες 
του κράτους.

Δεύτερον, ότι ανεξαρτήτως των θεωρητικών καταβο-
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λών και των ιστορικών διαδρομών, η σχέση μεταξύ κρά-
τους και εκκλησίας εν τέλει είναι συνταγματικά ρυθμισμένες 
και μάλιστα από το ισχύον Σύνταγμα του 1975/1986/2001 
όπου το συνταγματικό κείμενο αποδέχεται επιπλέον και 
κάποιες εκκλησιαστικές μορφές διοίκησης με σημαντικές 
νομικές επιπτώσεις. Το Σύνταγμα δεν ρυθμίζει μόνο τις 
σχέσεις κράτους και Εκκλησίας της Ελλάδος (την παλαιά 
Αυτοκέφαλη και τις Νέες Χώρες, η διοίκηση των οποίων 
δόθηκε επιτροπικώς από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με 
τη Συνοδική Πράξη του 1928 «άχρι καιρού») αλλά τη σχέ-
ση του κράτους με την ορθόδοξη εκκλησία υπό όλες της 
τις εκδοχές: σχέσεις με την Εκκλησία της Ελλάδος, σχέσεις 
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο (άρθρα 3,18 παρ. 8, 105), 
σχέσεις με τα πρεσβυγενή  πατριαρχεία (άρθρο 18 παρ.8) 
και με την ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, (άρθρο 3 
παρ.2), σχέσεις με το Άγιο Όρος (άρθρο 105), με ορισμένες 
πατριαρχικές και σταυροπηγιακές μονές, όπως της Αγίας 
Αναστασίας της Φαρμακολύτριας (άρθρο 18 παρ.8) και του 
Ευαγγελισμού Πάτμου (άρθρα 3 παρ.2 και άρθρο 18 παρ.8), 
σχέσεις με την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά 
(άρθρο 18 παρ.8) καθώς και με τις μητροπόλεις του οικου-
μενικού θρόνου στη Δωδεκάνησο (άρθρο 3 παρ.2) και με 
την εξαρχία της Πάτμου όπου επίσκοπος του νησιού είναι 
ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Το άρθρο 3 και οι Σχέσεις
κράτους – Οικουμενικού Πατριαρχείου

Όπως παρατηρήσαμε και παραπάνω, το άρθρο 3 δεν 
ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις του ελληνικού κράτους με την 
Εκκλησία της Ελλάδος αλλά και με το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο. Το Πατριαρχείο για κάποια μεν ζητήματα υπάγεται 
στο πεδίο εφαρμογής της ελληνικής έννομης τάξης (π.χ. το 
αναπαλλοτρίωτο των τριών μεγάλων πατριαρχικών και 
σταυροπηγιακών μονών), για κάποια άλλα ζητήματα δε ο 
Οικουμενικός Θρόνος συμπράττει με το Ελληνικό κράτος. 
Τέτοια περίπτωση είναι η διαδικασία θέσπισης του Κατα-
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στατικού Χάρτη του Αγίου Όρους. 
Το γεγονός ότι το Σύνταγμα περιβάλλει υπό την προ-

στασία του τον Πατριαρχικό Τόμο του 1850 και τη Συνοδι-
κή Πράξη του 1928  και ότι αναγνωρίζει ρόλο στο Οικου-
μενικό Πατριαρχείο ως προς τη σύνταξη του Καταστατικού 
Χάρτη του Αγίου Όρους, που είναι ισότιμος της Βουλής των 
Ελλήνων, σημαίνει ότι το Ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει 
ένα είδος ομοταξίας μεταξύ Πατριαρχείου και Ελληνικού 
Κράτους. Συνεπώς, το Σύνταγμα αναγνωρίζει μια διαδικα-
σία οιονεί σύμπραξης των δύο πλευρών που αφορούν τετε-
λεσμένη πράξη³ αφενός και μελλοντική αφετέρου (ως προς 
τον Καταστατικό Χάρτη της Αθωνικής Πολιτείας) κάτι που 
δεν προβλέπεται ρητά τουλάχιστον για την Εκκλησία της 
Ελλάδος. Η συνταγματική πρόβλεψη διαφέρει μόνο ως προς 
τον τρόπο επέμβασης του νομοθέτη καθώς στην περίπτω-
ση της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει ως όριο τη θρησκευτική 
ελευθερία και το άρθρο 3 και ενεργεί μόνος. Αντίθετα στην 
περίπτωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο νομοθέτης 
έχει ως όριο τη θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 13) το άρ-
θρο 3, 18 παρ.8 και 105 και συμπράττει κατά μιαν έννοια 
και το Πατριαρχείο, καθώς ο νομοθέτης σέβεται τις πράξεις 
που αυτό έχει εκδώσει είτε συμπράττουν μαζί όπως στην 
περίπτωση του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους.

 
Οι ιεροί κανόνες και η συνταγματική προστασία 

Στο Σύνταγμα του 1975/1986/2001 κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 3 και οι ιεροί κανόνες, δηλαδή οι ιεροί αποστο-
λικοί και συνοδικοί κανόνες και οι ιερές παραδόσεις. Τόσο 
πριν όσο και μετά την καθιέρωση της παρούσας συνταγ-
ματικής τάξης, γύρω από το ζήτημα υποστηρίχθηκαν τρεις 
απόψεις σχετικά με την κατοχύρωση των ιερών κανόνων 
στο συνταγματικό κείμενο. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, 
οι ιεροί κανόνες θα έπρεπε να κατοχυρωθούν στο σύνολό 
τους χωρίς διακρίσεις και επιφυλάξεις. Η δεύτερη άποψη 
υποστήριζε ότι πρέπει να κατοχυρωθούν εκείνοι οι κανό-
νες που ρυθμίζουν θεμελιώδεις θεσμούς διοίκησης της Ορ-
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θόδοξης Εκκλησίας και τέλος η τρίτη άποψη, σύμφωνα με 
την οποία έπρεπε το σύνολο των κανόνων να  κατοχυρω-
θεί συνταγματικά – όχι όμως υπό μορφή συνταγματικού 
ορίου στον κοινό νομοθέτη, αλλά ως εκκλησιολογικό και 
κανονολογικό όριο στις σχέσεις της Εκκλησίας της  Ελλάδος 
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τελικώς η νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας υιοθέτησε τη δεύτερη άποψη 
και υπό την παρούσα συνταγματική τάξη άρχισε να θεμελι-
ώνει την συνταγματική προστασία των ιερών κανόνων στο 
πλαίσιο του άρθρου 13, δηλαδή της θρησκευτικής ελευθε-
ρίας.

Συνεπώς, όπως προστατεύονται οι ιερές παραδόσεις της 
επικρατούσας θρησκείας, προστατεύονται έτσι από το άρ-
θρο 13 και οι ιερές παραδόσεις όλων των άλλων θρησκει-
ών και δογμάτων με μοναδικό όριο τα χρηστά ήθη όπως 
αυτά ορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 13. Η 
υποχρέωση τήρησης των ιερών αποστολικών και συνοδι-
κών  κανόνων βαραίνει την Εκκλησία της Ελλάδος ως προς 
τη σχέση της με τη Μεγάλη Εκκλησία του Χριστού στην 
Κωνσταντινούπολη και δευτερευόντως η Εκκλησία της Ελ-
λάδος απαιτεί—ως θρησκευτικό υποκείμενο—τον σεβασμό 
από πλευράς κρατικής εξουσίας στον τρόπο οργάνωσης 
και διοίκησής της.   

Η κρατούσα συνταγματική ιδεολογία
και η χριστιανική πίστη

Ανεξαρτήτως της ισχύος των δεσμών μεταξύ Κράτους 
και Εκκλησίας, οι σχέσεις αυτές όπως είδαμε είναι συνταγ-
ματικά ρυθμισμένες. Αυτό συνεπάγεται ότι το Σύνταγμα 
(που αποτελεί την ύπατη πολιτειακή πράξη) εγγυάται τις 
σχέσεις αυτές, κάτι που περιορίζει την ευχέρεια του κοινού 
νομοθέτη να παρέμβει υπό όρους πλήρους ελευθερίας. Το 
γεγονός ότι το συνταγματικό κείμενο οριοθετεί την παρέμ-
βαση της Πολιτείας και εγγυάται την αυτονομία της Εκκλη-
σίας και την υπαγωγή της στο Σύνταγμα έχει προεκτάσεις 
πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη ρύθμιση ορια-
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κών καταστάσεων.⁴ 
Τέτοιες οριακές καταστάσεις είναι η αντίρρηση συνείδη-

σης για στράτευση ή ο περιορισμός της γονικής μέριμνας 
σε περίπτωση που λόγω  θρησκευτικής συνείδησης του 
ασκούντος απειλείται η υγεία του παιδιού (π.χ. οι μεταγγί-
σεις αίματος σε μάρτυρες του Ιεχωβά), όπου το Σύνταγμα 
δίνει απαντήσεις που έχουν αξιακές αναγωγές όπως π.χ. το 
δικαίωμα στην υγεία ή στην εκπαίδευση, τα οποία αποτε-
λούν επιταγές του Συντάγματος όπου οι διάφορες θρησκεί-
ες μπορεί να διαφωνούν ως προς το αξιολογικό περιεχό-
μενο ωστόσο αποτελούν τμήματα και ηθική  της δημόσιας 
ζωής. 

Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι το Σύνταγμα, εκτός 
από νομικούς κανόνες, περικλείει και κανόνες αξιολογικού 
περιεχομένου, καθώς το συνταγματικό κείμενο συμπυκνώ-
νει και μια σειρά από συγκεκριμένες οικονομικές, ηθικές και  
πολιτιστικές επιλογές εκτός από τις πολιτικές. Είναι λογικό 
επειδή ακριβώς η ελληνική εθνική συνείδηση διαποτίστη-
κε έντονα από τη θρησκευτική ταυτότητα να έχει και το 
συνταγματικό κείμενο ψήγματα χριστιανικής ηθικής  όπως 
έχει φυσικά και στοιχεία της ηθικής του Διαφωτισμού (π.χ. 
το δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση κ.α.). Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι ιστορικά, στα πρώτα επαναστατικά συντάγμα-
τα, εκτός από τη θεμελίωση της επικρατούσας θρησκείας, 
κριτήριο για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ήταν 
και η πίστη στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία (βλ. π.χ. το 
Σύνταγμα της Επιδαύρου).

Το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας

Η θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται στη χώρα μας 
από το ίδιο το Σύνταγμα με το άρθρο 13, το οποίο αναφέ-
ρει τα εξής:

Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαρα-
βίαστη. Η απόλαυση  των ατομικών και πολιτικών δικαι-
ωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 
κανενός.
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Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με 
τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστα-
σία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να 
προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυ-
τισμός απαγορεύεται.

Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκει-
νται στην ίδια εποπτεία της  Πολιτείας και τις ίδιες υποχρε-
ώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατού-
σας θρησκείας.

Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του 
πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωσή των υπο-
χρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί 
με τους νόμους.

Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει 
και τον τύπο του. 

Όπως βλέπουμε, το Σύνταγμα βάζει ένα πολύ αυστηρό 
πλαίσιο γύρω από τη θρησκευτική ελευθερία, την οποία 
προστατεύει και περιβάλλει με το κύρος του ως πολιτεια-
κό κείμενο. Επιπλέον το άρθρο 13 ανήκει στα μη αναθεω-
ρήσιμα άρθρα του Συντάγματος όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 110. Όπως αναφέρει ο Κ.Χρυσόγονος, «αυτή η ρή-
τρα αιωνιότητας (Ewigkeitsklausel κατά τη χαρακτηριστική 
γερμανική έκφραση) συνεπάγεται ότι η ρητή μεταβολή των 
παραπάνω διατάξεων (των μη αναθεωρητέων) δεν είναι 
νομικά εφικτή, στο πλαίσιο της ισχύουσας συνταγματικής 
τάξης».⁵  

Έτσι, ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας αποτελεί 
μείζονα υποχρέωση για το κράτος, το οποίο υποχρεούται 
να αντιμετωπίζει και όλα τα εκκρεμή ζητήματα (προσηλυ-
τισμός, ίδρυση ναών και εντευκτηρίων κ.α.). Αυτό που είναι 
εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι και η Ορθόδοξη Εκκλησία 
είναι υποκείμενο της θρησκευτικής ελευθερίας, ανεξάρτητα 
από τις συνταγματικά ρυθμισμένες σχέσεις της με το Κρά-
τος. Αυτό συνεπάγεται ότι ακόμα και αν το άρθρο 3 δεν 
υπήρχε ή είχε καταργηθεί, όλες οι συνταγματικές εγγυή-
σεις που απορρέουν από αυτό καλύπτονται από το άρθρο 
13.1. Αυτό συμβαίνει άλλωστε και με όλες τις θρησκείες που 
υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
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της Ελλάδας ή η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι σχέσεις 
τους με το κράτος υπάρχει στο άρθρο 13 με μόνο όριο τα 
χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το άρθρο 3 δεν αποτελεί σε κα-
μία περίπτωση φραγμό στη θρησκευτική ελευθερία, αλλά 
λειτουργεί ως ένα θεσμικό πλαίσιο εγγυήσεων προς την 
Ορθόδοξη Εκκλησία ως υποκείμενο θρησκευτικής ελευθε-
ρίας, χωρίς να παρεμποδίζει με κανένα τρόπο το ελεύθερο 
της θρησκευτικής ελευθερίας κανενός. Άλλωστε όπως είδα-
με, το άρθρο 3 επ’ ουδενί δεν έχει τη βαρύτητα του άρθρου 
13, το οποίο είναι μη αναθεωρητέο.  

Διαχωρισμός η σύμπλευση;

Οι Σχέσεις κράτους και Εκκλησίας
και το ζήτημα της λαϊκότητας (laicité)

Το τελευταίο διάστημα ακούγονται φωνές οι οποίες 
αναφέρονται στην laicité που πρέπει να έχει το κράτος ως 
προς τη σχέση του όχι μόνο με την Εκκλησία της Ελλάδος 
αλλά με τις θρησκείες γενικά. Η περίφημη laicité ή λαϊκότη-
τα δεν είναι τίποτε άλλο από τον πλήρη αποχρωματισμό 
του κράτους από οποιαδήποτε θρησκεία, με τρόπο ενίοτε 
επιθετικό: δεν είναι η ανοχή όλων των θρησκειών στον δη-
μόσιο χώρο εξ ίσου, όπως στην περίπτωση των Ηνωμένων 
Πολιτειών, αλλά η δυναμική εκδίωξη κάθε θρησκευτικής 
αξίωσης στον δημόσιο λόγο και χώρο, όπως στην περίπτω-
ση της Γαλλίας. Η εφαρμογή της εντοπίζεται κυρίως στην 
Γαλλία, η οποία ακολουθεί ένα μοντέλο (μη-)σχέσεων εκ-
κλησίας-κράτους ριζικά διαφορετικό από ό,τι ακολουθείται 
οπουδήποτε αλλού στην ευρωπαϊκή ήπειρο (με εξαίρεση 
κάποιες περιόδους επιβολής ολοκληρωτικών συστημά-
των). Το γεγονός ότι στην Ελλάδα η laicité αναφέρεται ενί-
οτε στον δημόσιο λόγο ως «αυτό που συμβαίνει στην Ευ-
ρώπη», εν αντιθέσει με την Ελλάδα όπου «λαμβάνουν χώρα 
καταστάσεις που δεν συμβαίνουν πουθενά στην Ευρώπη», 
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μάλλον δηλώνει βαθιά ασχετοσύνη σχετικά με τα συμβαί-
νοντα και ισχύονται στην συντριπτική πλειονότητα των 
χωρών της Ευρώπης, παρά το αντίθετό της. Εδώ πρέπει να 
σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος των εχόντων δημόσιο λόγο 
στην Ελλάδα έχει μετεκπαιδευθεί στην Γαλλία και βρίσκεται 
υπό γαλλική πνευματική σφαίρα επιρροής, με αποτέλεσμα 
να θεωρείται λόγω ελλείμματος βασικής πληροφόρησης ότι 
τα συμβαίνοντα στην Γαλλία συμβαίνουν «παντού στην Ευ-
ρώπη». Εν αντιθέσει, η ευρωπαϊκή ήπειρος γνωρίζει μιαν 
εντυπωσιακή ποικιλία ρυθμίσεων των σχέσεων εκκλησίας-
κράτους, με διάνυσμα από το μοντέλο της Γαλλίας μέχρι 
την σύμπτωση της ανώτατης πολιτικής και θρησκευτικής 
εξουσίας, δηλαδή την θεοκρατία (όπως στην Μεγάλη Βρετ-
τανία, την Νορβηγία και αλλού, όπου η κεφαλή της εκκλη-
σίας και η κεφαλή του κράτους είναι το αυτό πρόσωπο, 
ήτοι η βασίλισσα/βασιλιάς).

Ωστόσο η λαϊκότητα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα 
από τον σεβασμό των θρησκευτικών επιλογών. Δεν είναι 
απαραίτητο ένα κράτος να είναι λαϊκό για να σέβεται τη 
θρησκευτική ελευθερία. Αντίθετα έχουμε πληθώρα παρα-
δειγμάτων όπου κράτη που αυτοχαρακτηρίζονται ως λα-
ϊκά όχι απλά δεν τηρούν τη συνταγματική δέσμευση για 
θρησκευτική ελευθερία αλλά συστηματικά καταπιέζουν 
θρησκευτικές ομάδες, όπως στην περίπτωση της Τουρκί-
ας και των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Αντίστοιχα στη Γαλλία πολλά προβλήματα σημειώθηκαν 
σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τη 
μουσουλμανική μαντίλα αλλά και τον χριστιανικό σταυρό 
στα γαλλικά σχολεία, δηλαδή να εξοβελίσει κάθε μαρτυρία 
πίστης εξ ίσου από τον δημόσιο χώρο. 

Ο θρησκευτικός αποχρωματισμός του κράτους

Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε τα επιμέρους σημεία 
που αφορούν το θρησκευτικό αποχρωματισμό του κρά-
τους, δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις το κράτος υιοθετεί μια 
θρησκεία ή ένα θρησκευτικό τελετουργικό (εν προκειμένω 
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αυτό της Ορθόδοξης Εκκλησίας) στα δημόσια έγγραφα, στα 
σύμβολα και τις λειτουργίες του.

Το προοίμιο του Συντάγματος

Το προοίμιο του Συντάγματος της Ελλάδος αναφέρει:
Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος
Η αναφορά στην Αγία Τριάδα έχει προκαλέσει σειρά 

συζητήσεων με διάφορες απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες 
είναι ανεπίτρεπτη στην εποχή μας η επίκληση στην Αγία 
Τριάδα, καθώς δίνει ένα ορθόδοξο χριστιανικό χαρακτήρα 
στο θεμέλιο της πολιτείας. Το προοίμιο όμως δεν είναι άλλο 
από το προοίμιο της Διακήρυξης της Επιδαύρου ως πράξης 
γέννησης του Ελληνικού Κράτους: είναι, εκ των ιστορικών 
πραγμάτων, η ιδρυτική του συνθήκη. 

Συνεπώς, ανεξαρτήτως των λόγων που οδήγησαν του 
συντάκτες της Επιδαύρου να εντάξουν στο Σύνταγμα την 
αναφορά αυτή, είναι πράξη «ιστορικής μνήμης και σεβα-
σμού της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού κράτους και 
όχι πράξη θρησκευτικού χρωματισμού, που προσβάλλει το 
θρησκευτικό φρόνημα ή τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις των 
μη χριστιανών ή των μη ορθοδόξων», όπως εύστοχα ση-
μειώνει ο Ευ. Βενιζέλος.⁶  Άλλωστε όταν η Στ΄ Αναθεωρητική 
Βουλή των Ελλήνων το 1986 μετέφρασε το συνταγματικό 
κείμενο στη δημοτική, δεν άλλαξε το προοίμιο, το οποίο 
ακριβώς επειδή δεν έχει περιεχόμενο κανονιστικού χαρα-
κτήρα παρέμεινε στην καθαρεύουσα. 

Επιπλέον, τα Συντάγματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών 
όπως της Ιρλανδίας, της Γερμανίας ή της Ελβετίας επικα-
λούνται το Θείο και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γε-
γονός ότι και οι Η.Π.Α., που αποτελούν και το πιο ισχυρό 
δείγμα κράτους με θρησκευτική ουδετερότητα, στο προοί-
μιο του Συντάγματός τους επικαλούνται τη μαρτυρία του 
ανώτατου κριτή του σύμπαντος και δηλώνουν εμπιστοσύ-
νη στην προστασία της θείας πρόνοιας. Για αυτό το λόγο η 
επίκληση στην Αγία Τριάδα δεν δίνει ορθόδοξο χαρακτήρα 
στο σύνταγμα (άλλωστε η Αγία Τριάδα είναι αποδεκτή από 
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όλα τα χριστιανικά ρεύματα) αλλά αποτελεί επίκληση στο 
θείο (invocatio dei) ως ανώτερη πνευματική έννοια, άξονα 
συνοχής και λογοδοσίας.

Ο όρκος του Προέδρου της Δημοκρατίας

Το προοίμιο του Συντάγματος φαίνεται ότι έχει επηρεά-
σει και τον όρκο του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος 
ορίζεται από το άρθρο 33.2 ως εξής:

Ορκίζομαι, στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και 
Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους 
νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπε-
ρασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της 
Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την 
πρόοδο του Ελληνικού Λαού.

Ωστόσο στα θετικά προσόντα εκλογιμότητας δεν ανα-
φέρεται ούτε ρητά ούτε πλαγίως η ανάγκη να είναι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Χριστιανός Ορθόδοξος στο θρή-
σκευμα. Αν εκλεγεί πρόσωπο στο ανώτατο αξίωμα που δεν 
είναι χριστιανός ορθόδοξος μπορεί να ορκιστεί σε κάτι άλλο 
(π.χ. στην τιμή του) και κατόπιν να υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες: στην 
Νορβηγία και στην Μ. Βρεττανία, ο βασιλιάς οφείλει υπο-
χρεωτικώς να είναι Λουθηρανός ή Αγγλικανός αντιστοίχως 
—στην Νορβηγία μάλιστα υφίσταται πρόνοια, σύμφωνα 
με την οποία η πλειονότητα του υπουργικού συμβουλίου 
οφείλει να αποτελείται από Λουθηρανούς της κρατικής εκ-
κλησίας.

Ο όρκος των βουλευτών

Το ίδιο ισχύει και για τον όρκο των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 59.1. Ωστόσο η πα-
ράγραφος 2 κάνει ρητή αναφορά σε αλλόθρησκους ή ετε-
ρόδοξους που δίνουν τον όρκο κατά τον τύπο της δικής 
τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος. Αναλογικά το 
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ίδιο ισχύει για τους άθεους και για τους άθρησκους ή για 
τους κατά συνείδηση αρνούμενους να κάνουν θρησκευτικό 
όρκο οπότε και μπορούν να ορκισθούν επικαλούμενοι την 
προσωπική τους τιμή—κάτι που συμβαίνει κατά κόρον στις 
ορκωμοσίες του κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, το θέμα του 
«θρησκευτικού όρκου» είναι στην πραγματικότητα ένα μη-
θέμα, λυμμένο προ πολλού.

Οι κρατικές εκδηλώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα

Στη δημόσια ζωή υπάρχουν κάποιες κρατικές εκδηλώ-
σεις που συνοδεύονται στην πράξη από θρησκευτικό τε-
λετουργικό (π.χ. αγιασμός ή δοξολογία). Σε ότι αφορά τις 
επίσημες κρατικές τελετές με θρησκευτικό μέρος, πρέπει να 
σημειωθεί ότι αποτελεί ένα φόρο τιμής στην Ορθόδοξη Εκ-
κλησία από την πλευρά του κράτους για τον ιστορικό της 
ρόλο ωστόσο η συμμετοχή αυτή δεν πρέπει να είναι υπο-
χρεωτική. Ωστόσο από το άρθρο 13 προκύπτει ότι εκτός 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε θρησκεία μπορεί να δι-
οργανώσει μια τελετή που θα αποδίδει φόρο τιμής σε κά-
ποιες επετείους ή γεγονότα συνδεδεμένα με την ιστορική 
πορεία του τόπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες 
τελετές που παρίστανται εκπρόσωποι του κράτους οργα-
νώνονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι από το κρά-
τος, ούτε προβλέπονται από την νομοθεσία του.. Κατά την 
ίδια λογική εκπρόσωποι του κράτους παρίστανται σε τε-
λετές που οργανώνονται από άλλες θρησκευτικές ομάδες, 
όπως το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του εβραϊκού 
Ολοκαυτώματος.

Χριστιανικά σύμβολα σε δημόσιους χώρους

Στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης πολιτικής ατζέντας εγεί-
ρεται ενίοτε ζήτημα και με τα χριστιανικά σύμβολα σε δη-
μόσιους χώρους. Ωστόσο, όπως φαίνεται, υπεύθυνος είναι 
ο δικαστής που θα κάνει τη συγκεκριμένη στάθμιση ώστε 
να είναι εφικτή η παράλληλη άσκηση θετικής και αρνητι-
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κής θρησκευτικής ελευθερίας. Για την ελληνική νομολογία 
οδηγός είναι τα πορίσματα νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο στα 
θέματα θρησκευτικής ελευθερίας είναι πολύ προσεκτικό ως 
προς την έκδοση των αποφάσεών του.

Πορεία προς το μέλλον;
Το μοντέλο της Εκκλησίας της Κύπρου 

Οργάνωση

Στην Κύπρο υφίσταται πλήρης νομικός χωρισμός δικαι-
οδοσιών εκκλησίας-κράτους, χωρίς αυτός να συνεπιφέρει 
τον ποθούμενο από ένιους τινάς ελλαδικούς πολιτικούς κύ-
κλους χωρισμό Εκκλησίας-Κοινωνίας. Η οργάνωση της Κυ-
πριακής Εκκλησίας και οι σχέσεις που έχει με την Κυπριακή 
Δημοκρατία αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, πλούσιο 
σε παραδείγματα λειτουργίας αλλά και θεσμικού εκσυγχρο-
νισμού.

Οι σχέσεις των δύο φορέων καθορίζονται στο Σύνταγμα 
της χώρας, ένα ιδρυτικό κείμενο το οποίο είναι εμποτισμένο 
με ριζικά διαφορετική φιλοσοφία από το αντίστοιχο ελλη-
νικό, αφού είναι αποτέλεσμα διεθνών διαπραγματεύσεων 
όπως αυτές κατέληξαν στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου 
του 1960. Βάση του ιδρυτικού κειμένου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν είναι η έννοια του λαού αλλά η δυαδική 
αρχή, δηλαδή οι δύο κοινότητες του νησιού και η ισορρο-
πία στις μεταξύ τους σχέσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως με βάση το Σύνταγμα της 
Κύπρου υπάρχει Έλληνας πρόεδρος που εκλέγεται από τα 
μέλη της ελληνικής κοινότητας και Τούρκος αντιπρόεδρος 
που εκλέγεται από τα μέλη της τουρκικής κοινότητας. Η 
σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνει επτά Έλ-
ληνες και τρεις Τούρκους οι οποίοι επιλέγονται αντίστοιχα 
από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο.⁷ Αυτή η αναλογία 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων αποτελεί θεμέλιο λίθο της ορ-
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γάνωσης και λειτουργίας του κυπριακού κράτους, από την 
τροποποίηση του εκλογικού νόμου μέχρι τη σύνθεση του 
στρατού και την στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών.⁸

Το Κυπριακό Σύνταγμα αναγνωρίζει μόνο δύο κοινότη-
τες, την ελληνική και την τουρκική. Για την συμμετοχή σε 
αυτές υπάρχουν τέσσερα κριτήρια: η καταγωγή, η γλώσσα, 
οι πολιτιστικές παραδόσεις και η θρησκεία. Πρωτεύον κρι-
τήριο θεωρείται η καταγωγή, ενώ τα υπόλοιπα τρία λει-
τουργούν συμπληρωματικά προς αυτό. Μάλιστα, όσοι πο-
λίτες δεν εντάσσονται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια 
σε μια από τις δύο κοινότητες, πρέπει να επιλέξουν ατομικά 
την ελληνική ή την τουρκική κοινότητα. Ειδική μνεία γίνεται 
για τις θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 
2:3 του Συντάγματος ως ομάδες προσώπων που κατοικούν 
στην Κύπρο, πρεσβεύουν την ίδια θρησκεία και είτε ανήκουν 
στο ίδιο δόγμα, είτε υπόκεινται στην δικαιοδοσία αυτής 
και των οποίων ο αριθμός κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του Συντάγματος υπερβαίνει τους χίλιους, από τους 
οποίους τουλάχιστον πεντακόσιοι κατέστησαν υπήκοοι της 
Δημοκρατίας κατά την ημερομηνία αυτή. Αυτές οι ομάδες 
δημιουργήθηκαν εφ’ άπαξ και επέλεξαν ομαδικά την προ-
σχώρηση σε μια από τις δύο κοινότητες. Κατά βάση πρόκει-
ται για τις τρεις θρησκευτικές ομάδες, των Αρμενίων, των 
Λατίνων και των Μαρωνιτών, οι οποίες εντάχθηκαν στην 
ελληνική κοινότητα.⁹

Το σύστημα της Ομοταξίας

Σύμφωνα με το άρθρο 110.1, η ήδη από τον τέταρτο αι-
ώνα Αυτοκέφαλη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου 
εξακολουθεί να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα ρύθμισης 
και διοίκησης των εσωτερικών της υποθέσεων και της πε-
ριουσίας της και διέπεται από τους Ιερούς Κανόνες και τον 
ισχύοντα Καταστατικό της Χάρτη. Ωστόσο, διαθέτει διευ-
ρυμένες αρμοδιότητες τις οποίες καλύπτει το άρθρο 111.1, 
σύμφωνα με τις οποίες κάθε ζήτημα που σχετίζεται με αρ-
ραβώνα, διαζύγιο, γάμο, το κύρος του γάμου, το χωρισμό 
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από κοίτης και τραπέζης ή τη συνοίκηση των συζύγων ή 
τις οικογενειακές σχέσεις (με την εξαίρεση της νομιμοποίη-
σης με δικαστική απόφαση και της υιοθεσίας) διέπεται από 
τον εκκλησιαστικό νόμο και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια. 
Επιπλέον, η ελληνική κοινοτική συνέλευση στερείται της 
αρμοδιότητας να αποφασίζει αντίθετα με τις διατάξεις του 
εκκλησιαστικού νόμου.

Κατά καιρούς έχει αναφερθεί πως η Ελληνική Ορθόδο-
ξη Εκκλησία έχει ευρύτερη συνταγματική προστασία έναντι 
των άλλων θρησκευτικών ομάδων, ωστόσο μια προσεκτι-
κότερη ανάλυση δείχνει πως παρά τη διαφορετική διατύπω-
ση, το συνταγματικό κείμενο εξασφαλίζει στις θρησκευτικές 
κοινότητες κάθε δικαίωμα που είχαν πριν την ανεξαρτησία 
της Κύπρου.¹⁰ Συνεπώς, δεν υπάρχει διαφοροποίηση, αφού 
κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας τα δικαιώματα των 
τριών θρησκευτικών ομάδων ήταν αντίστοιχα με των Ελ-
ληνορθοδόξων. Η διαφορετική διατύπωση επιλέχθηκε για 
να δώσει έμφαση στο γεγονός πως η συντριπτική πλειοψη-
φία των κατοίκων πρέσβευε το ορθόδοξο δόγμα και φυσι-
κά από το γεγονός ότι ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ήταν ταυτόχρονα και Αρχιεπίσκοπος της Ελ-
ληνική Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.

Από τη σύντομη αναφορά στις συνταγματικές διατάξεις, 
προκύπτει πως σε αντίθεση με την Ελλάδα, στην Κύπρο δεν 
υπάρχει καμία θρησκεία που να καθιερώνεται ως επίσημη, 
επικρατούσα ή κρατική. Συνεπώς, στις σχέσεις μεταξύ κρά-
τους και δογμάτων δεν επικρατεί το καθεστώς της νόμω 
κρατούσης πολιτείας που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό 
την ανακήρυξης ενός μόνο χριστιανικού δόγματος ως κυ-
ρίαρχου ή προνομιούχου.¹¹ Στην Κύπρο υπάρχει προνο-
μιακό συνταγματικό καθεστώς για τις πέντε μεγαλύτερες 
θρησκείες του νησιού—την Ορθόδοξη, την Ισλαμική, τη 
Μαρωνίτικη, την Αρμενική και την Ρωμαιοκαθολική.¹² Το 
συνταγματικό κείμενο δεν αναγνωρίζει διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των δογμάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της κυ-
πριακής περίπτωσης αφορά στον θρησκευτικό όρκο κατά 
την ανάληψη των καθηκόντων των κρατικών αξιωματού-
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χων. Αντί όρκου στον Θεό, οι αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν 
την πίστη και τον σεβασμό τους προς το Σύνταγμα, τους 
νόμους, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, περίπτωση ριζικά διαφορετι-
κή από την ελληνική.

Το σύστημα της ομοταξίας δεν έχει μεταβληθεί, ακόμη 
και μετά την τροποποίηση του άρθρου 111 του Συντάγ-
ματος με τον νόμο 95/1989 και τον περιορισμό των αρ-
μοδιοτήτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας επί οικογενειακών 
υποθέσεων. Εν κατακλείδι, χαρακτηρίζει το σύστημα ισοτι-
μίας μεταξύ θρησκειών και κράτους, αφήνοντας τα πέντε 
μεγαλύτερα θρησκεύματα να ασχολούνται περιοριστικά με 
τα ζητήματά τους χωρίς να ασκούν πολιτειακές εξουσίες, 
με την πολιτεία να τους αναγνωρίζει ευρείες δικαιοδοσίες 
χωρίς να επεμβάινει στις εσωτερικές τους υποθέσεις.¹³

Η νομική προσωπικότητα της Εκκλησίας

Παρά το γεγονός ότι ο Καταστατικός Χάρτης του 1979 
δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ρύθμιση με την οποία να 
χαρακτηρίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία ως νομικό πρόσωπο, 
εντούτοις είναι σαφές πως η Εκκλησία παραμένει νομικό 
πρόσωπο με βάση το άρθρο 94 του Καταστατικού Χάρτη 
του 1914, ο οποίος ίσχυε για είκοσι χρόνια μετά την θέση 
σε ισχύ του Κυπριακού Συντάγματος. 

Ωστόσο, υπήρξε διχογνωμία σε ότι αφορά τη φύση του 
νομικού προσώπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά τη μία 
άποψη, η Εκκλησία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαί-
ου ενώ κατά τη δεύτερη είναι δημοσίου δικαίου, εφόσον 
αναγνωρίζονται υπέρ της δικαιώματα και εξουσίες—και 
μάλιστα αποκλειστικού χαρακτήρα—έναντι του κράτους. 
Με δεδομένο ότι η Εκκλησία της Κύπρου δεν ελέγχεται από 
το κράτος όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να 
ικανοποιήσει τον χαρακτηρισμό του νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου.¹⁴ Αυτή η ιδιορρυθμία στη φύση του νο-
μικού της προσώπου συζητήθηκε εκτενώς στην υπόθεση 
που έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο¹⁵  το οποίο απέρρι-

81

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ



ψε τον ισχυρισμό ότι η Εκκλησία αποτελεί αρχή της Δη-
μοκρατίας¹⁶ και την χαρακτήρισε ως ιδιάζοντα οργανισμό 
ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος δεν είναι όργανο κυβερνήσεως, 
ούτε ενεργεί για τη Δημοκρατία.¹⁷ Δεν διαθέτει ούτε ασκεί 
κρατική πολιτειακή εξουσία.

Ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου θε-
σπίστηκε το 1914 και αναθεωρήθηκε με εγκύκλιο την 23η 
Νοεμβρίου 1979. Περιλαμβάνει 355 άρθρα, που χωρίζονται 
σε εννέα κεφάλαια. Ωστόσο, τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
του είναι σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

1. ενίσχυση του συνοδικού συστήματος στην εκκλησια-
στική διοίκηση,

2. ουσιαστική συμμετοχή των λαϊκών στην εκκλησιαστι-
κή διοίκηση και στην εκλογή Μητροπολιτών και Αρχιεπι-
σκόπου,

3. ισότητα ανδρών και γυναικών σε ότι αφορά την εκλο-
γική συνέλευση, αλλά όχι πλήρως σε ότι αφορά τα ζητήμα-
τα οικογενειακού δικαίου,

4. λεπτομερής έλεγχος της διοίκησης της εκκλησιαστικής 
περιουσίας,

5. από το 1999, μερική οικονομική κάλυψη της μισθοδο-
σίας των κληρικών και των υπαλλήλων,¹⁸

6. λυσιτελέστερη εξασφάλιση της απονομής δικαιοσύνης 
στην εκκλησιαστική δικονομία.

Επίλογος του παρόντος σκέλους της έρευνας

Η σύντομη αυτή εισαγωγή δεν μας επιτρέπει να μα-
κρυγορήσουμε και να προβούμε σε εκτενέστερη, βαθύτερη 
ανάλυση της νομικής σχέσης εκκλησίας-κράτους στην Ελ-
λάδα ή του καθεστώτος των σχέσεων εκκλησίας-κράτους 
στην Κύπρο. Φυσικά, εμπλέκεται το ζήτημα της οικονομικής 
αυτοτέλειας της Εκκλησίας, η οποία υφίσταται στην Κύπρο 
αλλά δεν υφίσταται στην Ελλάδα, κάτι που συνιστά μείζονα 
διαφορά τους και σχετικοποιεί την δυνατότητα αναγωγής 
του ενός συστήματος στο άλλο. Αυτό όμως πρόκειται για 
ζήτημα στο οποίο δεν τολμούμε να προτείνουμε λύση στο 
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πλαίσιο της παρούσης σύντομης έρευνας, αν μη τι άλλο δι-
ότι δεν επαρκούν για κάτι τέτοιο τα δημοσίως διαθέσιμα 
στην Ελλάδα στοιχεία, με τα οποία κανείς θα μπορούσε να 
κοστολογήσει αντιπρόταση—επί παραδείγματι, ένα πλήρες 
και δημόσιο περιουσιολόγιο της Εκκλησίας, με μνεία για το 
ποιά κομμάτια αυτής της περιουσίας είναι όντως αξιοποι-
ήσιμα και ποιά παντοιοτρόπως δεσμευμένα από το περι-
ουσιοβόρο ελληνικό κράτος. Αυτό που μας ενδιαφέρει, στο 
πλαίσιο της ευρύτερης έρευνάς μας, είναι η δυνατότητα της 
διατήρησης των βαθύτατων σχέσεων εκκλησίας-κοινωνί-
ας χωρίς την παράλληλη άσκηση κρατικών εξουσιών από 
την εκκλησία, χωρίς την υπέρμετρη διαπλοκή της εκκλησί-
ας με το κράτος. Αυτό είναι εφικτό: παράδειγμα, η Κύπρος, 
η mutatis mutandis αναγωγή του συστήματος της οποίας 
στον ελλαδικό χώρο θα έκλεινε κάθε περαιτέρω συζήτηση 
για το ζήτημα των νομικών σχέσεων εκκλησίας-κράτους.
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1.  Με την λέξη «λαός» εννοούμε τη δρώσα διάστασή του, δηλαδή το 
εκλογικό σώμα (πρβλ. Χρυσόγονος Κων/νος ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, εκδ. 
Παπαζήση). Εφεξής λαός θεωρείται το εκλογικό σώμα.

2.  Ο όρος Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι μη ιστορικός. Οι «Βυζαντι-
νοί» θεωρούσαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους. Ο αυτοκράτορας ήταν rex 
Romanorum και με την επίσημη υιοθέτηση της ελληνικής γλώσσας έγινε 
«Βασιλεύς των Ρωμαίων πιστός εν Χριστώ».

3.  Πρβλ. Τόμος 1850 και Συνοδική Πράξη 1928.
4.  Πρβλ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Οι Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, σελ.78, εκδ. 

Παρατηρητής Αθήνα 2000.
5.  ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Συνταγματικό Δίκαιο, σελ, 115 επ. εκδ. Σάκκουλα, 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003.
6.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Οι σχέσεις κράτους και εκκλησίας, σελ.138 εκδ. Παρα-

τηρητής Αθήνα 2000  
7.  Παρά το γεγονός ότι η μεταγενέστερη ορολογία αναφέρεται σε Ελ-

ληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 
Κυπριακό Σύνταγμα αναφέρεται σε Έλληνες και Τούρκους.

8.  Βλ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, «Το Συνταγματικό Πρόβλημα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας» στο Νομικό Βήμα 23 (1975) σελ. 1-9.

9.  Για τις τρεις θρησκευτικές ομάδες στην Κύπρο βλ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, 
«Ποιοι θεωρούνται ως Μέλη Θρησκευτικών Ομάδων σύμφωνα με το Κυ-
πριακό Σύνταγμα», Λυσίας, 2005 σ. 26-31.

10.  Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Αρμενικής Εκκλησίας, η οποία 
όταν υπέβαλλε στον Βρετανό κυβερνήτη τους Κανονισμούς της Αρμενι-
κής Επισκοπής Κύπρου για επικύρωση, εκείνος θεώρησε πως δεν υπάρχει 
ανάγκη για έγκριση, καθώς αφορούσαν ζητήματα αποκλειστικής δικαιο-
δοσίας της αρμενικής θρησκευτικής ομάδας.

11.  Βλ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Περί την Διοικητικήν Οργάνωσιν,  σελ.33-34.
12.  Για τις αρχές του συστήματος Ομοταξίας βλ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Εκκλη-

σιαστικό Δίκαιο, τόμος Α’, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 σ. 
41 και ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκου-
λα, Αθήνα 2000, σ. 71.

13. Για τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας στην Κύπρο βλ. A. EMILIANIDES, 
“State and Church in Cyprus” στο ROBBERS G., State and Church in the 
European Union, Nomos Verlagsgesellschaft: Baden-Baden, 2005 και C. 
PAPASTATHIS, “The Legal Status of Religions in the Republic of Cyprus” στο 
The Status of Religious Confessions of the States Applying for Membership in 
the European Union, Strasbourg, 2000.

14.  Απόφαση δικαστή Αρτεμίδη σε Αυτοκέφαλος, Αγιωτάτη, Ορθόδο-
ξος και Αποστολική Εκκλησία της Κύπρου v. Βουλής των Αντιπροσώπων 
ΑΑΔ 3 (1990) 338, σ. 396.

15.  Η υπόθεση αφορούσε στο ισχυρισζόμενο δικαίωμα της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας να προσφύγει ως αρχή της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δι-
καστήειο για να προσβάλει τη συνταγματικότητα ν.95/1989 ως προς την 
τροποποίηση του άρθρου 111 του Συντάγματος που περιορίζει τις δικαιο-
δοσίες των εκκλησιαστικών δικαστηρίων.
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16.  Ως όργανα ή αρχές της Δημοκρατίας θεωρούντα τα «ειδικά θεσμι-
κά δημιουργήματα, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά ξεχωριστών και 
συγκεκριμένων οργανικών ιδρυμάτων της Κυβερνήσεως και τα οποία λει-
τουργούν δια και εκ μέρους μιας πρωτογενούς νομικής οντότητας, όπως 
η Κυπριακή Δημοκρατίας, της οποίας είναι όργανα ή εξουσίες με τη συ-
νήθη έννοια των όρων. Βλ. Fuat Celaleddin and Others v. The Council of 
Ministers RSCC 5 102.

17.  Για μια συνολική κριτική της απόφασης βλ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, «Το 
Συνταγματικό Πλαίσιο των Σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας» σελ. 16-22 που 
αποτελεί διασκευή της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα Το Κυπρια-
κό Δίκαιο Γάμου και Διαζυγίου στη Διελκυστίνδα Εκκλησίας και Πολιτείας.

18.  «Η Εκκλησία της Κύπρου είναι εντελώς ανεξάρτητη από το Κράτος 
προς το οποίο δεν έχει υποχρέωση λογοδοσίας. Η Εκκλησία αυτοδιοικείται 
βάσει καταστατικού χάρτη που η ίδια (και όχι το Κράτος) έχει θεσμοθετή-
σει, καταστρώνει τον προϋπολογισμό της κάθε χρόνο (χωρίς την έγκριση 
του Κράτους), και μέχρι πρόσφατα είχε και την αποκλειστική αρμοδιότητα 
για την μισθοδοσία των ιερέων της. Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την 
υποχρέωση να καταβάλει τμήμα του μισθού των μόλις το 1999, ως τμή-
μα μιας συμφωνίας με την οποία η Εκκλησία μεταβίβασε μεγάλο τμήμα 
της περιουσίας της στο Κράτος.» Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, εφημερίδα Χρόνος: 
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=87373.
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3. Το ζήτημα των σχέσεων
Εκκλησίας-Κράτους

στον ελληνικό δημόσιο λόγο 

δρ Χρήστος Χατζημιχαήλ



Ο δρ Χρήστος Χατζημιχαήλ γεννήθηκε το 1981 στην Αλεξαν-
δρούπολη και συμμετέχει από το 2013 ως επιστημονικός 

συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών στην Εθνική Ψηφιακή Υπο-
δομή για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (DARIAH-
GR). Είναι διδάκτωρ κλασσικής φιλολογίας του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Pembroke 
College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Classical Armenian) 
και στο King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Digital 
Humanities). Έχει διατελέσει υπότροφος του Ιδρύματος Κρατι-
κών Υποτροφιών (ΙΚΥ) τόσο κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 
του σπουδών όσο και κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του 
διατριβής. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως ειδικός επι-
στήμων στην Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ/ΓΕΣ). Είναι πα-
ντρεμένος, πατέρας δύο τέκνων, και πρόεδρος του ΙΝΣΠΟΛ.
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Εισαγωγή

Σε αυτό το σκέλος της έρευνας εξετάζεται το ζήτημα 
των σχέσεων εκκλησίας-κράτους όπως αυτό τίθεται στον 
ελληνικό δημόσιο λόγο. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται 
κατ’ αρχάς οι επίσημες θέσεις των πολιτικών φορέων και, 
έπειτα, κατατίθεται απόπειρα ενδεικτικής αποτύπωσης και 
ανάλυσης του σχετικού διαλόγου που λαμβάνει χώρα στο 
διαδίκτυο και στον τύπο. Να σημειωθεί προκαταβολικά εδώ 
ότι, αφ’ ης στιγμής ως ζητούμενο του κεφαλαίου ορίζεται 
η παρουσίαση του (δια)λόγου, αναπόφευκτα το βάρος της 
έρευνας πέφτει πάνω στον εκπεφρασμένο λόγο και, κατά 
συνέπεια, στους φορείς και στα μέσα που τον έχουν πα-
ραγάγει. Το συμπέρασμα που εξάγεται από την μελέτη του 
δημοσίου λόγου σχετικά με το ζήτημα είναι ότι, συνήθως, 
όταν εκφράζεται αίτημα «χωρισμού» εκκλησίας-κράτους 
στην Ελλάδα (νύξεις, προβλήματα, καταγγελίες, προτάσεις, 
λύσεις), εκφράζεται περισσότερο μια επιθυμία χωρισμού Εκ-
κλησίας-Κοινωνίας και πλήρους περιθωριοποίησης της εκ-
κλησιαστικής πίστης του λαού από τον δημόσιο χώρο, παρά 
μια νομοθετική διαστολή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών 
της Εκκλησίας και του Κράτους, αυτό που θα ήταν δηλαδή 
ο χωρισμός. Άρα, διαπιστώνουμε έναν πληθωρισμό ανα-
φορών στο ενδεχόμενο χωρισμού Εκκλησίας και Κράτους, 
οι οποίες όμως πολύ σπάνια είναι «εντός θέματος» είτε ως 
προς τις διαπιστώσεις τους είτε ως προς τις αντιπροτάσεις 
τους, προτιμώντας αντ’ αυτών έναν καταγγελτικό λόγο 
σχετιζόμενο μάλλον με την παρουσία της πίστης στη δημό-
σια σφαίρα παρά με το ενδεχόμενο θεσμικού διαχωρισμού. 
Έτσι, η φράση «χωρισμός εκκλησίας-κράτους» λειτουργεί 
περισσότερο ως ένα σύνθημα για πολώσεις σε παραταξι-
ακούς πολέμους αξιών παρά ως ένα συγκεκριμένο και με 
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ακρίβεια καθορισμένο πολιτικό και θεσμικό αιτούμενο.

Θέσεις κομμάτων

Νέα  Δημοκρατία
Αν και δεν υπάρχει καταγεγραμμένη σχετική επίσημη 

θέση του πολιτικού φορέα ούτε σε προγραμματικά κείμενα 
ούτε στο καταστατικό ούτε, ακόμα, στον διαδικτυακό του 
τόπο (στο βαθμό βέβαια που ο διαδικτυακός αυτός τόπος 
αποτελεί αποθετήριο ιδεολογικών αρχών και πολιτικών 
θέσεων), αυτό δεν φαίνεται να συνεπάγεται κάποιου είδους 
αδυναμία τοποθέτησης επί του θέματος, αλλά προβάλλεται 
ως αποτέλεσμα της από ιδρύσεως αυτονόητης στάσης του 
κόμματος που επιτάσσει τον σεβασμό στην πνευματική πα-
ράδοση και το ρόλο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Με άλλα λό-
για, εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με στάση παρά με 
θέση, και το γεγονός αυτό (το ότι δηλαδή η στάση δεν με-
τουσιώνεται, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, σε θέση) ευλόγως 
ερμηνεύεται ως μη ύπαρξη ανάγκης προγραμματικής έκ-
φρασης, πράγμα που με τη σειρά του εξηγεί και την εν τοις 
πράγμασι μη εισφορά του κόμματος στο δημόσιο λόγο.

Από το πλήθος των δηλώσεων που κατά καιρούς έχουν 
γίνει από διάφορα στελέχη υπέρ του θεσμού της Εκκλησίας, 
οι περισσότερες βρίσκονται σε ένα γενικό, εθιμοτυπικό σχε-
δόν, πλαίσιο απόδοσης σεβασμού στο θεσμό και τους λει-
τουργούς του. Ελάχιστες είναι οι αναφορές οι οποίες φαίνε-
ται να λειτουργούν, άμεσα ή υπαινικτικά, σε ένα διαλεκτικό 
περιβάλλον. Δύο τέτοια συμβολικά—καίτοι αόριστα—πα-
ραδείγματα, εντοπίζονται στις χαρακτηριστικές ομιλίες του 
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Σαμαρά, στο 
Ζάππειο (Ζάππειο 2 και 3).¹

Στα αποσπάσματα αυτά, αφού γίνεται επίκληση στην 
έννοια της Ορθοδοξίας ως συστατικό στοιχείο της εθνικής 
ταυτότητας, καθώς και στο άρθρο 3 του συντάγματος,²  
υπογραμμίζεται η ανάγκη αξιοποίησης της εκκλησιαστικής 
περιουσίας μέσω ενός «ρυθμιστικού μηχανισμού», προκει-
μένου αυτή να αποδίδει στην Εκκλησία πόρους, υπονοώ-
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ντας έτσι ότι το ισχύον, νομικό κατά βάση, καθεστώς είναι 
προβληματικό.

Τα δύο αυτά αποσπάσματα επελέγησαν ως δηλωτικά 
για δύο κυρίως λόγους: πρώτον γιατί, όπως ειπώθηκε, συ-
γκαταλέγονται στα ελάχιστα όπου δεν αναλώνονται απο-
κλειστικά σε υπενθυμίσεις του ιστορικού ρόλου της Εκκλη-
σίας και σε επιβραβεύσεις του κοινωνικού της έργου, αλλά 
εμπεριέχουν και έτερες στοχεύσεις/προβληματισμούς• και 
δεύτερον, διότι αυτοί οι προβληματισμοί αφορούν συγκε-
κριμένα στο ζήτημα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής 
περιουσίας. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, από όλα τα επί 
μέρους που συνθέτουν το ευρύτερο ζήτημα των σχέσεων 
εκκλησίας-κράτους, μεταρρυθμιστική διάθεση (απολύτως 
ασαφής πάντως) από πλευράς Νέας Δημοκρατίας φαίνεται 
να υπάρχει μόνον για το θέμα της εκκλησιαστικής περιου-
σίας. 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α
Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αποτελεί 

έναν κομματικό οργανισμό ο οποίος έχει επιλέξει να τοπο-
θετηθεί εξ αρχής και με ευθύτητα για το θέμα. Ήδη από 
το ιδρυτικό του συνέδριο γίνεται σαφής η υψηλή ιεράρχη-
ση του ζητήματος στην πολιτική ατζέντα του κόμματος, 
καθώς στην πολιτική απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου³ 
εντοπίζονται αναφορές για φορολόγηση εκκλησιαστικής 
περιουσίας,⁴ αναδιανομή εκκλησιαστικής γης⁵ και διαχωρι-
σμό εκκλησίας-κράτους.⁶ Οι σχετικές θέσεις του κόμματος 
παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στην πρόταση νόμου της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α για την «Ρύθμιση 
σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και 
κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας» (22/11/2005).⁷  
Εκεί, γίνεται λόγος για διακριτούς ρόλους Πολιτείας και Εκ-
κλησίας κατά τα πρότυπα της Γερμανίας, του Βελγίου, της 
Ιταλίας και της Ισπανίας,⁸ για θεσμοθέτηση ενός «θρησκευ-
τικού νομικού προσώπου» ιδιωτικού δικαίου ως μοναδι-
κού  φορέα της συλλογικής θρησκευτικής δράσης, κατά τα 
πρότυπα των associations cultuelles του γαλλικού νόμου 
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του 1905 για τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους,⁹  μετα-
τροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών από ομολογιακό 
σε θρησκειολογικό,¹⁰ καθιέρωση του πολιτικού γάμου ως 
υποχρεωτικού¹¹ και μισθοδοσία των κληρικών απ΄ ευθείας 
από τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα από τα οποία προ-
σλαμβάνονται.¹²

Τις επίσημες θέσεις  του κόμματος, πλαισιώνει μεγάλος 
αριθμός δηλώσεων στελεχών του περί εκκλησίας.¹³ Στην 
συντριπτική τους πλειονότητα οι δηλώσεις αυτές αφορμώ-
νται από μια απροκάλυπτη αντιεκκλησιαστική διάθεση και, 
συνήθως, μέσω του ελέγχου ζητημάτων οικονομικής φύσε-
ως (πχ. φορολόγηση εκκλησιαστικής περιουσίας), οδηγού-
νται στο, έμμεσα ή άμεσα τιθέμενο, αίτημα διαχωρισμού 
εκκλησίας από το κράτος.¹⁴

Δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί, πάντως, το γεγονός, 
ότι τον τελευταίο καιρό διαφαίνεται μια τάση προσέγγισης 
της Εκκλησίας. Ήδη από τον Μάιο του 2011 ο πρόεδρος 
του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, στη συνάντηση που είχε με 
τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο με θέμα την εκκλησιαστική πε-
ριουσία, εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός χαρακτηρίζοντας 
το ζήτημα ως sui generis.¹⁵  Η διάθεση προσέγγισης κορυ-
φώθηκε, ίσως όχι τυχαία, κατά τον Σεπτέμβριο του 2014, 
με τις διαδοχικές συναντήσεις της ηγεσίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο¹⁶ και τον Πάππα 
Φραγκίσκο.¹⁷ Εξάλλου, λίγους μήνες πιο πριν, τον Μάρτιο 
του 2014, η τότε υποψήφια (και πλέον νυν) περιφερειάρχης 
Αττικής Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην ιστοσελίδα 
«Αγιορείτικο Βήμα», αφού εξέφρασε το βαθύ σεβασμό της 
για το Άγιο Όρος και τις κοινωνικές ευαισθησίες του Αρχιε-
πισκόπου Ιερωνύμου,  κατέληξε ότι «οι κοινωνικές δράσεις 
της Εκκλησίας συγκλίνουν με εκείνες του ΣΥΡΙΖΑ» και ότι 
«δεν πρόκειται να προβούμε σε καμία μονομερή ενέργεια 
αλλά με διάλογο να επιδιώξουμε τη συνεννόηση προς όφε-
λος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού»,¹⁸  προ-
λειαίνοντας έτσι το έδαφος για την πρώτη επίσκεψη του 
Αλέξη Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία.¹⁹ 
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ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Στην Καταστατική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σε-

πτεμβρίου 1974 προβλεπόταν ρητώς ότι «διαχωρίζεται 
οριστικά η Εκκλησία από το Κράτος και κοινωνικοποιεί-
ται η μοναστηριακή περιουσία»,²⁰ διατύπωση που επανα-
λάμβαναν και οι «Κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής 
πολιτικής» του 1977.²¹  Μπορεί, κατά την πρώτη περίοδο 
διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (1981-1985), να μην επιχειρή-
θηκε χωρισμός εκκλησίας-πολιτείας και τα ζητήματα της 
εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας να παρέ-
μειναν εκκρεμή, παρ΄ όλα αυτά δεν έλειψαν οι αντιδράσεις 
από την Εκκλησία για μια σειρά νομοθετικών πρωτοβου-
λιών, όπως η θεσμοθέτηση (ν. 1250/1982) του πολιτικού 
γάμου ως ισόκυρου με τον θρησκευτικό και η αποποινι-
κοποίηση της μοιχείας (ν. 1272/1982).²² Το 1987 οι σχέσεις 
της τότε κυβέρνησης με την Εκκλησία δοκιμάστηκαν ακόμη 
περισσότερο αφού, με νόμο που αφορούσε στη «Ρύθμι-
ση θεμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας» (ν. 1700) και τον 
οποίο προώθησε προς ψήφιση ο τότε Υπουργός Παιδείας 
Αντώνης Τρίτσης, η Πολιτεία νομοθέτησε ερήμην της Εκ-
κλησίας για εσωτερικά της ζητήματα διοικητικής φύσεως.²³ 
Η σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την Εκκλησία κορυφώθηκε το 
2000 με το περίφημο ζήτημα των «ταυτοτήτων», όταν λί-
γες μόνο εβδομάδες μετά τις εκλογές της 9ης Απριλίου του 
2000 ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ανακοίνωσε 
την μη αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες, με 
αποτέλεσμα ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και η Ιερά 
Σύνοδος να απαντήσουν με λαοσυνάξεις και συλλογή υπο-
γραφών για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος.²⁴  

Κ.Κ.Ε.
Η γενική θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος 

είναι σαφής με πάγιο αίτημα τον πλήρη χωρισμό Κράτους 
και Εκκλησίας.²⁵ Από εκεί και πέρα υπάρχει μια αναφορά 
για εθνικοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας στο Πρό-
γραμμα του κόμματος το 1996,²⁶ αλλά και σχετική πρότα-
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ση νόμου τον Δεκέμβριο του 2008.²⁷ Στην πρόταση αυτή 
προτείνεται η κατάργηση  της εισαγωγικής αναφοράς του 
Συντάγματος «στο όνομα της Αγίας Τριάδας», του άρθρου 
3 που ορίζει ότι κρατούσα θρησκεία είναι η ορθόδοξη, του 
άρθρου 14 παρ. 3α που επιτρέπει την κατάσχεση εντύπου 
με εισαγγελική εντολή για προσβολή της χριστιανικής και 
κάθε άλλης γνωστής θρησκείας, το άρθρου 16 παρ. 2 που 
αναγορεύει σε σκοπό της εκπαίδευσης την ανάπτυξη της 
θρησκευτικής συνείδησης και του άρθρου 18 παρ. 8 που 
ορίζει ότι δεν μπορούν να απαλλοτριωθούν αγροτικές 
εκτάσεις και περιουσία ορισμένων μονών και πατριαρχεί-
ων. Παράλληλα προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου  
33 παρ. 2 που ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά 
την ανάληψη των καθηκόντων του, ορκίζεται στο όνομα 
της Αγίας Τριάδας και του άρθρου 59 περί ορκωμοσίας 
βουλευτών, έτσι ώστε οι βουλευτές να επικαλούνται τη συ-
νείδησή τους χωρίς θρησκευτικό όρκο, ενώ αναγκαία κρί-
νεται η αναθεώρηση του άρθρου 13 του Συντάγματος, έτσι 
ώστε να κατοχυρώνει πλήρως την ελευθερία συνείδησης. 
Όσον αφορά δε στο ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας 
η πρόταση νόμου δεν προβλέπει κάτι πιο συγκεκριμένο, χα-
ρακτηρίζοντάς το μάλιστα ως «μέγιστο ακανθώδες θέμα...  
για το οποίο απαιτείται μια καλύτερη ουσιαστική, νομική 
και πολιτική, προετοιμασία». Αξίζει πάντως να σημειωθεί 
πως για τη μισθοδοσία των κληρικών «το ΚΚΕ θεωρεί ση-
μαντικό να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία καθώς και συνθήκες 
αξιοπρεπούς διαβίωσης των κληρικών, ιδιαίτερα των κα-
τώτερων βαθμίδων, του λεγόμενου δηλαδή λαϊκού κλήρου. 
Αυτό, προοπτικά μπορεί να γίνει και με ευθύνη της ίδιας 
της εκκλησίας με την προϋπόθεση βέβαια ότι η τελευταία 
θα έχει τα αναγκαία προς τούτο οικονομικά μέσα».²⁸

ΔΗΜ.ΑΡ.
Στο κείμενο με τις προγραμματικές προτάσεις της Δη-

μοκρατικής Αριστεράς για τις εκλογές του 2012 μία ενότη-
τα του κεφαλαίου «Ανατροπή του πολιτικού συστήματος 
και των κατεστημένων» αφιερώνεται στις σχέσεις Πολι-
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τείας-Εκκλησίας.²⁹  Πρακτικά οι θέσεις της ΔΗΜ.ΑΡ. είναι 
ταυτόσημες με εκείνες του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. προτείνοντας τον δι-
αχωρισμό,  την αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων 
του μαθήματος των Θρησκευτικών, την φορολόγηση της 
εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας, την σταδι-
ακή κατάργηση της μισθοδοσίας των ιερέων της Εκκλησίας 
της Ελλάδος με ταυτόχρονη επιστροφή στην εκκλησία πε-
ριουσιακών στοιχείων που της ανήκουν και την μετατροπή 
όλων των Εκκλησιών και Αναγνωρισμένων Θρησκειών σε 
Ν.Π.Ι.Δ. εκκλησιαστικού τύπου.

ΑΝ.ΕΛ.
Η άποψη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων εκφράστηκε πολ-

λάκις από τον πρόεδρο του κόμματος, Πάνο Καμμένο, μέσα 
από συνεντεύξεις και πάντα στα πλαίσια της συζήτησης 
περί ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας του κόμματος 
με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για τον σχηματισμό κυβέρνησης.³⁰ Μόνιμη, 
λοιπόν, επωδός της κατάφασης σε μια τέτοια προοπτική 
συνεργασίας είναι η αναφορά στο θέμα χωρισμού Εκκλησί-
ας και Κράτους, ως δηλωτικό στοιχείο των κόκκινων γραμ-
μών του κόμματος έναντι της θέσης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.³¹ Πέραν 
αυτών των τηλεγραφικών αναφορών, να προστεθεί ότι με 
δελτίο τύπου εκφράζεται ότι οι ΑΝ.ΕΛ. δεν αποδέχονται 
την αποσύνδεση της μισθοδοσίας των κληρικών από το 
κράτος.³² 

Δημιουργία Ξανά 
Τον πλήρη διαχωρισμό προτείνει και η Δημιουργία 

Ξανά, αναλύοντας μάλιστα εκτενώς το σκεπτικό της θέ-
σης.³³ Πιο συγκεκριμένα, εισηγείται την απεμπλοκή του 
κράτους από την μισθοδοσία των ιερέων, την δημιουργία 
«Μητρώου Εκκλησιαστικής Περιουσίας» και την φορολό-
γηση των ακινήτων που της αποφέρουν εισόδημα, την κα-
τάργηση του νόμου περί προσηλυτισμού, την κατάργηση 
της θρησκευτικής ορκωμοσίας των κρατικών λειτουργών, 
την αντικατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών με 
μάθημα Θρησκειολογίας και την κατάργηση της μουσουλ-
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μανικής Σαρίας. Επίσης, προβλέπει κάθε φορολογούμενος 
να μπορεί να συμπληρώνει προαιρετικά στην φορολογική 
του δήλωση την εκκλησία στην οποία ανήκει και το ποσό 
που θα ήθελε να προσφέρει σε αυτήν, έτσι ώστε το κράτος 
να εισπράττει τα ποσά και να τα αποδίδει στις εκκλησίες 
χωρίς καμία παρακράτηση.

Ποτάμι
Το νεοπαγές αυτό κόμμα εισηγείται την απεμπλοκή της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας από τον εναγκαλισμό του κράτους 
και τον διαχωρισμό της Εκκλησίας και του θρησκευτικού τυ-
πικού από τις κοσμικές κρατικές λειτουργίες.³⁴ Σημειώνου-
με ότι η ηγετική ομάδα του «Ποταμιού» προκύπτει από την 
δημοσιογραφική και αρθρογραφική ομάδα του Protagon.gr, 
στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε λίγο.

Δράση
Ανάμεσα στις θέσεις του κόμματος για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα υπάρχει και το αίτημα για απόλυτο συνταγ-
ματικό διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους, με ανεξαρτητο-
ποίηση όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και κατοχύ-
ρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους.³⁵ 

Φιλελεύθερη Συμμαχία
Όπως και η Δημιουργία Ξανά, έτσι και η Φιλελεύθερη 

Συμμαχία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, πάντοτε με 
άξονα τον πλήρη διαχωρισμό πολιτείας και θρησκευτικών 
οργανισμών.³⁶ Έτσι, και εδώ βρίσκουμε προτάσεις όπως η 
μετατροπή της Εκκλησίας σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δι-
καίου, η φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, η κα-
τάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του θρησκευτικού 
όρκου και η κατάργηση του νόμου περί προσηλυτισμού.

Οικολόγοι Πράσινοι
Διαχωρισμό προτείνουν και οι Οικολόγοι Πράσινοι,³⁷ και 

μάλιστα ως «απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση 
της ποιότητας της δημοκρατίας στη χώρα».³⁸ Ζητούν, επί-
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σης, την καταγραφή όλων των ακινήτων ιδιοκτησίας της 
εκκλησίας και των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου και την κανονική φορολόγησή τους, την 
κατάργηση όλων των προνομίων των ιεραρχών και την 
επανεξέταση νόμου 536/1945 για την ανάληψη της μισθο-
δοσίας των κληρικών από το Δημόσιο με αντάλλαγμα την 
κρατική φορολογία 35% στα έσοδα των ενοριών.³⁹

Τύπος και διαδίκτυο

Το πολιτικό τοπίο αντανακλάται με αξιοσημείωτη συ-
νέπεια και στο πεδίο του ευρύτερου δημοσίου λόγου που 
λαμβάνει χώρα στον περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο και 
στο διαδίκτυο. Όπως, δηλαδή, σε θεσμικό επίπεδο ο διαχω-
ρισμός προκύπτει ως αίτημα αριστερόστροφων πολιτικών 
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φορέων, το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της ενημέρωσης, 
όπου τα μέσα που εγείρουν το ζήτημα έχουν παρόμοιες 
ιδεολογικές φορτίσεις. Επειδή είναι πρακτικώς αδύνατη η 
εξαντλητική αποδελτίωση του σχετικού δημοσίου λόγου, 
για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας θα επιλεγεί, ως με-
λέτη περίπτωσης, το πλέον, ίσως, αντιπροσωπευτικό δείγ-
μα μέσου που έχει επιλέξει την επίμονη και με ένταση ενα-
σχόληση με το θέμα του διαχωρισμού και  της Εκκλησίας 
γενικότερα, το protagon.gr, με συμπληρωματικές αναφορές 
σε άλλα μέσα που κατά καιρούς παράγουν σχετική αρθρο-
γραφία.

Το Protagon αποτελεί ίσως το πλέον τυπικό κεντροαρι-
στερό διαδικτυακό χώρο, ο οποίος απευθύνεται σε ανάλο-
γο (μη ακραίο) κοινό. Σε αυτόν τον ιστότοπο, λοιπόν, μια 
απλή αναζήτηση με την λέξη «εκκλησία» επιστρέφει πάνω 
από χίλια άρθρα, δείγμα του πόσο συχνά απασχολεί ο θε-
σμός της Εκκλησίας τους συντάκτες του μέσου. Όπως εύ-
κολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, η πλειοψηφία των άρ-
θρων προσεγγίζει τον θεσμό και τα επιμέρους ζητήματα 
με ελεγκτική, τουλάχιστον, διάθεση.⁴⁰  Μέσα σε αυτήν την 
δεξαμενή των άρθρων, συναντά κανείς κείμενα που από 
τον τίτλο τους ακόμα καθιστούν σαφές ότι κύριο μέλημά 
τους είναι ο διαχωρισμός της εκκλησίας από το κράτος,⁴¹  
και άλλα—μακράν τα περισσότερα—τα οποία εξετάζουν 
κάποιο άλλο ζήτημα, μερικές φορές φαινομενικά άσχετο, 
όπου σε κάποια στιγμή ξεπροβάλλει, κάπως απροσδόκητα, 
ο διαχωρισμός, περισσότερο ως σύνθημα και λιγότερο ως 
αίτημα.⁴² Παραδόξως όμως, η επιμονή που επιδεικνύεται 
στην κατάθεση του αιτήματος είναι αντιστρόφως ανάλο-
γη με τον χαλαρό έως ανύπαρκτο τρόπο θεμελίωσης της 
πρότασης. Με συνέπεια να προβάλλεται, συνήθως, ο δια-
χωρισμός ως υπερώνυμο αίτημα, από το οποίο εξαρτώνται 
μικρότερης κλίμακας στοχεύσεις (που αφορούν πχ. στη μι-
σθοδοσία κλήρου, την φορολόγηση εκκλησιαστικής περιου-
σίας, την κατάργηση των Θρησκευτικών κτλ.). Αντί, λοιπόν, 
η μεταρρυθμιστική στόχευση να βασίζεται σε επεξηγήσεις 
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και αναλύσεις του προτεινόμενου μοντέλου, παρατηρείται 
η συνθηματολογική και ιδεολογικοποιημένη χρήση παράλ-
ληλων αιτημάτων που το ένα βασίζεται και παραπέμπει 
στο άλλο, συνθέτοντας ένα ιδιάζον κράμα ταυτολογίας και 
αυτοαναφοράς.    

Αξιοσημείωτος είναι και ο τρόπος με τον οποίο εκφέ-
ρονται τα συγκεκριμένα νοήματα. Έτσι, σε κείμενα που με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο ασχολούνται με την Εκκλησία 
και τις σχέσεις της με την Πολιτεία,  γίνεται λόγος για Με-
σαίωνα και θεοκρατικό κράτος στα πρότυπα του Ιράν,⁴³ 
«συντεχνία των ιερέων» και τον «ρόλο των δεσποτάδων 
στη χώρα»,⁴⁴  για «μεγάλο φαγοπότι»⁴⁵  και «παγκάρι δί-
χως πάτο»⁴⁶  και για  το ότι «η Εκκλησία είναι η μόνη ΔΕΚΟ 
για την οποία δεν ακούγονται περικοπές».⁴⁷ Παράλληλα 
εγείρονται θέματα περί ανύπαρκτης ανεξιθρησκίας,⁴⁸ ενώ 
ασκείται κριτική στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης επειδή τόλμησε βήματα προσέγγισης της Εκκλησίας 
και σε αριστερό βουλευτή που τάχθηκε υπέρ της διδασκα-
λίας του μαθήματος των Θρησκευτικών.⁴⁹ Όταν δε τα  κεί-
μενα αξιώνουν κατάθεση προγραμματικών στόχων, τότε η 
ένταση αυξάνεται κατακόρυφα, προτείνοντας αναδρομική 
φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας από το 1821 
μέχρι σήμερα,⁵⁰ δήμευση και εθνικοποίηση της περιουσίας 
της και αποθάρρυνση της ιδιωτικοποίηση της θρησκευτι-
κής λατρείας.⁵¹  

Όσον αφορά στον δημόσιο λόγο που αρθρώνεται σε 
άλλα μέσα, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία αποτέλεσε για χρό-
νια ένα τέτοιο βήμα με ξεκάθαρη αντικληρικαλιστική στά-
ση, ανασύροντας κάθε τόσο το αίτημα του διαχωρισμού, 
ειδικά σε περιόδους δύσκολες για την Ελλαδική Εκκλησία 
(ταυτότητες—2000, παραδικαστικό—2005, σκάνδαλο Βα-
τοπεδίου—2008). Τα κείμενα βρίθουν αναφορών περί «θε-
οκρατικού κράτους», ανάγκη «εκκοσμίκευσης», «ασφυκτικό 
εναγκαλισμό θρησκείας και πολιτικής» για «δίκτυα εκκλησι-
αστικών ταγών με κρατικούς αξιωματούχους, από τα σχο-
λεία και τα υπουργεία ως τα δικαστήρια»,   μεταθέτοντας 
δηλαδή το κέντρο βάρους του ζητήματος από το πεδίο της 
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θεσμικής σχέσης Κράτους-Εκκλησίας στο πεδίο της κοινω-
νίας. Το ίδιο κλίμα επικρατεί και στην εφημερίδα LiFO, όπου 
γίνεται λόγος για «ελληνική θρησκοληψία» και «τεράστια 
κοινωνική αδικία που αποτελεί η ίδια η ύπαρξη της Εκκλη-
σίας με τη μορφή μιας αφορολόγητης ιδιωτικής εταιρίας με 
μαφιόζικες προεκτάσεις»,⁵³ ενώ αλλού σημειώνεται πως «η 
επιρροή της Εκκλησίας επί της πολιτείας δεν έχει να κάνει 
τόσο με το θεσμικό πλαίσιο όσο με την πολιτική δύναμη της 
Εκκλησίας (ελέγχει ψήφους)».⁵⁴ Στον ιστότοπο tvxs.gr, αφού 
η έννοια της θρησκείας τίθεται  με συνοπτικές διαδικασίες 
εκτός ορίων του πολιτικού φιλελευθερισμού, σημειώνοντας 
πως «Κάποτε πρέπει να επιλέξουμε: ή θα είμαστε με τον πο-
λιτικό φιλελευθερισμό και θα υπογράφουμε συμβάσεις και 
διακηρύξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θα τις τηρούμε 
ή θα διατηρούμε τη θρησκεία ως  ρυθμιστή των πολιτικών 
μας σχέσεων και δικαιωμάτων»,⁵⁵ στη συνέχεια αναφέρεται 
απροκάλυπτα ότι «Εκείνο, όμως, το οποίο χρήζει προσοχής 
είναι ότι εκτός του νομικού πεδίου, όπως αυτό εκδηλώνε-
ται στις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας, υπάρχει και μια ιδι-
αίτερα βαθιά σχέση πολιτικής και θρησκείας στην Ελλάδα, 
η οποία δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συνταγματικές ανα-
θεωρήσεις».⁵⁶ Ασφαλώς, σχετικό υλικό μπορεί να εντοπι-
στεί και σε αρκετά άλλα μέσα, που εντάσσονται πάντα στο 
ίδιο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο και εκφέρουν παρόμοιο 
λόγο.⁵⁷ Απλώς, αυτό που μεταβάλλεται από περίπτωση σε 
περίπτωση είναι η ο βαθμός ενάργειας στην κατάθεση των 
αιτημάτων, στο κατά πόσο δηλαδή εκφέρεται επακριβώς 
αυτό που σημαίνεται ή αφήνεται να λανθάνει σε πιο περιο-
ρισμένες νοηματοδοτήσεις. 

Συμπεράσματα

Από την παρουσίαση των θέσεων των πολιτικών φορέ-
ων και της γενικότερης ρητορικής που συναντά κανείς στο 
δημόσιο λόγο, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

1) Με το ζήτημα του διαχωρισμού της Εκκλησίας από 
το Κράτος καταπιάνονται οι πολιτικοί εκείνοι φορείς που 



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

101

προτείνουν και επιδιώκουν τον διαχωρισμό. Η μη έκφρα-
ση θέσης από τα λοιπά κόμματα πρέπει να ερμηνεύεται, σε 
μεγάλο βαθμό, ως διάθεση διατήρησης του υπάρχοντος 
καθεστώτος, τουλάχιστον ως προς τις βασικές διοικητικές 
δομές του.

2) Το αίτημα για διαχωρισμό της Εκκλησίας από το Κρά-
τος απαντά σε ολόκληρο τον αριστερό και κεντροαριστερό 
χώρο, καθώς και στον αμιγώς φιλελεύθερο, με κοινές, σε 
μεγάλο βαθμό, διαπιστώσεις και εκφραστική. Δεδομένης 
όμως της κοινοβουλευτικής και κοινωνικής δυναμικής της, 
η κεντροαριστερά  φαίνεται να διεκδικεί και να έχει την 
πρωτοβουλία στο δημόσιο λόγο.

3) Οι φορείς και τα μέσα που αιτούνται διαχωρισμό 
εντοπίζουν το κέντρο βάρος του θέματος στις διοικητικές 
και, κυρίως, οικονομικές πτυχές του—εξ ου άλλωστε και η 
έμφαση στο κομμάτι της φορολόγησης της εκκλησιαστικής 
περιουσίας και της μισθοδοσίας των κληρικών.

4) Παρατηρείται μια σπουδή στην κατάθεση του αιτήμα-
τος χωρίς προηγουμένως να έχει επεξεργαστεί ένα σοβαρό 
πλαίσιο συγκεκριμένων και βιώσιμων προτάσεων που θα 
λειτουργούσαν επεξηγητικά και διαφωτιστικά ως προς το 
τιθέμενο αίτημα. Ενώ, δηλαδή, δίδεται η εντύπωση ότι ο 
διαχωρισμός αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα οικονομικής, 
κατά βάση, φύσεως, εντούτοις οι οικονομικοκεντρικές συ-
νιστώσες και συνέπειες του ζητήματος είτε αγνοούνται πα-
ντελώς είτε προσπερνώνται με γενικόλογες διατυπώσεις. 

5) Το παραπάνω οδηγεί αναπόφευκτα σε μια συνθη-
ματική και ιδεολογικοποιημένη χρήση του αιτήματος, το 
οποίο συχνά εκφέρεται μέσα σε προτασιακά περιβάλλοντα 
άσχετα με το ίδιο. 

6) Προκύπτει μια σαφέστατη σύγχυση μεταξύ της Ελλα-
δικής Εκκλησίας ως θεσμικού φορέα με συγκεκριμένη δομή 
και στελέχωση και της Εκκλησίας ως εκκλησιαστικό γεγο-
νός. 

7) Μπορεί ως διατύπωση το αίτημα του χωρισμού να 
έχει την αφετηρία του στην θεσμική σχέση Κράτους-Εκ-
κλησίας, φαίνεται όμως πως αυτό προεκτείνεται και στο 
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εκκλησιαστικό γεγονός. Πέραν, δηλαδή, του διοικητικού 
μηχανισμού της Εκκλησίας και των ανθρώπων που τον 
υπηρετούν,  αγγίζει και τους μετέχοντες στην λατρευτική 
ζωή της Εκκλησίας. 

8) Αυτό αυτομάτως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο 
πυρήνα του αιτήματος, μαζί με τις όποιες διοικητικές ανη-
συχίες για τις δομές του Κράτους, ελλοχεύουν και αμιγώς 
κοινωνικά κριτήρια, κριτήρια που αξιολογούν κοινωνικές 
εκφάνσεις και εκφράσεις. Άρα, τα απορρέοντα του αιτή-
ματος σημαινόμενα δεν εξαντλούνται στις περιγραφικές 
σημασίες τους αλλά ανάγονται και σε συναισθηματικό επί-
πεδο, όπου «παράπλευρες σημασίες συνδέονται με τους 
κοινωνικούς ρόλους των ομιλητών και την έκφραση της 
προσωπικής τους οπτικής πάνω στα λεγόμενα».⁵⁸

9) Δεδομένου, λοιπόν, ότι το αίτημα κατατίθεται επ΄ 
αφορμή και χωρίς στοιχειώδη (διάθεση για) θεμελίωση, 
χωρίς δηλαδή να ενδιαφέρεται να απαντήσει σε ερωτήμα-
τα και προβληματισμούς που ανακύπτουν από τη μετάβα-
ση από τον υπάρχον καθεστώς σε εκείνο του διαχωρισμού, 
δεν θα ήταν παράλογο να ισχυριστεί κανείς πως ο κύριος 
στόχος μια τέτοιας ρητορικής είναι, εν τέλει, ο διαχωρισμός 
Εκκλησίας-Κοινωνίας και όχι εκκλησίας-κράτους.

10) Συνεπώς, το αίτημα για διαχωρισμό εκκλησίας-κρά-
τους διατυπώνεται κατά κανόνα συνεκδοχικά και απορρέει 
από το ολώνυμο αίτημα αποθρησκειοποίησης της κοινω-
νίας, που στην ελληνική πραγματικότητα ερμηνεύεται ως 
αίτημα διάρρηξης της σχέσης της κοινωνίας με το εκκλησι-
αστικό γεγονός. Αυτό, αν και σπανίως κατατίθεται ρητώς 
με τη μορφή πολιτικής και προγραμματικής στόχευσης, 
εντούτοις λανθάνει στο λιγότερο επώδυνο πολιτικά αίτημα 
θεσμικού χωρισμού Πολιτείας και Εκκλησίας.

Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται από την μελέτη του 
δημοσίου λόγου σχετικά με το ζήτημα είναι ότι, συνήθως, 
όταν εκφράζεται αίτημα «χωρισμού» εκκλησίας-κράτους 
στην Ελλάδα (νύξεις, προβλήματα, καταγγελίες, προτάσεις, 
λύσεις), εκφράζεται περισσότερο μια επιθυμία χωρισμού Εκ-
κλησίας-Κοινωνίας και πλήρους περιθωριοποίησης της εκ-



κλησιαστικής πίστης του λαού από τον δημόσιο χώρο, παρά 
μια νομοθετική διαστολή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών 
της Εκκλησίας και του Κράτους, αυτό που θα ήταν δηλαδή 
ο χωρισμός. Άρα, διαπιστώνουμε έναν πληθωρισμό ανα-
φορών στο ενδεχόμενο χωρισμού Εκκλησίας και Κράτους, 
οι οποίες όμως πολύ σπάνια είναι «εντός θέματος» είτε ως 
προς τις διαπιστώσεις τους είτε ως προς τις αντιπροτάσεις 
τους, προτιμώντας αντ’ αυτών έναν καταγγελτικό λόγο 
σχετιζόμενο μάλλον με την παρουσία της πίστης στη δημό-
σια σφαίρα παρά με το ενδεχόμενο θεσμικού διαχωρισμού. 
Έτσι, η φράση «χωρισμός εκκλησίας-κράτους» λειτουργεί 
περισσότερο ως ένα σύνθημα για πολώσεις σε παραταξι-
ακούς πολέμους αξιών παρά ως ένα συγκεκριμένο και με 
ακρίβεια καθορισμένο πολιτικό και θεσμικό αιτούμενο.

1.  «Η Ορθοδοξία είναι αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής μας ταυτό-
τητας. Είναι τμήμα της Πολιτιστικής και της Ιστορικής μας παράδοσης. Το 
να γνωρίζουν τα παιδιά την Ορθοδοξία είναι τμήμα της εκπαίδευσης που 
υποχρεώνεται από το Σύνταγμα να τους προσφέρει το Ελληνικό κράτος. 
Φυσικά εξαιρούνται τα παιδιά των αλλοδόξων που κι αυτοί είναι Έλληνες 
και έχουν πλήρη δικαιώματα στη δική τους θρησκευτική παράδοση.

Μερικοί που έχουν κάνει επάγγελμα να εξαπολύουν κατά καιρούς 
επιθέσεις κατά της Εκκλησίας μας, θα έπρεπε να διαβάσουν και να ξανα-
διαβάσουν το σχετικό άρθρο 3 του Συντάγματός μας. Αυτές οι ύπουλες 
επιθέσεις θα τελειώσουν. Η Πολιτεία δεν θα ανακατεύεται στο έργο της 
Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν ανακατεύεται στην Πολιτική. Αλλά η πνευμα-
τική παράδοση αναγνωρίζεται συνταγματικά, είναι δυνατή και θα παρα-
μείνει δυνατή. Όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Κάποιοι διαδίδουν κακόβουλα τελευταία ότι υπάρχει πρόθεση να κοπεί η 
μισθοδοσία των κληρικών. Τονίζω ότι τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Αντίθετα, 
οφείλουμε να ενισχύσουμε το έργο και τις προσπάθειες της Εκκλησίας ειδι-
κά τέτοιες εποχές. Γιατί η Εκκλησία σήμερα με το φιλανθρωπικό έργο της 
κρατά την κοινωνική συνοχή. Στηρίζει συνανθρώπους μας που δεν έχουν 
πια που να στηριχθούν. Ασκεί προνοιακό έργο, πολλές φορές εκεί που το 
ίδιο το κράτος έχει αποτύχει. Της αξίζει ο σεβασμός. Εκείνο που είναι στις 
προθέσεις μας να αλλάξουμε είναι υπέρ της Εκκλησίας, όχι εναντίον της: 
Όπως θα αξιοποιηθεί και η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, θα δώσουμε 
την ευκαιρία να αξιοποιηθεί και η εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία. Ώστε 
να αποκτήσει πόρους και να διευρύνει το κοινωνικό και πνευματικό έργο 
της. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συζητήσουμε μαζί της ένα ρυθμιστικό 
μηχανισμό, ώστε να μην μπλέκεται το ποιμαντορικό της έργο με την τρέ-
χουσα διαχείριση οικονομικών και επενδυτικών συμφερόντων. Η πνευμα-
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τικότητα της Εκκλησίας μας πρέπει να διατηρηθεί αλώβητη. Αλλά τη θέ-
λουμε ισχυρή, όχι αποδυναμωμένη. Άλλωστε, η αξιοποίηση της περιουσίας 
της, δεν θα φέρει μόνον πόρους στην ίδια. Θα δημιουργήσει και πρόσθετη 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και εισόδημα.» Ομιλία του Προέδρου της 
Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Σαμαρά για Πολιτική, Θεσμούς Ασφάλεια, 
Ζάππειο – Β, Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012, http://www.nd.gr/web/36615/
press/-/journal_content/56_INSTANCE_Rb5c/36615/960606

«Κι ακόμα, αξιοποίηση της Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Με διαφάνεια 
και σεβασμό στο ρόλο της Εκκλησίας και το Προνοιακό της έργο. Μια Εκ-
κλησία που έχει δικούς της πόρους είναι ισχυρή. Και η Ελληνική Εκκλησία 
έχει περιουσία, αλλά δεν έχει πόρους.» Ομιλία του Προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Σαμαρά «Πρόταση εξόδου από την κρίση – Ζάπ-
πειο-ΙΙ»,  Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011, http://www.nd.gr/web/36615/press/-/
journal_content/56_INSTANCE_Rb5c/36615/667089

2. Άρθρο 3: (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας), http://www.
hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-3/ 

3.  http://www.syriza.gr/pdfs/politiki_apofasi_idrytikou_synedriou_syriza.
pdf

4.  «Τα δημόσια έσοδα θα προέλθουν από τη φορολόγηση του πλού-
του, των καθαρών κερδών, των υψηλών εισοδημάτων, της μεγάλης ακί-
νητης και της εκκλησιαστικής περιουσίας» (13.4)

5.  «Γι’ αυτό προωθούμε μια νέα ριζοσπαστική πολιτική στον αγροτικό 
τομέα, μέρος της οποίας αποτελεί η αναδιανομή της αγροτικής γης (δημό-
σιας, εκκλησιαστικής ή μεγάλης ιδιωτικής)» (13.12)

6.  «...τηρώντας με συνέπεια τη διάκριση των εξουσιών, τον διαχωρι-
σμό εκκλησίας και κράτους και αποκαθιστώντας την εύρυθμη και διαφα-
νή λειτουργία όλων των συναφών θεσμών» (13.16)

7. http://www.syriza.gr/article/Protash-Nomoy-K.O.-SYRIZA-gia-thn-
%C2%ABRythmish-schesewn-Politeias-kai-Ekklhsias-thrhskeytikes-enwseis-
kai-katochyrwsh-ths-thrhskeytikhs-eleytherias%C2%BB..html#.VItsBYqq-Xx 
(αιτιολογική έκθεση και πρόταση νόμου). Να σημειωθεί ότι, σε μεγάλο 
βαθμό, οι θέσεις αυτές βασίζονται σε παλαιότερες προγραμματικές θέσει 
που είχε εκφράσει ο Συνασπισμός  της Αριστεράς, των Κινημάτων και της 
Οικολογίας: http://www.syn.gr/programma/programma.htm

8.   Αιτιολογική Έκθεση, Α,3
9.   Άρθρο 2
10.  Άρθρο 6
11.  Άρθρα 9-10
12.  Άρθρα 16-17
13.  Βλ. σχετική αναζήτηση στον επίσημο ιστότοπο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α: http://

www.syriza.gr /page/textSearch/εκκλησία/anazhthsh.html
14.  Βλ. ενδεικτικά: Ομιλία του Γιάννη Δραγασάκη στη συζήτηση της 

Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί της πρότασης νό-
μου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών της 
Εκκλησίας (23-10-2008), http://www.syriza.gr/article/Omilia-toy-Giannh-
Dragasakh-sth-syzhthsh-ths-Epitrophs-Oikonomikwn-Ypothesewn-ths-
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Boylhs-epi-ths-protashs-nomoy-toy-SYRIZA-schetika-me-thn-katarghsh-
twn-foroapallagwn-ths-Ekklhsias.html#.VItsBoqq-Xx• Επίκαιρη επερώτηση 
ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ για απόδοση στο δημόσιο της περιουσίας που σφετερίζονται 
και ιδιοποιούνται η Εκκλησία και οι Μονές του Αγίου Όρους & άρση πα-
ντός είδους απαλλαγών από φορολογικές υποχρεώσεις της Εκκλησίας 
και των Μονών του Αγ. Όρους (19-09-2008), http://www.syriza.gr/article/
Epikairh-eperwthsh-KO-SYRIZA-gia-apodosh-sto-dhmosio-ths-perioysias-
poy-sfeterizontai-kai-idiopoioyntai-h-Ekklhsia-kai-oi-Mones-toy-Agioy-
Oroys--arsh-pantos-eidoys-apallagwn-apo-forologikes-ypochrewseis-ths-
Ekklhsias-kai-twn-Monwn-toy-Ag.Oroys.html#.VItsBoqq-Xx• Συνέντευξη 
Τύπου του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φ. Κουβέλη, για 
την πρόταση νόμου που κατάθεσε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση 
των φοροαπαλλαγών της εκκλησίας (17-09-2008), http://www.syriza.gr/
article/Synenteyksh-Typoy-toy-koinoboyleytikoy-ekproswpoy-toy-SYRIZA-
F.Koybelh-gia-thn-protash-nomoy-poy-katathese-h-K.O.-toy-SYRIZA-
gia-thn-katarghsh-twn-foroapallagwn-ths-ekklhsias.html#.VItsBoqq-Xx• 
Σκανδαλώδης τροπολογία σε όφελος της Εκκλησίας (27-04-2009), http://
www.syriza.gr/article/SKANDALWDHS-TROPOLOGIA-SE-OFELOS-THS-
EKKLHSIAS.html#.VItsBoqq-Xx• Δήλωση Ηρώς Διώτη, συντονίστριας ΕΕΚΕ Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις 
του Αρχιεπισκόπου για παραχώρηση εκκλησιαστικών γαιών (28-12-2012), 
http://www.syriza.gr/article/Dhlwsh-Hrws-Diwth-syntonistrias-EEKE-Yp.-
Periballontos-Energeias-kai-Klimatikhs-Allaghs-schetika-me-tis-dhlwseis-
toy-Archiepiskopoy-gia-parachwrhsh-ekklhsiastikwn-gaiwn.html#.
VItsBYqq-Xx.

15.  «...Η εκκλησιαστική περιουσία είναι sui generis. Δεν πιστεύουμε 
ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ούτε fast track ούτε real estate, αλλά να αξι-
οποιηθεί προκειμένου η Εκκλησία να μπορέσει να βρεθεί σήμερα δίπλα 
στους πολίτες, δίπλα στο λαό, που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα 
φτώχειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης», http://www.enet.gr/?i=news.
el.article&id=280018

16.  «...Πιστεύουμε ότι η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο αλλά και η 
αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής είναι δύο σημεία στα οποία συ-
μπλέουν οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς με τις αξίες της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.»,

http://www.syriza.gr/article/DHLWSEIS-TOY-PROEDROY-TOY-SYRIZA-
AL.-TSIPRA-META-TH-SYNANTHSH--TOY-ME-TON-OIKOYMENIKO-
PATRIARCHH-k.-BARThOLOMAIO-.html#.VJSvKsLAB

17.  «...συμφωνήσαμε στην ανάγκη να υπάρξει συνέχεια στο διάλογο 
της ευρωπαϊκής Αριστεράς και της χριστιανικής Εκκλησίας...», http://www.
syriza.gr/article/Dhlwseis-toy-Proedroy-toy--SYRIZA-kai-Antiproedroy-toy-
KEA-Aleksh-Tsipra-meta-th-synanthsh-toy-me-ton-Prokathhmeno-ths-
Katholikhs-Ekklhsias-Papa-Fragkisko.html#.VJSvFsLAC

18. http://www.agioritikovima.gr/arthra/item/ 28695-ρένα-δούρου-
στο-αγιορείτικο-βήμα-πως-θα-στηρίξουμε-το-άγιο-όρος-συριζα-και-εκ-
κλησία-συμβαδίζουν-στις-δράσεις-τους
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19. http://www.kathimerini.gr/779078/article/epikairothta/politikh/
episkeyh-tsipra-sto-agion-oros

20.   http://el.wikisource.org/wiki/ Διακήρυξη_της_3ης_του_Σεπτέμβρη
21  Η συνδιάσκεψη του ΠαΣοΚ και η Εκκλησία, http://www.tovima.gr/

opinions/article/?aid=118942
22. Το ΠΑΣΟΚ και η Εκκλησία, http://www.pelop.gr/

?page=article&DocID=206773&srv=28
23.  ό.π.
24.  Ἐνημέρωσις ἐπί τῆς πορείας τοῦ θέματος τῶν ταυτοτήτων. 

Συμπεράσματα, ἀποτελέσματα καί προτάσεις, http://www.ecclesia.gr/
greek/holysynod/eisigiseis/taftotites.htm, Θρήσκευμα με ή χωρίς ταυτό-
τητα; Η διαμάχη για την αναγραφή των θρησκευτικών πεποιθήσεων, η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι αντιμαχόμενες απόψεις, 
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=122214 

25.  Το Πρόγραμμα του ΚΚΕ, 15ο Συνέδριο, Μάιος 1996, http://www.
kke.gr/15o_synedrio/to_programma_toy_kke

26.  ό.π.: «Εθνικοποιείται η μεγάλη καπιταλιστική γαιοκτησία, η γαιο-
κτησία μοναστηριών, εκκλησιών»

27.  Διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους - Πρόταση Νόμου του 
ΚΚΕ, 11/12/08, http://www.kke.gr/dhmokratika_dikaiomata/diaxorismos_
ekklhsias_kai_kratoys_- _protash_nomoy_toy_kke

28.  ό.π.
29.  Οι Προγραμματικές Προτάσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς 

– Εκλογές 2012, http://www.dim-ar.gr/?p=586
30.  Βλ. ενδεικτικά τις σχετικές αναφορές στις απομαγνητοφωνημένες 

συνεντεύξεις (δελτία τύπου) του Προέδρου των ΑΝ.ΕΛ.: Επίσης: http://www.
anexartitoiellines.gr/post.php?post_id=5373, http://www.anexartitoiellines.
gr/post.php?post_id=4735, http://www.anexartitoiellines.gr/post.php?post_
id=5093,  http://www.anexartitoiellines.gr/post.php?post_id=5208, http://
www.anexartitoiellines.gr/post.php?post_id=5181

31.  «Κόκκινη γραμμή είναι το θέμα της Ορθοδοξίας. Εμείς δηλαδή 
στο σύστημα που ΣΥΡΙΖΑ που λέει διαχωρισμός Εκκλησίας - Κράτους εί-
μαστε αντίθετοι. Δεν θα συμμετέχουμε ποτέ σε καμία κυβέρνηση που θα 
προσπαθήσει να αποκόψει την Ορθοδοξία από τον Ελληνισμό»,  http://
www.anexartitoiellines.gr/post.php?post_id=5208, και  «Διαφωνούμε σε 
άλλα θέματα, όπως το μεταναστευτικό, ας πούμε, ή στο ζήτημα του χω-
ρισμού Εκκλησίας και Κράτους... Εμείς θεωρούμε την Ορθοδοξία πυλώνα 
του έθνους, στενά δεμένη με το λαό και την ιστορική πορεία. Επομένως 
έχουμε διαφορετική άποψη εδώ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για να τεθεί εξάλ-
λου θέμα χωρισμού Εκκλησίας και Κράτους, πρέπει να γίνει συνταγματική 
αναθεώρηση, εφ’ όσον αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Δεν θα είναι 
δηλαδή στις άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης», http://www.
anexartitoiellines.gr/post.php?post_id=5181

32.  Δελτίο τύπου, 1/5/2012, http://www.anexartitoiellines.gr/post.
php?post_id=169

33.  Σχέσεις Κράτους-Εκκλησιών, http://www.dimiourgiaxana.gr/index.
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php/sxeseis-kratous-ekklision
34.  Κράτος – εκκλησία: ο διαχωρισμός ωφελεί και τους δύο, http://

topotami.gr/oi-theseis-mas/
35.  Οι θέσεις της Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
http://www.drassi.gr /index.php?id=1022&title=Ανθρώπινα%20Δικαιώ

ματα
36.  Σχέσεις κράτους-εκκλησίας, http://fisy.gr/fileleutheri-summachia/

oi-theseis-mas/dimosia-dioikisi
37.  Οι Οικολόγοι Πράσινοι μπροστά στις εθνικές εκλογές | Απόφαση 

του τακτικού Συνεδρίου, 15-16 Νοεμβρίου 2014, http://www.ecogreens-
gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5616:-15-
16-2014&catid=19:confdec&Itemid=36, Πολιτική και Θεσμοί, http://www.
ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1
33%3Asyn030517-intro&catid=46%3Apolicy-may03&Itemid=36

38.  Προγραμματικές προτάσεις για πολιτικές αλλαγές – Απόφαση Συ-
νεδρίου, http://www.ecogreens.gr/Sunedrio_Mar07/Progr_Protaseis_2007_
final.pdf

39.  Να γίνει και η εκκλησιαστική περιουσία μέρος της λύσης, Βόλος, 
Μάρτιος 2012, http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_
content&view=article&id=3168:2012-04-02-07-42-41&catid=20:
councildec&Itemid=37

40.  Ορθόδοξος Χομεϊνισμός, http://www.protagon.gr/?i=protagon.
el.politiki&id=30793

41.  Β. ενδεικτικά: Διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους http://www.
protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=21720∙  Κίνημα των 10: Δια-
χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας http://www.protagon.gr/?i=protagon.
el.article&id=6268.

42.  Πρβλ.: Αρχιεπίσκοπος και Πουθενά: Ανοησίες του Δ.Σ, http://www.
protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=237, το οποίο σχολιάζοντας την 
απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου να αλλάξει στην πρεμιέρα μια 
σκηνή από τη θεατρική παράσταση «Πουθενά» του Δημήτρη Παπαϊωάν-
νου, κλείνει αιφνιδιαστικά με την φράση: «Διαχωρισμός εκκλησίας-κρά-
τους εδώ και τώρα, έγραψε κάποιος πάνω στα ντουζένια του».

43. Ο Χρυσούς Μεσαίων, http://www.protagon.gr/?i=protagon.
el.article&id=31059

44. Διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους, http://www.protagon.gr/
?i=protagon.el.article&id=21720 

45.  Εκκλησία: Το μεγάλο φαγοπότι, http://www.protagon.gr/
?i=protagon.el.article&id=8364

46.  Έχει το παγκάρι πάτο; http://www.protagon.gr/?i=protagon.
el.article&id=8211

47. Η Εκκλησία είναι ΔΕΚΟ, http://www.protagon.gr/?i=protagon.
el.article&id=21824

48.    Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, http://www.protagon.gr/?i=protagon.
el.article&id=3123

49. Ένα λάθος μήνυμα, http://www.protagon.gr/?i=protagon.
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el.article&id=27552
50.  Κίνημα των 10: Διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας, http://www.

protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=6268
51.     Η αποτίμηση του Κινήματος, http://www.protagon.gr/?i=protagon.

el.article&id=7877
52.   Βλ. ενδεικτικά το Κράτος και Εκκλησία: Επικίνδυνες σχέσεις, http://

www.enet.gr/?i=news.el.article&id=129147
53.  Η Φορολόγηση Της Εκκλησίας Είναι Αμαρτία, http://www.lifo.gr/

team/readersdigest/26568
54.  Τι σημαίνει “χωρισμός εκκλησίας - κράτους”; http://www.lifo.gr/

team/citylegal/44560
55.  Θρησκευτική ελευθερία για παιδιά; Ελέησον ημάς..., http://tvxs.

gr/news/apopseis/thriskeytiki-eleytheria-gia-paidia-eleison-imas. Βλ. και 
Η ορθόδοξη εκκλησιαστική αριστοκρατία φορέας του αντιδιαφωτισμού, 
http://tvxs.gr/news/istoria/i-orthodoksi-ekklisiastiki-aristokratia-foreas-toy-
antidiafotismoy

56.  Η Μεταπολίτευση της Εκκλησίας αργεί, η εκκοσμίκευση του κρά-
τους εκκρεμεί, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-metapoliteysi-tis-
ekklisias-argei-i-ekkosmikeysi-toy-kratoys-ekkremei

57.  Βλ.: Η ιδιωτικοποίηση της θρησκείας, http://www.koutipandoras.
gr/article/17345/i-idiotikopoiisi-tis-thriskeias, Υπουργείο Θρησκείας και 
Θρησκευμάτων http://pitsirikos.net/2007/01/ υπουργείο-θρησκείας-και-
θρησκευμάτω/, Θρησκευτικά http://pitsirikos.net/2014/11/θρησκευτικά/, 
Ο Φαρισαϊσμός Σαμαρά μπορεί να κρίνει τα καμώματα Τσίπρα; https://
roides.wordpress.com/2014/10/17/17oct14/

58.  Λεξικό γλωσσολογικών όρων, http://www.komvos.edu.gr/glwssa/
Lexiko/lexiko_n.htm
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4. Ο διοικητικός κατακερματισμός 
της εκκλησίας στην Ελλάδα

και η απελευθέρωση
της εκκλησίας από το κράτος

δρ Σωτήρης Μητραλέξης



Ο δρ Σωτήρης Μητραλέξης γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα. 
Είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας της Freie Universitat Berlin μετά 

από σπουδές φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και στην Freie Universitat Berlin. Έχει διατελέσει 
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου και πρόε-
δρος του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Βερολίνου. Κατά το διά-
στημα 2007/08 διηύθυνε τον όμιλο μαθημάτων φιλοσοφίας και 
πολιτικής «Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης» στο «λαϊκό πανεπιστήμιο» 
της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Υπηρέτησε την στρατιωτική του 
θητεία στα τεθωρακισμένα, στον Λαγό Διδυμοτείχου. Είναι συ-
νεργάτης του περιοδικού πολιτικής και πολιτισμού manifesto και 
αρθρογραφεί σε έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά. Έχει εκδώ-
σει δύο συλλογές πολιτικών δοκιμίων (Πολιτική Αδολεσχία Ι, εκδ. 
manifesto 2011 & Πολιτική Αδολεσχία ΙΙ, εκδ. manifesto 2012). 
Κατά τα έτη της διδακτορικής του διατριβής υπήρξε υπότροφος 
του γερμανικού ιδρύματος ακαδημαϊκών ανταλλαγών (DAAD). 
Είναι διευθύνων εταίρος του ΙΝΣΠΟΛ.
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Τα προηγούμενα μέρη της έρευνάς μας, καίτοι εξετά-
ζουν ζητήματα των οποίων το πηγαίο υλικό είναι ευ-
χερώς διαθέσιμο, ίσως επεφύλαξαν κάποιες εκπλήξεις 

για τον μέσο Έλληνα αναγνώστη χωρίς κάποια εξειδίκευση 
στο υπό εξέταση θέμα. 

Στο πρώτο μέρος εξετάσθηκαν οι (κυρίως οικονομικές) 
σχέσεις εκκλησίας και κράτους στην Ευρώπη, καταδεικνύο-
ντας μιαν εικόνα αρκετά διαφορετική από την προβαλλό-
μενη στον ελλαδικό δημόσιο λόγο σχετικά με το «τι συμβαί-
νει στην Ευρώπη»—σε αντιδιαστολή, προφανώς, με τα καθ’ 
ημάς.¹ Στην Ευρώπη, οι οικονομικές και θεσμικές σχέσεις εκ-
κλησίας και κράτους είναι συνήθως συγκρίσιμες με τις ελ-
λαδικές αντίστοιχες και ενίοτε πολύ πιο περιπεπλεγμένες. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάσθηκαν οι θεσμικές συντε-
ταγμένες των σχέσεων εκκλησίας και κράτους στην Ελλάδα 
εν σχέσει με τις αντίστοιχες στην Κύπρο, όπου παρατηρεί-
ται πλήρης θεσμικός χωρισμός, χωρίς όμως να υφίσταται 
και χωρισμός εκκλησίας–κοινωνίας ή αποκλεισμός της εκ-
κλησίας και της εκκλησιαστικής πίστης από την δημόσια 
σφαίρα. 

Στο τρίτο μέρος κατεδείχθη ότι αυτό που προβάλλεται 
συνήθως στον ελλαδικό δημόσιο λόγο ως αίτημα χωρισμού 
εκκλησίας και κράτους είναι μάλλον ένα κωδικά διατυπω-
μένο αίτημα χωρισμού εκκλησίας–κοινωνίας, αποκλεισμού 
της εκκλησίας από την δημόσια σφαίρα, και σπανιώτατα 
ένα θεσμικά αρθρωμένο αίτημα νομοθετικού χωρισμού 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Αυτό διαφαίνεται και από τα 
σημεία όπου ανακριβώς διαπιστώνεται, στον ελλαδικό δη-
μόσιο λόγο, η εμπλοκή της εκκλησίας στο κράτος² και από 
τις προτεινόμενες λύσεις/αλλαγές, που συνήθως είναι εκτός 
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θέματος ως προς το ενδεχόμενο θεσμικού χωρισμού. Όταν 
μιλάμε για θεσμικό χωρισμό εκκλησίας και κράτους, δεν 
μπορεί παρά να αναφερόμαστε στον χωρισμό των αρμο-
διοτήτων και εξουσιών του κάθε θεσμού: το να μην μπορεί 
η εκκλησία να ασκήσει κρατικές εξουσίες και αρμοδιότητες, 
και το έμπαλιν. Πεδίο περαιτέρω θεσμικού χωρισμού της 
εκκλησίας και του κράτους στην Ελλάδα φυσικά και υφί-
σταται, αλλά συνήθως δεν περιγράφεται, δεν αναλύεται και 
δεν προτείνεται σε όσα κείμενα επαγγέλονται πως πράτ-
τουν ακριβώς αυτό, τα οποία στην ουσία προωθούν έναν 
μη σχετιζόμενο με την αλλαγή των κρατικών θεσμών χω-
ρισμό εκκλησίας–κοινωνίας (ο οποίος, εκ των πραγμάτων, 
δεν μπορεί να αποτελεί πολιτικό αίτημα, εκτός αν λάβει την 
μορφή των… σύγχρονων διωγμών).

Σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο μέρος της έρευνάς μας 
θα αναφερθούμε σε μια πτυχή του ζητήματος, η οποία συ-
νήθως αγνοείται στις όποιες συζητήσεις λαμβάνουν χώρα 
για τις σχέσεις—ή τον χωρισμό—εκκλησίας και κράτους. Η 
μελέτη μας καταδεικνύει πως ίσως αυτή αποτελεί εν τέλει 
την σημαντικότερη πτυχή της όλης προβληματικής περί 
εκκλησίας και κράτους στην Ελλάδα, η επανεξέταση και 
πιθανή επίλυση της οποίας αποτελεί όρο εκ των ων ουκ 
άνευ για την ίδια την ενασχόληση με το ευρύτερο ζήτη-
μα. Η παραθεώρηση αυτής της βασικής πτυχής υπονομεύει 
εξ αρχής κάθε συζήτηση περί των σχέσεων εκκλησίας και 
κράτους στην Ελλάδα και ενδεχομένως την καθιστά στεί-
ρα, άγονη, εξ ορισμού αποκλειόμενη από κάθε ενδεχόμενο 
λυσιτέλειας πέραν των ρητορικών διαξιφισμών των δύο 
πλευρών—κάτι που επίσης μπορεί να αποτελέσει έκπληξη 
για τον Έλληνα αναγνώστη. Πρόκειται για το ζήτημα του 
διοικητικού κατακερματισμού της ορθόδοξης εκκλησίας 
στην Ελλάδα, για το ζήτημα της ίδιας της φύσεως της ορ-
θόδοξης εκκλησίας στην χώρα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι θα επιχειρήσουμε μιαν αφε-
τηριακή έστω αναμέτρηση με ένα πρόβλημα, σχετικά με τις 
βασικές συντεταγμένες του οποίου υφίσταται πλούσια βι-
βλιογραφία—χωρίς όμως να παρουσιάζονται και ανάλογα 
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δείγματα σχεδιασμάτων επανεξετάσεως ή επιλύσεως—θα 
παραθέσουμε τα βασικά στοιχεία του προβλήματος με ελά-
χιστες και πολύ παραδειγματικές παραπομπές σε μελετήμα-
τα με πολύ πλουσιώτερη (έως εξαντλητική) βιβλιογραφία, 
δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε όσες αντιπροτάσεις μας θα 
χαιρόμασταν να αποτελέσουν βάση συζητήσεως και επανε-
ξετάσεως του ζητήματος. Ως προς την ιστορία και την δομή 
της εν Ελλάδι αυτοκεφάλου εκκλησίας, παραπέμπουμε τον 
αναγνώστη που αναζητεί μιαν εξαντλητική βιβλιογραφική 
ενημερότητα στο μελέτημα του ομοτίμου καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών π. Γεωργίου Μεταλληνού, Ελλαδι-
κού Αυτοκεφάλου Παραλειπόμενα,³ μελέτημα με παράθε-
ση πλούσιου πηγαίου υλικού και ιστορικών εγγράφων της 
εποχής. Βιβλιογραφία και υλικό θα βρει ο αναγνώστης και 
στον τόμο του σημερινού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος Ιερωνύμου, Εκκλησιαστική Περιουσία και Μισθο-
δοσία του Κλήρου.⁴ Καίτοι το βιβλίο γράφτηκε με εστίαση 
στα οικονομικά ζητήματα, διαθέτει πολύτιμο υλικό για την 
εξέλιξη της εκκλησίας και των σχέσεων εκκλησίας–κράτους, 
ενώ ιδιαίτερη σημασία φέρει το γεγονός ότι οι απόψεις που 
εκφράζονται στις σελίδες του πιστώνονται στον σημερι-
νό πηδαλιούχο της εκκλησίας της Ελλάδος και εγράφησαν 
κατά την διάρκεια της αρχιεπισκοπείας του, όχι προηγου-
μένως—με την ευθύνη που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Ανε-
κτίμητης αξίας ιστορικό μελέτημα για το ευρύτερο πλαίσιο 
της εξέλιξης της εκκλησίας στην Ελλάδα είναι το βιβλίο του 
Χρήστου Γιανναρά, Ορθοδοξία και Δύση στην Νεώτερη Ελ-
λάδα,⁵ μελέτημα πολύτιμο και σχετικά με την ίδρυση της 
αυτοκεφάλου ελλαδικής εκκλησίας μετά των παρεπομένων 
της. Γόνιμη αναμέτρηση με τις πολιτισμικές και πολιτικές 
πτυχές αυτών των ιστορικών εξελίξεων θα βρει ο αναγνώ-
στης στα σχετικά με την ορθόδοξη εκκλησία κεφάλαια της 
μονογραφίας του Χρ. Γιανναρά Πολιτιστική Διπλωματία.⁶  
Η πρωτεύουσα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία που παρα-
τίθεται σε αυτά τα μελετήματα αξιοπρόσεκτης ιστορικής 
εγκυρότητας (ειδικά στο εξειδικευμένο Ελλαδικού Αυτοκε-
φάλου Παραλειπόμενα) είναι μάλλον πλήρης ως προς το 
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υπό εξέταση ζήτημα, οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε 
στην πραγμάτευσή του.

Ίσως θεωρήσει ο αναγνώστης ότι το ζήτημα του διοι-
κητικού κατακερματισμού της εκκλησίας στην Ελλάδα εί-
ναι ενδο-εκκλησιαστικό ζήτημα, ουσιαστικά άσχετο με το 
ερώτημα των σχέσεων ή του χωρισμού της εκκλησίας και 
του κράτους. Όμως, μια τέτοια εκτίμηση θα παραθεωρούσε 
θεμελιώδεις πλευρές του ζητήματος. Όταν εξετάζουμε το 
ζήτημα των σχέσεων εκκλησίας και κράτους στην Ελλάδα, 
είναι μάλλον προφανές το τι εννοούμε αναφερόμενοι στο 
«κράτος». Δεν είναι το ίδιο εύκολο να καθορισθεί ο δεύτε-
ρος όρος αυτής της σχέσης, η «εκκλησία» στην Ελλάδα—και 
εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στην πληθώρα των νομικών 
προσώπων, στα περίπου 10.000 διαφορετικά νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου που συναπαρτίζουν την νομική 
μορφή της εκκλησίας (και μάλλον δεν θα γινόταν αλλιώς 
δεδομένης της δομής της), αλλά στην εκκλησία καθ’ εαυτήν 
ως διοικητικό και εκκλησιαστικό οργανισμό.

Αναφερθήκαμε προηγουμένως σε διοικητικό κατακερ-
ματισμό της εκκλησίας στην Ελλάδα. Αυτό δεν αποτελεί επ’ 
ουδενί σχήμα λόγου ή δευτερεύον ζήτημα: ό,τι συνηθίζουμε 
να θεωρούμε συλλήβδην ως ορθόδοξη εκκλησία στην Ελ-
λάδα αποτελείται από πέντε (5) διαφορετικές εκκλησιαστι-
κές δικαιοδοσίες. Πέντε διαφορετικές δικαιοδοσίες ενίοτε 
διοικητικώς εντελώς άσχετες μεταξύ τους, με διαφορετικό 
τρόπο διοικήσεως, διαφορετική ιστορία και ιδιορρυθμίες.⁷  
(Εδώ αναφέρουμε μόνον τις μεγάλης κλίμακας δικαιοδοσί-
ες και δεν συνυπολογίζουμε και τα διοικητικώς απ’ ευθείας 
υπαγόμενα Μετόχια των πρεσβυγενών πατριαρχείων ως 
ξεχωριστές δικαιοδοσίες, διότι αφορούν περιορισμένες, 
εξαιρετικές και μικρής κλίμακας περιπτώσεις—καίτοι τα 
σχετιζόμενα με αυτές περιουσιακά ζητήματα σαφώς αφο-
ρούν τον συνολικό προβληματισμό, ιδία την οικονομική 
πτυχή του. Ούτε συνυπολογίζουμε την ιδιαιτερότητα της 
Πάτμου, η οποία δεν αποτελεί καν επισκοπή αλλά υπάγεται 
απ’ ευθείας στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και 
Οικουμενικό Πατριάρχη).
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Ψήγματα αυτού του κατακερματισμού αναφέρθηκαν 
στο δεύτερο σκέλος της εδώ μελέτης μας, μα θα προχωρή-
σουμε σε πιο συγκεκριμένη αναφορά τους:

(1) Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί την 
δεύτερη νεώτερη ορθόδοξη εκκλησιαστική δικαιοδοσία 
στην Ελλάδα ως προς το διοικητικό καθεστώς της. Όπως 
αναφέρθηκε ήδη, δημιουργήθηκε το 1833 από τον Όθωνα 
και την βαυαρική αντιβασιλεία και, ελλείψει αναγνωρίσεως, 
βρισκόταν για δεκαεπτά έτη σε de facto σχίσμα από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο και την κοινωνία των λοιπών ανά 
τη οικουμένη ορθοδόξων εκκλησιών—de facto σχισματική 
κατάσταση που αίρεται το 1850 με τον Τόμο παραχωρήσε-
ως αυτοκεφαλίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Καλύ-
πτει εκκλησιαστικά ένα συγκεκριμένο και ευμέγεθες τμήμα 
της ελληνικής επικρατείας, ενώ ο τίτλος του αρχιεπισκόπου 
Αθηνών «και πάσης Ελλάδος» αναφέρεται στην ελληνική 
επικράτεια περίπου ως αυτή είχε μέχρι τους Βαλκανικούς 
πολέμους. Σε αντίθεση με το σώμα των λοιπών ορθοδόξων 
εκκλησιών, δεν διαθέτει συγκεκριμένο πρόσωπο ως προ-
καθήμενο: προκαθήμενη θεωρείται η ιερά σύνοδος, με τον 
τίτλο του προέδρου της συνόδου να αποδίδεται τιμητικά 
στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών.

(2) Η Εκκλησία της Κρήτης είναι ημιαυτόνομη εκκλησία 
ανεξάρτητη από την Εκκλησία της Ελλάδος, με δική της σύ-
νοδο, δικόν της αρχιεπίσκοπο και δικές της (οκτώ) μητρο-
πόλεις, χωρίς διοικητική σχέση με την αυτοκέφαλη Εκκλησία 
της Ελλάδος και χωρίς, βέβαια, συμμετοχή των ιεραρχών της 
στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το παρόν 
καθεστώς ημιαυτονομίας αποτελεί την νεώτερη ορθόδοξη 
εκκλησιαστική δικαιοδοσία στην Ελλάδα. Ο αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης εκλέγεται από την σύνοδο του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου, ενώ οι υπόλοιποι μητροπολίτες εκλέγονται από 
την επαρχιακή σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία 
σύνοδος και αποφασίζει για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα της 
εκκλησίας της νήσου πλην της εκλογής αρχιεπισκόπου. Ως 
προς την εμπλοκή του ελληνικού κράτους, αυτή συνίσταται 
στην τυπική αποστολή τριπροσώπου υποψηφίων από το 
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην σύνοδο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου για την εκλογή αρχιεπισκόπου 
Κρήτης και στο ότι ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας 
της Κρήτης αποτελεί νόμο του κράτους (1961).

(3) Εκκλησιαστική δικαιοδοσία σε μακρόχρονη εκκρεμό-
τητα αποτελούν οι μητροπόλεις των Νέων Χωρών, δηλαδή 
οι μητροπόλεις των μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους προ-
σαρτηθέντων στην ελληνική επικράτεια εδαφών.  Εκκλη-
σιαστικώς, οι μητροπόλεις αυτές υπάγοντο και συνεχίζουν 
να υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο: το πρόσωπο 
του Οικουμενικού Πατριάρχη μνημονεύουν εν πρώτοις οι 
επίσκοποί τους στην Ευχαριστία, σε εκείνου το όνομα τελεί-
ται η θεία λειτουργία, όχι στην σύνοδο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Όμως, κυρίως λόγω της πρακτικής δυσχέρειας 
επαρκούς επικοινωνίας και συνεννοήσεως της εν Κωνστα-
ντινουπόλει εκκλησίας με τις νεοεισηχθείσες στην ελληνική 
επικράτεια επαρχίες της κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώ-
νος, η διοίκηση των επαρχιών αυτών «δανείσθηκε», δόθη-
κε επιτροπικώς στην Εκκλησία της Ελλάδος με Πατριαρχική 
και Συνοδική Πράξη στις 4 Σεπτεμβρίου του 1928 (και με 
νόμο του 1927)—«άχρι καιρού», όπως αναφέρει η Πράξη, 
δηλαδή μέχρι να αποφασισθεί από την εκκλησία της Κων-
σταντινουπόλεως η άρση και αναίρεση της προσωρινής 
αυτής διοικητικής παραχωρήσεως. Παρά την επιτροπική 
διοικητική αυτή υπαγωγή, η εκκλησιαστική υπαγωγή των 
Νέων Χωρών συνεχίζει να εμπίπτει στο Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα λόγου στην εκλογή 
επισκόπων.

Το καθεστώς των Νέων Χωρών απετέλεσε πολλάκις πε-
δίο τριβής της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, με γνωστότερα τα γεγονότα του 2004, τα 
οποία οδήγησαν την Εκκλησία της Ελλάδος προσωρινώς 
εκτός Διπτύχων—δηλαδή για μια δεύτερη φορά σε de facto 
σχισματική κατάσταση. Και σίγουρα θα αποτελέσει ξανά 
πεδίο τριβής, οψέποτε αποφασίσει το Πατριαρχείο ότι οι 
πρακτικές δυσκολίες των αρχών του 20ού αιώνος έχουν 
πλέον αρθεί και ότι ήρθε ο καιρός του «άχρι καιρού», δηλα-
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δή της άρσης της επιτροπικής παραχώρησης της διοικήσε-
ως των Νέων Χωρών στην Εκκλησία της Ελλάδος. Εδώ οφεί-
λουμε μια παρέκβαση: σε κάθε περίοδο τριβής, μοιάζει να 
υπάρχει μια θεμελιώδης παρανόηση στην αποτύπωση των 
συντεταγμένων αυτού του ζητήματος στον ελληνικό δημό-
σιο και δημοσιογραφικό λόγο: το δίπολο εκκλησιαστικής/
«πνευματικής» και διοικητικής υπαγωγής μοιάζει να παρα-
νοείται σφόδρα. Με την δημοσιογραφική χρήση του όρου 
πνευματική υπαγωγή, μοιάζει να εννοείται περίπου ένας 
τιμητικός συμβολισμός, ένα κενό γράμμα, σε αντιδιαστολή 
με την «πραγματική» υπαγωγή, που στις στρεβλώσεις του 
δημοσίου λόγου θεωρείται η διοικητική. Μολαταύτα, το 
πλέον βασικό και θεμελιώδες για κάθε τοπική εκκλησία (κυ-
ρίως για να είναι—και να αναγνωρίζεται ως—εκκλησία και 
τα μυστήριά της ως έγκυρα, δηλαδή να φανερώνεται πως 
βρίσκεται σε ευχαριστιακή κοινωνία με την ανά τη οικουμέ-
νη εκκλησία, με όλες τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες όπως 
αυτές προκύπτουν από τα Δίπτυχα) είναι η μνημόνευση 
του επισκόπου στην Ευχαριστία.⁸ Ο επίσκοπος στο όνομα 
του οποίου τελείται η Ευχαριστία, δηλαδή η εκκλησιαστική 
υπαγωγή της τοπικής εκκλησίας σε συγκεκριμένο κανονικό 
επίσκοπο, είναι και η ταυτότητά της, ο όρος και η φανέρω-
ση του ανήκειν της στην ανά τη οικουμένη ορθόδοξο εκ-
κλησία. Στην εκκλησιαστική προοπτική, η μνημόνευση του 
επισκόπου (η εκκλησιαστική/ «πνευματική» υπαγωγή) είναι 
το μείζον—και τυχόν επιτροπικές διοικητικές παραχωρή-
σεις το έλασσον.⁹ Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, ακόμα και με 
την ισχύουσα διάταξη, ακόμα και πριν τον καιρό του «άχρι 
καιρού», οι μητροπόλεις των Νέων Χωρών ανήκουν—αν 
πρέπει να το θέσουμε με τέτοιους όρους—περισσότερο στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και λιγότερο στην Εκκλησία της 
Ελλάδος. Η επεξήγηση αυτή επαναπλαισιώνει τις διενέξεις 
περί των Νέων Χωρών στην ακριβή τους, νομίζουμε, διά-
σταση—σίγουρα πάντως με περισσότερη ακρίβεια από την 
αποτυπούμενη στον δημοσιογραφικό λόγο, κάθε φορά που 
το ζήτημα επανέρχεται στην επικαιρότητα.

(4) Ως προς τις περαιτέρω εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες 
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στην Ελλάδα σήμερα, οι τέσσερις μητροπόλεις της Δωδε-
κανήσου δεν αποτελούν ενιαίο εκκλησιαστικό σχήμα, αλλά 
απλές μητροπόλεις του Οικουμενικού Θρόνου. Δηλαδή οι 
μητροπολίτες τους εκλέγονται από την σύνοδο της εκκλη-
σίας της Κωνσταντινουπόλεως και υπάγονται εκεί, χωρίς 
διοικητική σχέση με την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλη-
σία της Κρήτης ή συμμετοχή στις συνόδους τους. Κατ’ ου-
σίαν αποτελούν και αυτές οι μητροπόλεις Νέες Χώρες (και 
ως τέτοιες ιεραρχούνται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο), ως 
προσαρτηθείσες στην ελληνική επικράτεια συγκριτικά προ-
σφάτως, με την διαφορά ότι ανήκουν όλως, δηλαδή και δι-
οικητικά, στην εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και άρα 
ως προς την ελληνική επικράτεια αποτελούν ξεχωριστή εκ-
κλησιαστική δικαιοδοσία.

(5) Πέμπτη και τελευταία μείζων εκκλησιαστική δικαιο-
δοσία στην ελλαδική επικράτεια, το Άγιον Όρος. Το Άγιον 
Όρος υπάγεται απ’ ευθείας στην εκκλησία της Κωνσταντι-
νουπόλεως: δεν διαθέτει επίσκοπο, επίσκοπός του είναι ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης. Δεδομένης της ιδιορρυθμίας του 
Άθωνος, οι σχέσεις του με το ελληνικό κράτος ρυθμίζονται 
εκτενώς από την νομοθεσία (με πρωτεύοντα τον καταστα-
τικό χάρτη του Αγίου Όρους) και το σύνταγμα: αποτελεί 
αυτόνομη μοναστική πολιτεία και αυτοδιοίκητο τμήμα του 
κράτους, με κρατικώς διορισμένον διοικητή και μοναστι-
κώς ορισμένον πρωτεπιστάτη μοναχό. Η χερσόνησος είναι 
αφιερωμένη στον ησυχασμό, και όλες οι ιδιαιτερότητες 
συμπεριλαμβανομένου του αβάτου των γυναικών (σε αντι-
στοιχία με το άβατο των ανδρών σε μερικές γυναικείες μο-
νές, τη εξαιρέσει του εφημερίου) είναι κατοχυρωμένες από 
την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία (επί παραδείγματι, το 
έδαφος του Αγίου Όρους θεωρείται έδαφος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης όπου ισχύει το δίκαιο της Ένωσης, με κατοχυ-
ρωμένο όμως δια συμφωνιών το ειδικό του καθεστώς κατά 
πάντα: 1979, 1997, 1992, 1999).  Αναφέρουμε το Άγιον Όρος 
ως πέμπτη εκκλησιαστική δικαιοδοσία, ξεχωριστή από τις 
μητροπόλεις του Θρόνου στα Δωδεκάνησα, αφ’ ενός λόγω 
της απ’ ευθείας υπαγωγής του χωρίς επιχώριο επίσκοπο 
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και αφ’ ετέρου λόγω του ιδιορρύθμου καθεστώτος του.

Οι παραπάνω εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες συνεργάζο-
νται κατά το μάλλον ή ήττον αγαστώς, με αυτονόητη την 
πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ τους. Μολαταύτα, ο 
κατακερματισμός τους δηλώνει την εκκλησιαστική πολυδι-
άσπαση του ελληνισμού ακόμη και μέσα στα όρια της ελ-
ληνικής επικρατείας, την έλλειψη εκκλησιαστικής ενότητας 
μιας εκκλησίας κατ’ ουσίαν τοπικής—με την διεσταλμένη 
έννοια που αποκτά ο όρος στην εποχή των εθνών-κρατών. 
Αυτό διαπιστώνεται στην κατά καιρούς κάλυψη αυτού του 
κενού δια της παρατυπίας, δια της παραβάσεως στα όρια 
(ή και πέρα από τα όρια) της εκκλησιαστικής εισπηδήσε-
ως—ή έστω σε μια συμβολική που παραπέμπει σε αυτήν. Η 
παρουσία αρχιεπισκόπων Αθηνών κατά τις επισκέψεις τους 
στο εξωτερικό (για παράδειγμα, επί κυρού Χριστοδούλου 
και των επισκέψεών του στις Ηνωμένες Πολιτείες), σε εστίες 
αποδήμου ελληνισμού εκκλησιαστικά υπαγόμενες στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο, ενίοτε και σε κάποιες περιπτώσεις 
εγείρει εμπράκτως (και κυρίως στο υπόρρητο πεδίο της συ-
μπεριφοράς) αξιώσεις εκκλησιαστικής εκπροσώπησης ολό-
κληρου του—αποδήμου και ανά τη γη—ελληνισμού, όχι εκ-
κλησιαστικής εκπροσώπησης ενός μόνο και περιορισμένου 
κομματιού της ελληνικής επικρατείας, όπως στην πραγμα-
τικότητα έχουν τα πράγματα. Πολίτες της Κρήτης παρακο-
λουθούντες από τηλεοράσεως τον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών («και πάσης Ελλάδος») σίγουρα αισθάνονται ένα 
απήχημα εκκλησιαστικής εκπροσώπησής τους, ακόμη και 
αν αυτή δεν λαμβάνει χώρα με κανέναν απολύτως τρόπο. 
Ενδεχομένως κάποιοι να συμφωνούν με την καθιέρωση 
μιας τέτοιας εκκλησιαστικής διάταξης, όμως το γεγονός 
παραμένει πως αυτή δεν έχει καμμιά σχέση με τα εκκλησι-
αστικώς και διοικητικώς ισχύοντα αυτήν τη στιγμή—και η 
περαιτέρω εγκαθίδρυση μιας σύγχυσης, ή μιας καταστάσε-
ως που αναπόφευκτα γεννά σύγχυση, μάλλον δεν διακονεί 
την εκκλησιαστική ευστάθεια.
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Ως εκ τούτων, όταν αναφερόμαστε στις «σχέσεις εκ-
κλησίας–κράτους» και στις ενδεχόμενες μετεξελίξεις τους, 
αναφερόμαστε στις σχέσεις του ενός και συγκεκριμένου 
ελληνικού κράτους με τις πέντε αυτές εκκλησιαστικές δι-
καιοδοσίες—τουλάχιστον. Κάτι που αποτελεί ζήτημα δι-
αφορετικό, όπως είπαμε, από το γεγονός ότι η εκκλησία 
στην Ελλάδα σημαίνει, νομικά, έναν πενταψήφιο αριθμό 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Μια στοιχειώδης 
έστω εποπτεία του τι διαμείβεται στον δημόσιο λόγο ως 
προς το ζήτημα των σχέσεων εκκλησίας και κράτους και τι 
μετεξελίξεις προτείνονται, όπως είδαμε στο τρίτο μέρος αυ-
τής της έρευνας, καταδεικνύει ότι αυτός ο δημόσιος λόγος 
και διάλογος ελάχιστη σχέση (αξιώνει να) έχει με τα συγκε-
κριμένα δεδομένα του ζητήματος και την πολυπλοκότητά 
τους—και εδώ δεν αναφερόμαστε καν στο περιουσιακό.

Πέραν τούτου όμως, πώς σχετίζονται όλα αυτά, με τρό-
πο καθοριστικό, με τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους; Θα 
καταστεί περισσότερο προφανές το γιατί η επίλυση του 
ζητήματος του διοικητικού κατακερματισμού αποτελεί το 
πρώτιστο πλαίσιο για κάθε απόπειρα σοβαρής εξέτασης 
και μετεξέλιξης των σχέσεων εκκλησίας και κράτους στην 
Ελλάδα μόλις εξετάσουμε συνοπτικά κάποια ζητήματα σχε-
τικά με την ίδρυση και εγκαθίδρυση της αυτοκέφαλης Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, μάλλον της σημαντικότερης εκκλησι-
αστικής δικαιοδοσίας στην επικράτεια, και την εξ ιδρύσεως 
φύση αυτής της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας.

Μια πολύ πρόχειρη και επιφανειακή εξέταση του ζη-
τήματος της ελλαδικής αυτοκεφαλίας ίσως να έδιδε την 
εντύπωση πως η αποκοπή από το Πατριαρχείο Κωνσταντι-
νουπόλεως ήταν φυσική και αυτονόητη συνέπεια της ανε-
ξαρτησίας της Ελλάδος και απαραίτητη προϋπόθεση για 
τον εκκλησιαστικό βίο των Ελλήνων της ανεξάρτητης και 
μικρής νέας επικρατείας. Διαπιστώνουμε όμως από τα ιστο-
ρικά τεκμήρια πως τα πράγματα δεν είχαν έτσι: ως προς τις 
προθέσεις και τον σχεδιασμό των αγωνιστών, «η διακοπή 
των κανονικών σχέσεων δεν είχε—ούτε και έλαβε—μέχρι 
την ολοκλήρωση του απελευθερωτικού Αγώνος τον χαρα-
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κτήρα πραξικοπηματικής ανεξαρτητοποιήσεως της Ελλαδι-
κής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλ’ ήταν 
το αποτέλεσμα της δημιουργηθείσης καταστάσεως, δηλα-
δή της αδυναμίας επικοινωνίας».¹⁰  Η δημιουργία αυτοκέ-
φαλης εκκλησίας δεν ήταν τότε βασικό ζητούμενο στον εν 
Ελλάδι εκκλησιαστικό χώρο: ενδεικτικά αναφέρουμε πως 
οι μητροπολίτες της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης στην Τροιζήνα 
το 1827 διακήρυξαν την προσήλωσή τους στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, σημειώνοντας ότι «επειδή πάντες ημείς, εξαι-
ρέτως του Ιερού Κλήρου της Ανατολικής Εκκλησίας, ουκ 
εγνωρίσαμεν άλλην μητέρα, ειμή την Μεγάλην Εκκλησίαν, 
ούτε άλλον Κυριάρχην, ειμή τον Πατριάρχην Κωνσταντι-
νουπόλεως, καθ’ α και ο μεγαλόφρων αυτής Πατριάρχης 
Γρηγόριος προ ολίγων χρόνων εθυσιάσθη υπέρ της ιεράς 
ημών πίστεως και υπέρ πατρίδος, δια τούτο ουκ εφείται 
ημίν αποσπασθήναι απ’ αυτής και αποσκιρτήσαι».¹¹ Αργό-
τερα, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων θα βεβαιώ-
σει πως από την αρχή του Αγώνα μέχρι το 1832 και σε όλες 
τις Εθνοσυνελεύσεις μέχρι την Ε΄, «εν ουδεμιά εθνική συνε-
λεύσει ουδεμού ουδέποτε φαίνεται ούτε ψηφίσαντες, ούτε 
βουλευσάμενοι τον από της Μεγάλης Εκκλησίας αυτογνώ-
μονα και βίαιον χωρισμόν».¹² Ακόμα και η πολιτική εξουσία, 
όταν επεδίωκε την ανεξαρτησία της εν Ελλάδι εκκλησίας, 
δεν αναφερόταν σε αυτοκεφαλία αλλά σε απλό καθεστώς 
αυτονομίας—παράδειγμα, ο Καποδίστριας.¹³

Όπως εξετάσαμε στο δεύτερο μέρος της έρευνας, το 
αιτούμενο της αυτοκεφαλίας προβλήθηκε κατ’ αρχήν από 
συγκεκριμένους λογίους του κοραϊκού κλίματος στο πλαί-
σιο της πλήρους εφαρμογής των αρχών του εθνικισμού 
και πραγματοποιήθηκε—μετά την δολοφονία του Καπο-
δίστρια—επί Όθωνος από την βαυαρική Αντιβασιλεία και 
κυρίως από τον Georg-Ludwig von Maurer, με την αρωγή 
του λογίου κληρικού Θεοκλήτου Φαρμακίδη. Η Αντιβασι-
λεία επέβαλε την αυτοκεφαλία στις 23 Ιουλίου 1833 με την 
Διακήρυξη περί της Ανεξαρτησίας της Ελληνικής Εκκλησίας. 
Δεν θα προβούμε εδώ σε μιαν εκτενέστερη πραγμάτευση 
των ιστορικών εξελίξεων, είναι σημαντικό όμως να κατα-
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δειχθεί ότι η αυτοκεφαλία, κατά βίαιη αποκοπή από το 
σώμα των ορθοδόξων εκκλησιών και δεκαεπταετές σχίσμα, 
δεν εξυπηρετούσε μόνον τον στόχο της ανεξαρτησίας της 
ελλαδικής εκκλησίας από την εν Κωνσταντινουπόλει, αλλά 
κυρίως τον στόχο της δημιουργίας ενός συγκεκριμένου (και 
αρκούντως καινοφανούς στο ορθόδοξο πλαίσιο) τύπου 
κρατικής ορθόδοξης εκκλησίας—ενός τύπου ορθόδοξης 
εκκλησίας η οποία αφ’ ενός θα ελέγχεται πλήρως από την 
πολιτεία και αφ’ ετέρου θα λειτουργεί ως παράρτημα της 
ιδεολογικής σκευής του κράτους. 

Ο ίδιος ο Maurer γράφει πως «ο απελευθερωτικός αγώ-
νας δεν γινόταν μόνο για την πολιτική, αλλά και για την 
θρησκευτική ελευθερία. Άλλωστε, η μία χωρίς την άλλη δεν 
είχε κανένα νόημα, και κατά συνέπεια η ανεξαρτησία της 
ελληνικής εκκλησίας ήταν απαραίτητη για την υπόσταση 
της ίδιας της μοναρχίας».¹⁴ Και η επιτυχής εγκαθίδρυση της 
βαυαρικής μοναρχίας και η έκλειψη δυνάμει αντιστάσεων 
από τους εκκλησιαστικούς θεσμούς απαιτούσαν την δημι-
ουργία μιας Staatskirche με ορθόδοξη μορφή. Μολαταύτα, 
στον σχεδιασμού αυτού του «υβριδικού σχήματος» υπει-
σήλθε πληθώρα ξένων—και ασύμβατων—προς την ορθο-
δοξία θεσμών, όπως η ανακήρυξη του ρωμαιοκαθολικού 
βασιλιά σε αρχηγό της εκκλησίας «κατά το διοικητικό μέ-
ρος», καθώς και αλλότριων θεσμών που υφίστανται ακόμη 
και σήμερα, όπως η διαρκής ιερά σύνοδος (που, παρά την 
προτεσταντική της προέλευση, πιστώθηκε στα κείμενα της 
εποχής ως επιρροή της ρωσσικής εκκλησίας) ή η έκλειψη 
του φυσικού προσώπου του προκαθημένου (βασικής αρ-
χής της ορθόδοξης εκκλησιολογίας) και η υποκατάστασή 
του από την ιερά σύνοδο ως συλλογικώς προκαθημένη. 
Εκείνην την περίοδο η εκκλησία στον περιορισμένο ακόμα 
ελλαδικό χώρο κατ’ ουσίαν διαλύθηκε και ξαναδημιουργή-
θηκε εξ αρχής από το κράτος, με την διάλυση και αρπαγή 
της περιουσίας 416 μοναστηριών και την κατεδάφιση ενός 
μεγάλου αριθμού ιστορικών αθηναϊκών εκκλησιών, με πα-
ράλληλη δημιουργία του νεωτερικής μορφής και αγιογρά-
φησης καθεδρικού ναού των Αθηνών.¹⁵ Στόχος του σχεδι-
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ασμού αυτής της υβριδικής μορφής κρατικής ορθοδόξου 
εκκλησίας, η διασφάλιση της απόλυτης πολιτειοκρατίας 
(Staatskirchentum): «η εκκλησία (ως κλήρος και καθίδρυμα) 
έπρεπε να οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να κα-
ταστεί εύχρηστο μέγεθος για τη λειτουργία της Πολιτείας, 
αλλά ποτέ ισότιμο και συνεπώς επικίνδυνο. Το Βασιλικό Δι-
άταγμα του 1833, με το οποίο ανακηρύχθηκε η ελλαδική 
αυτοκεφαλία, με το θεσμό του πολιτικού άρχοντος (Βασι-
λέως) ως ‘αρχηγού […] κατά το διοικητικό μέρος’ (άρθρο 
1), και του παντοδύναμου ‘Βασιλικού Επιτρόπου’ (άρθρα 
6, 7), είναι σαφής έκφραση αυτού του πνεύματος».¹⁶ Πα-
ράλληλα, συνέτρεχαν και γεωπολιτικοί λόγοι ως προς τα 
συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων: επί παραδείγματι, 
στόχος κυρίως της Αγγλίας ήταν να μην αποκτήσει ποτέ 
η Ελλάδα ιερά σύνοδο υπό την επιρροή του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, δηλαδή, λόγω των γεωστρατηγικών δεδο-
μένων της εποχής, εμμέσως υπό την επιρροή της Ρωσί-
ας—κάτι το γεωστρατηγικώς επιζήμιο για την Αγγλία.¹⁷ Εν 
ολίγοις, η κυρίως εκκλησιαστική δικαιοδοσία στην Ελλάδα, 
η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, δεν δημιουργήθηκε 
τόσο χάρη σε εσωτερικές εξελίξεις της ίδιας της εκκλησί-
ας, αλλά χάρη στην επιβολή ενός έξωθεν μοντέλου από το 
κράτος—μοντέλο που αργότερα έσπευσαν να υιοθετήσουν 
και άλλες ορθόδοξες χώρες.¹⁸ Φυσικά, πολλές δομές και χα-
ρακτηριστικά της ελλαδικής αυτοκεφαλίας άλλαξαν συν τω 
χρόνω—όχι όμως η βασική της φύση και ιδιοσυστασία.

Δεδομένου του μη ιστορικοφιλολογικού χαρακτήρα 
αυτής της μελέτης, οι ενδεικτικές αυτές νύξεις επαρκούν: 
οδηγούμεθα λοιπόν σε ένα συμπέρασμα καίριο για την συ-
ζήτηση σχετικά με τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους στην 
Ελλάδα, χωρίς το οποίο οι σχετικές αναλύσεις ενδέχεται να 
μένουν μετέωρες. Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος δη-
μιουργήθηκε ακριβώς για να βρίσκεται σε μιαν εξαιρετικά 
στενή και εξυπηρετική σχέση με το κράτος, και το κράτος 
την δημιούργησε—αρχής γενομένης από την Βαυαροκρα-
τία—ακριβώς για να την αξιοποιεί ως ελεγχόμενο κομμάτι 
του. Στην σχέση του ελληνικού κράτους με την αυτοκέφαλη 
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Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχουμε να κάνουμε με την σχέση, 
διάδραση και αλληλεπίδραση δυο διαφορετικών και από 
την φύση τους ανεξάρτητων μεταξύ τους θεσμών/αρμοδι-
οτήτων/ οργανισμών, αλλά με την σχέση δημιουργήματος 
και δημιουργού, χρήστη και εργαλείου, περιέχοντος και πε-
ριεχομένου. Οποιαδήποτε ανάλυση παραθεωρεί αυτήν την 
θεμελιώδη πραγματικότητα και υποθέτει την ύπαρξη δύο 
θεσμών όπου απλώς τίθεται το ζήτημα της αυξομειώσεως 
της μεταξύ τους αλληλεπιδράσεως μάλλον αγνοεί θεμελιώ-
δη χαρακτηριστικά του ζητήματος. 

Συνεπεία των παραπάνω και πέραν των αμιγώς υλικών 
πτυχών του πράγματος, ενώ με έναν χωρισμό αυτοκέφα-
λης εκκλησίας και ελληνικού κράτους το κράτος θα έχανε 
(απλώς;) ένα νομιμοποιητικό εργαλείο παροχής συλλογικής 
ταυτότητας, η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος θα έχανε 
την ίδια της την φύση. Ενώ δημιουργήθηκε από το κράτος 
ως κρατική εκκλησία (κι ας ορίζει το σύνταγμα πως τυγ-
χάνει απλώς «επικρατούσα θρησκεία») και ούτως ώστε να 
επιτελεί αυτήν ακριβώς την λειτουργία, δεν θα μπορούσε 
να την επιτελέσει πλέον. Ούτε, όμως, θα μπορούσε να στα-
θεί πραγματικά και από μόνη της ως ορθόδοξη εκκλησία, 
αφού θα κάλυπτε ένα ανεπαρκές μέρος της ελληνικής επι-
κράτειας ώστε να μπορεί να χαρακτηρίζεται πραγματικά 
«Εκκλησία της Ελλάδος» και να έχει λόγο ύπαρξης ως τέ-
τοια (ανεπάρκεια που σήμερα καλύπτεται ακριβώς χάρη 
στην προνομιακή σχέση της με το κράτος), ενώ χωρίς την 
υπόρρητη στήριξη του κράτους ως παρόχου ταυτότητας, 
τα δομικά της προβλήματα θα μπορούσαν να γίνουν αντι-
κείμενο εγκλήσεως από άλλες εκκλησίες (επί παραδείγματι, 
θεωρητικά θα μπορούσε να εγερθεί το ζήτημα του πώς εί-
ναι δυνατόν να συγκαταλέγεται μια εκκλησία κατά δική της 
ιδρυτική ομολογία χωρίς προκαθήμενο, δηλαδή με τυπικά 
προτεσταντική δομή, στα Δίπτυχα των προκαθημένων των 
εκκλησιών).

Βλέπουμε λοιπόν πως το ζήτημα των σχέσεων και το 
ενδεχόμενο του χωρισμού εκκλησίας–κράτους δεν νοείται 
να τίθεται με την γενικότητα που συνεπάγονται οι όροι 
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«εκκλησία» και «κράτος» (διότι τότε δεν έχει πραγματικό 
περιεχόμενο), αλλά μόνο ως συγκεκριμένο πρόβλημα των 
σχέσεων του κράτους με τις διαφορετικές εκκλησιαστικές 
δικαιοδοσίες και κυρίως με την «οιονεί Staatskirche» αυ-
τοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Το ζήτημα έχει νόημα να 
τεθεί μόνο ως ερώτημα σχετικά το μέλλον της σχέσης του 
ελληνικού κράτους με την αυτοκέφαλη εκκλησία του, με 
την διφυΐα που αυτό το ερώτημα συνεπάγεται: αφ’ ενός ως 
προς την ακριβή μορφή της μετέπειτα σχέσης του κράτους 
με την εν Ελλάδι ορθοδοξία, και αφ’ ετέρου ως προς το μέλ-
λον και την μετεξέλιξη της μεγαλύτερης εκκλησιαστικής δι-
καιοδοσίας στην Ελλάδα. Δεδομένου του ότι η δικαιοδοσία 
αυτή δημιουργήθηκε ακριβώς για να επιτελεί λειτουργία 
απορρέουσα από την στενότατη σχέση της με το κράτος, 
η αλλαγή αυτής της σχέσης δεν μπορεί παρά να σημαίνει 
και την αλλαγή της φύσης της ίδιας της δικαιοδοσίας. Το 
ερώτημα για τις σχέσεις εκκλησίας–κράτους είναι, τελικά, 
το ερώτημα για την φύση του αυτοκεφάλου.

Άρα, το ζήτημα δεν είναι ζήτημα χωρισμού, αλλά απε-
λευθέρωσης της εν Ελλάδι εκκλησίας από το κράτος. Η Εκ-
κλησία της Ελλάδος ή θα έχει την φύση και τον ιδρυτικό 
ρόλο της θεραπαινίδος του κράτους ή θα απελευθερω-
θεί από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του, τον αλλοιωτικό 
της ιδιοσυστασίας του εκκλησιαστικού γεγονότος. Εκ των 
πραγμάτων, όπως αυτά προκύπτουν από την ενδελεχή 
μελέτη του ζητήματος, δεν νοείται και να έχει η εν Ελλά-
δι εκκλησία την φύση και τον ρόλο της θεραπαινίδος του 
κράτους και να στερηθεί τον εναγκαλισμό του: κάτι τέτοιο 
θα ήταν απλώς σόλοικο, σίγουρα μη βιώσιμο. Ίσως σε αυτό 
να οφείλεται το γεγονός ότι η συνήθης συζήτηση περί χω-
ρισμού εξαντλείται σε αποφαντικούς αφορισμούς, εύκολες 
καταγγελίες, ευχολόγια και εξορκισμούς: χωρίς τις πραγμα-
τικές παραμέτρους του ζητήματος, αυτό δεν μπορεί παρά 
να μένει μετέωρο.

Σαφώς αιτιωδώς σχετιζόμενο με την τριβή της οιονεί 
κρατικής εκκλησίας με τις λοιπές και συνήθως αρχαιότερες 
εν Ελλάδι εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες είναι το προαναφερ-
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θέν φαινόμενο του διοικητικού κατακερματισμού, το οποίο 
πρέπει να εξετασθεί εν συναρτήσει με το ευρύτερο πρόβλη-
μα ως μία από τις διατάσεις του συνόλου του. Δηλαδή, μια 
λύση του ζητήματος θα όφειλε να συμπορεύεται με την εκ-
κλησιαστική ενοποίηση του ελλαδικού χώρου, την άρση της 
πολυδιάσπασης και του κατακερματισμού. Φυσικά, αυτή η 
ενοποίηση δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα ως συνέχιση 
και ολοκλήρωση του ανορθόδοξου φαινομένου της κρα-
τικής εκκλησίας, εγκολπώνοντας σε μια γιγαντωμένη αυ-
τοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος τα λοιπά εκκλησιαστικά 
εδάφη. (Πέρα από το παρά φύσιν μιας τέτοιας επίτασης 
της έννοιας της κρατικής εκκλησίας, κάτι τέτοιο θα επέφερε 
την τελεσίδικη ασφυξία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
του τελευταίου θεσμού οικουμενικότητας του ελληνισμού 
και εγγυητή της ενότητας της ανά τη οικουμένη εκκλησίας). 
Προϋπόθεση κάθε συζήτησης για το μέλλον των σχέσεων 
εκκλησίας και κράτους στην Ελλάδα θα ήταν η ταυτόχρονη 
διόρθωση του διπλού λάθους: της κρατικά προσδιορισμέ-
νης αυτοκεφαλίας και της επώδυνης εκκλησιαστικής πολυ-
διάσπασης.

Ενδεχομένως να αντιτείνει ο αναγνώστης ότι μπαίνου-
με σε ενδο-εκκλησιαστικά εδάφη, σε περιοχές όπου την 
αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η εκκλησία, όχι η πολιτεία 
ή οι μεταξύ τους σχέσεις—και όπου οποιοσδήποτε πέραν 
της εσωτερικής διοικήσεως των εν Ελλάδι εκκλησιαστικών 
θεσμών οφείλει να παραμείνει απλός θεατής. Όμως, μάλ-
λον τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά: η δημιουργία 
της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας για την οποία συζητούμε 
οφείλεται, όπως είδαμε, στην κατ’ ουσίαν μονομερή δράση 
και πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους, με την δευτερεύ-
ουσας σημασίας βοήθεια των εμμέσως διορισμένων από 
αυτό στον εκκλησιαστικό χώρο. Όπως με την πρωτοβουλία 
και δράση του κράτους δημιουργήθηκαν κάποιες καταστά-
σεις, περίπου έτσι μπορεί να λάβει χώρα και η αντίστροφη 
πορεία, αν διαφανεί ότι το εκκλησιαστικό πλήρωμα το επι-
θυμεί, πόσω δε μάλλον όταν το ελληνικό κράτος πληρώ-
νει σημαντικό μέρος του λογαριασμού. Τα λάθη είναι για 
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να διορθώνονται, όχι για να τους αναγνωρίζεται αυτόνο-
μη παντοδυναμία, μπροστά στην οποία αποδεικνυόμαστε 
ανίσχυροι.

Ποιά λοιπόν θα μπορούσαν να είναι τα ενδεχόμενα μο-
ντέλα απελευθέρωσης της εκκλησίας από το κράτος στην 
Ελλάδα σήμερα και ενοποίησης της εν Ελλάδι εκκλησίας, 
αλλά σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτήν της «κρατικής 
εκκλησίας»;

Η ελλαδική αυτοκεφαλία δημιουργήθηκε, όπως είδαμε, 
με όρους και δομές που την καθιστούν ανεπίδεκτη διορ-
θώσεως και πάροχο πολυποίκιλων προβλημάτων και στρε-
βλώσεων, άλλοτε περισσότερο εμφανών και άλλοτε λιγό-
τερο. Δεδομένου του τρόπου που έχει διαρθρωθεί, η άρση 
της είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για κάθε ενδε-
χόμενο απελευθέρωσης της εκκλησίας από το κράτος. Ταυ-
τοχρόνως με αυτήν την άρση, αίρεται και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα στις σχέσεις εκκλησίας–κράτους και στο ενδεχό-
μενο χωρισμού τους, δηλαδή η ίδια η φύση της σχέσης εκ-
κλησίας–κράτους ως σχέσης δημιουργήματος και δημιουρ-
γού, εργαλείου και χρήστη, θεραπαινίδος και κυρίου της. 
Αυτομάτως, το ζήτημα επαναπλαισιώνεται με τρόπο που 
προκαλεί εξυγίανση αντί να την αποτρέπει και θα μπορού-
σε να δράσει αλυσσιδωτά ως προς άλλες, πολύ πιο πρακτι-
κές, υλικές ή σχετικές με αρμοδιότητες και εξουσίες πτυχές 
του ζητήματος. Η ουσία της απελευθέρωσης της εκκλησίας 
από το κράτος είναι η απελευθέρωση της εκκλησίας από 
την κρατική της φύση, η απελευθέρωσή της από την κρα-
τικώς προσδιορισμένη (και, θυμίζουμε, επί δυσθεραπεύτω 
δεκαεπταετία σχισματική) αυτοκεφαλία της. Τα υπόλοιπα 
συνιστούν λογικές αφ’ ενός και πρακτικές αφ’ ετέρου ανα-
μενόμενες συνεπαγωγές.

Το αίτημα να διαθέτει η εκκλησία στην Ελλάδα δικό της 
προκαθήμενο (και να μην υπάγεται όλως αλλού), πρόσω-
πο στο οποίο θα φανερώνεται η ενότητα και ενοείδεια της 
εν Ελλάδι εκκλησίας, είναι, σίγουρα, λογικό και αυτονόη-
το. Γι’ αυτό και μάλλον αποκλείεται η λύση της απ’ ευθείας 
υπαγωγής των εν Ελλάδι μητροπόλεων στο Οικουμενικό 
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Πατριαρχείο ως απλών μητροπόλεων του Θρόνου, στο 
μοντέλο της Δωδεκανήσου. Κάτι τέτοιο θα ήταν σαφώς 
εφικτό και απολύτως ευκταίο εάν και εφ’ όσον το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο παροικούσε προσωρινώς στην Ελλάδα, 
ως ευρισκόμενο εν διωγμώ (φυσικά στην άλλοτε συμβα-
σιλεύουσα Θεσσαλονίκη, όχι στην συγκριτικά δυσπρόσιτη 
Πάτμο ή στο άβατο Άγιον Όρος όπως έχει κατά καιρούς 
προταθεί), όπως θεωρείται αυτονόητο για το Πατριαρχείο 
Αντιοχείας που παροικεί στην Δαμασκό για τον ίδιο λόγο.  
Τότε ο ελληνικός χώρος θα μπορούσε να υπάγεται εκκλη-
σιαστικά και ενιαία στο εντός της ελληνικής επικρατείας ως 
εν διωγμώ Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως άθροισμα απλών 
ελλαδικών μητροπόλεων απ’ ευθείας υπαγομένων. Όμως 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν νοείται να υποχρεωθεί 
σε μια τέτοια μετακίνηση αν δεν την επιθυμεί, πόσω δε 
μάλλον αν δεν την κρίνει αναγκαία. Ως εκ τούτων, το προ-
σφορώτερο μοντέλο εκκλησιαστικής ενοποίησης της ελλη-
νικής επικρατείας σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτήν 
της κρατικά προσδιορισμένης και ελεγχόμενης εκκλησίας, 
το προσφορώτερο μοντέλο απελευθέρωσης της εκκλησίας 
από το κράτος, μοιάζει να είναι η ανακήρυξη μιας ενιαίας 
ημι-αυτόνομης εκκλησίας για την ελληνική επικράτεια με 
δική της σύνοδο και προκαθήμενο, αλλά και αρραγή την 
σχέση με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως—μιαν εκ-
κλησία στο μοντέλο της Εκκλησίας της Κρήτης, χωρίς τον 
κρατικό προσδιορισμό δια της νομοθεσίας που ακόμα και 
αυτή συνεπάγεται. Ο συνδυασμός της (α) ενιαίας εκκλησι-
αστικής δικαιοδοσίας για τον ελλαδικό χώρο, (β) της ιδίας 
συνόδου ιεραρχών, (γ) του ενός και ιδίου προκαθημένου 
πραγματικά πάσης Ελλάδος, (δ) της ζωτικής σχέσεως με το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, (ε) της αποτίναξης ενός μορφώ-
ματος κρατικής εκκλησίας αναγνωρισμένης και από τους 
ιεράρχες της ως δυσμόρφου  και των συμπαρομαρτούντων 
στοιχείων της θα σήμαινε, νομίζουμε, την πλήρωση των 
αναγκαίων προϋποθέσεων για μιαν απελευθέρωση της εκ-
κλησίας από το κράτος στην Ελλάδα σήμερα.  Όσον αφορά 
στις ικανές προϋποθέσεις, διότι δεν επαρκούν οι αναγκαίες, 
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αυτές ενδεχομένως θα ήσαν θέμα χρόνου κατόπιν ενός τέ-
τοιου δημιουργικού σοκ εκκλησιαστικής εξυγιάνσεως, μετά 
από δύο εκατονταετηρίδες φαρμακιδείου και κοραϊκού, 
κρατικού και κρατικιστικού εν Ελλάδι εκκλησιαστικού βίου.

Εδώ πρέπει, ως μη ώφειλε, να παρεμβληθεί μια παρέκ-
βαση. Κάθε φορά που συζητείται ο παρών και ενδεχόμενος 
μελλοντικός ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην 
Ελλάδα, είτε για τις Νέες Χώρες είτε με άλλη αφορμή, προ-
βάλλεται ένα εξόχως αφελές επιχείρημα ως προς το πώς 
νοείται να υπάγεται εκκλησιαστικά κομμάτι της ελληνικής 
επικρατείας σε αρχή κρατικά υπαγομένη στην τουρκική κυ-
βέρνηση και/ή στον νομάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο λό-
γος που το επιχείρημα τυγχάνει εν τοις πράγμασιν αφελές 
είναι ότι διαψεύδεται διαρκώς και συνεχώς με πανηγυρικό 
τρόπο από την πραγματικότητα: και η Κρήτη και τα Δω-
δεκάνησα και, έν τινι μέτρω, οι Νέες Χώρες υπάγονται στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο—ποτέ όμως δεν ηγέρθη ζήτημα 
παρέμβασης της Τουρκίας στις εσωτερικές τους σχέσεις επί 
ελευθέρου ελληνικού κράτους και καθ’ όλες τις πολλές δε-
καετίες της εκκλησιαστικής καταστάσεως ως αυτή έχει σή-
μερα. Δηλαδή, προβάλλεται ως αυταπόδεικτο επιχείρημα 
ότι αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα πως δεν συμβαί-
νει σήμερα με κανέναν τρόπο στις εν Ελλάδι διόλου ολίγες 
επαρχίες του Θρόνου θα μπορούσε να συμβεί αν άλλαζε 
το ποσοτικό πλήθος αυτών των επαρχιών. Ένα επιχείρη-
μα που διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα δεν 
χρήζει περαιτέρω ανάλυσης για να καταδειχθεί το αβάσι-
μόν της. Ακόμα και σε επίπεδο εκφραζομένων θέσεων και 
όχι απλώς συγκεκριμένης εκκλησιαστικής διοικήσεως, το 
Πατριαρχείο αποδεικνύεται ότι δεν υποκύπτει σε τέτοι-
ες ενδεχόμενες πιέσεις: παράδειγμα, η συνεχής αντίσταση 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε κάθε τουρκική 
ρητορική περί «αμοιβαιότητας» ζητημάτων των εν Ελλάδι 
μουσουλμάνων με αυτά που αφορούν το Πατριαρχείο—π.χ. 
Σχολή της Χάλκης έναντι μουσουλμανικού τεμένους στην 
Αθήνα. (Η αφέλεια του επιχειρήματος για την παρέμβαση 
στα εν Ελλάδι ενδοεκκλησιαστικά δεν συνεπάγεται άγνοια 
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των δυσκολιών που όντως αντιμετωπίζει το Πατριαρχείο 
από το τουρκικό κράτος στην Κωνσταντινούπολη και στα 
τουρκικά εδάφη, κάτι που αποτελεί όμως έτερο ζήτημα).

Η περιγραφείσα απελευθέρωση της εκκλησίας από το 
κράτος δεν θα επέλυε αυτομάτως τα ζητήματα των σχέ-
σεων—και του όποιου αιτήματος χωρισμού—εκκλησίας 
και κράτους, αλλά θα τα έθετε στην σωστή τους βάση, θα 
τα επαναπλαισίωνε με τρόπο ούτως ώστε η συγκεκριμέ-
νη συζήτηση να έχει νόημα και ενδεχόμενη γονιμότητα. Η 
άρση της κρατικής και κρατικιστικής φύσης της Εκκλησίας 
της Ελλάδος και των συμπτωμάτων της (π.χ. πολυδιάσπα-
ση και κατακερματισμός) και η συνακόλουθη παύση της 
χρήσης μιας οιονεί κρατικής εκκλησίας από την πλευρά του 
ίδιου του κράτους θα έλυνε τις προϋποθέσεις των περισ-
σότερων προβλημάτων και ζητημάτων που αναφύονται. 
Όμως, πραγματικών προβλημάτων και ζητημάτων σχέσε-
ων εκκλησίας–κράτους, δηλαδή αρμοδιοτήτων και εξουσι-
ών όπως αυτά περιγράφησαν στα προηγούμενα σκέλη της 
έρευνας, όχι ζητημάτων χωρισμού εκκλησίας–κοινωνίας, 
όπως εντέχνως μεταμφιέζεται η συζήτηση στον δημόσιο 
λόγο, ή υπόρρητης επιθυμίας νοσφισμού εκκλησιαστικά 
κοινωνικής περιουσίας. Όταν η εκκλησία και η πίστη είναι 
εν μέρει και στην πράξη κρατικές, ανήκουν στο κράτος, δη-
μιουργούνται οι προϋποθέσεις για ποικίλα προβλήματα και 
ζητήματα συμπλοκής, διαπλοκής, αντίδοσης εξουσιών και 
αρμοδιοτήτων. Όταν αυτή η κρατική φύση της εκκλησίας 
και της πίστης εκπίπτουν, οι προϋποθέσεις για τα προβλή-
ματα και τα ζητήματα εκπίπτουν κι αυτές—και η επίλυση 
αποδεικνύεται απλώς πρακτική εκκρεμότητα. Μια εκτενέ-
στερη και λεπτομερέστερη πραγμάτευση των πτυχών και 
των πρακτικών εκκρεμοτήτων που θα ολοκλήρωναν την 
απελευθέρωση της εκκλησίας από το κράτος στην Ελλάδα 
σήμερα και, κατά την γνώμη μας, ουσιαστικά θα έκλειναν 
την συζήτηση για τις σχέσεις ή τον χωρισμό εκκλησίας και 
κράτους, οφείλει να κατατεθεί εάν και εφ’ όσον το αίτη-
μα για την εν λόγω απελευθέρωση ωριμάσει στην ελληνι-
κή κοινωνία, στο εκκλησιαστικό πλήρωμα και σε κάποιες, 
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έστω, πολιτικές δυνάμεις. Μέχρι τότε, το ζητούμενο είναι η 
ενδεχόμενη δυναμική της πρότασης που αξιώνει να αλλά-
ξει το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η συζήτηση. Είναι αυτή 
η δυναμική που γεννά και τις πρακτικές λύσεις—όταν και 
εφ’ όσον αυτή όντως αναδύεται.

Με την παραπάνω πρόταση δεν επιχειρήσαμε να εξα-
ντλήσουμε την αναφορά των αλλαγών που θα οδηγού-
σαν σε μιαν απελευθέρωση της εκκλησίας από το κράτος 
και σε μια λήξη του ζητήματος των σχέσεων εκκλησίας και 
κράτους ως ανοιχτού ζητήματος στον δημόσιο λόγο. Αλλά 
απλώς και μόνον να εξηγήσουμε την μία απολύτως ανα-
γκαία προϋπόθεσή της, η οποία όχι μόνον δεν αναλύεται 
συνήθως επαρκώς, αλλά απλώς δεν αναφέρεται ποτέ και 
καθόλου. Φρονούμε ότι χωρίς αυτήν την απολύτως ανα-
γκαία προϋπόθεση, κάθε συζήτηση για το θέμα μένει απλώς 
μετέωρη—γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η επεξήγηση και η 
υπογράμμιση της αναγκαιότητας αυτής της προϋποθέσε-
ως, ούτως ώστε να έχει οποιοδήποτε νόημα η συζήτηση για 
τις σχέσεις ή τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους, αποτελεί 
επαρκή συνεισφορά καθ’ εαυτήν. Φιλοδοξήσαμε δηλαδή 
να δώσει αυτή η μελέτη το «κλειδί» που «ξεκλειδώνει» την 
σχετική συζήτηση από τα εμφανή της αδιέξοδα, όχι το κε-
φάλαιο που την ολοκληρώνει: κάτι τέτοιο θα ήταν πέρα 
από τις δυνάμεις μας. Ελπίζουμε να αποτελέσει έναυσμα 
για την συνέχιση της συζήτησης σε νέο πλαίσιο—και ευ-
ελπιστούμε να μπορούν να δώσουν τα τέσσερα σκέλη της 
παρούσης ερεύνης ένα μέρος των απαραιτήτων εφοδίων 
για κάτι τέτοιο._
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1. Επειδή θεμελιώδες πεδίο αυτής της ρητορικής είναι η επίκληση της 
Αγίας Τριάδος στο προοίμιο του ελληνικού συντάγματος, κάτι το οποίο 
παρουσιάζεται αυτονόητα περίπου σαν πολιτισμικός αυτοαποκλεισμός 
από τις χώρες της Ευρώπης και σαν de facto τοποθέτηση της χώρας στην 
χορεία μεσανατολικών και θεοκρατικών καθεστώτων, δραττόμεθα της 
ευκαιρίας για να παραθέσουμε εδώ το προοίμιο του συντάγματος μιας 
χώρας καθ’ όλα ευρωπαϊκής, ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της 
Ιρλανδίας: «Στο όνομα της Αγίας Τριάδος, από την Οποία πηγάζει κάθε 
εξουσία και στην Οποία, ως το έσχατο τέλος μας, κάθε πράξη ανθρώπων 
και κρατών πρέπει να αναφέρεται, εμείς, ο λαός της Ιρλανδίας, ταπεινώς 
αναγνωρίζοντας όλες μας τις υποχρεώσεις στον θείο μας κύριο Ιησού Χρι-
στό[…]» (“In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority 
and to Whom, as our final end, all actions both of men and States must be 
referred, We, the people of Éire, Humbly acknowledging all our obligations 
to our Divine Lord, Jesus Christ […]”—Constitution of Ireland, https://www.
constitution.ie/Documents/Bhunreacht_na_hEireann_web.pdf).

2.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήδη αναφέρθηκε είναι οι πολι-
τικές παρεμβάσεις και η πολιτικολογία ιερωμένων (συνήθως επισκόπων, 
σπανιώτερα πρεσβυτέρων). Αυτή παρουσιάζεται ως σύμπτωμα εγγύτατης 
σχέσης της εκκλησίας και του κράτους, το οποίο θα θεραπευόταν με τον 
χωρισμό τους. Στην πραγματικότητα όμως, δεν έχει και δεν μπορεί να έχει 
καμμιάν απολύτως σχέση με αυτόν τον χωρισμό. Όποιες κι αν είναι οι 
σχέσεις ή οι μη σχέσεις εκκλησίας και κράτους, ο κάθε πολίτης –κληρικός ή 
λαϊκός– θα μπορεί να επηρεάζει πολιτικώς, αφ’ ής στιγμής το επιθυμήσει, 
τους συμπολίτες του. Το αν η εκκλησία προκρίνει, είτε ιδεατά είτε εμπρά-
κτως, μια τέτοιου είδους επιρροή από τους ποιμένες στο ποίμνιο είναι ένα 
άλλο ερώτημα, εξίσου ριζικά άσχετο με το ζήτημα του θεσμικού χωρισμού 
εκκλησίας και κράτους.

3.  π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ελλαδικού Αυτοκεφάλου Παραλειπόμε-
να (Αθήνα: Δόμος, 1989).

4.  Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β΄, Εκκλησια-
στική Περιουσία και Μισθοδοσία του Κλήρου (Αθήνα, 2012).

5.  Χρήστος Γιανναράς, Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα 
(Αθήνα: Δόμος, 2006).

6.  Χρήστος Γιανναράς, Πολιτιστική Διπλωματία – Προθεωρία ελληνι-
κού σχεδιασμού (Αθήνα: Ίκαρος, 2001).

7.  Ο Χρ. Γιανναράς αναφέρει τέσσερις δικαιοδοσίες, υπολογίζοντας 
τις μητροπόλεις της Δωδεκανήσου και το Άγιον Όρος ως μία. Βλ. Πολιτι-
στική Διπλωματία, σ. 164: «Ακόμα και ως κρατικός θεσμός, προορισμένος 
για την εξυπηρέτηση περιθωριακών του κοινωνικού βίου ‘θρησκευτικών’ 
αναγκών, η ελληνική Ορθοδοξία είναι πολυδιασπασμένη, όχι ενιαία. Ο ση-
μερινός Έλληνας ως πολίτης του ελλαδικού κράτους ανήκει στην Εκκλησία 
της Ελλάδος, ως ταξιδιώτης ή απόδημος ανήκει στο Πατριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως. Μέσα στα όρια του ίδιου του ελλαδκού κράτους υπάρχουν 
τέσσερις (4) εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες, τέσσερα διαφορετικά σχήματα 
εκκλησιαστικής ενότητας του ενός ελληνικού λαού. Η Αυτοκέφαλη Εκκλη-
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σία της Ελλάδος, με 44 μητροπόλεις, η Ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, 
με 8 μητροπόλεις, οι 4 μητροπόλεις της Δωδεκανήσου που υπάγονται απ’ 
ευθείας στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, και 36 μητροπόλεις των 
λεγόμενων ‘Νέων Χωρών’ που επίσης υπάγονται στο Πατριαρχείο, αλλά 
έχουν παραχωρηθεί ‘άχρι καιρού’ στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος. Αυτή η κατάτμηση είναι μάλλον το εναργέστερο πειστήριο απώλει-
ας (ή ανήκεστης άμβλυνσης) της οικουμενικής αυτοσυνειδησίας (εκκλησια-
στικής καθολικότητας) και ελληνικής Ορθοδοξίας». Βλ. ολόκληρο το οικείο 
κεφάλαιο, σσ. 158-68, «Η εκκλησιαστική πολυδιάσπαση»—δημοσιευμένο 
επίσης στο Περιοδικό Έμφαση, Χειμώνας 2001, σσ. 24-30.

8.  Πρβλ. την κλασσική μελέτη του Ιωάννου Δ. Ζηζιούλα (σήμερα, Μη-
τροπολίτου Περγάμου), Η Ενότης της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και 
τω Επισκόπω (Αθήνα: Γρηγόρη, 2009).

9.  «Η λάντζα» της υποθέσεως, όπως θα λέγαμε λαϊκιστί…
10.  π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Ελλαδικού Αυτοκεφάλου Παραλειπό-

μενα (Αθήνα: Δόμος, 1989), σ. 21.
11.  Ελλαδικού Αυτοκεφάλου Παραλειπόμενα, σ. 22. Συμπληρωματικά 

στοιχεία και ιστορικά τεκμήρια εντοπίζονται στο βιβλίο του νυν Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών Ιερωνύμου, Εκκλησιαστική Περιουσία και Μισθοδοσία του 
Κλήρου (Αθήνα, 2012), και κυρίως στις σελίδες 55-79 σχετικά με την ίδρυση 
του αυτοκεφάλου.

12.  Από Τα Σωζόμενα Εκκλησιαστικά Συγγράμματα, αναφέρεται στο 
μελέτημα του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Παράδοση και Αλλοτρίωση 
(Αθήνα: Δόμος, 2001), σ. 235. Περισσότερα για την προσωπικότητα του 
Κωνσταντίνου Οικονόμου εξ Οικονόμων θα βρει ο αναγνώστης στην δι-
ατριβή του Αλεξάνδρου Παπαδερού, Μετακένωσις. Ελλάδα, Ορθοδοξία, 
διαφωτισμός κατά τον Κοραή και τον Οικονόμο, μτφρ. Εμμανουήλ Γεωρ-
γουδάκης (Αθήνα: Ακρίτας, 2010).

13.  «Ο Καποδίστριας εκινείτο στα πλαίσια της αυτονομίας, κατά το 
ανάλογο της Σερβίας, της οποίας η Εκκλησία έχαιρε αυτονομίας και όχι 
αυτοκεφαλίας από του 1830». Χρήστου Μπαλόγλου, Άγνωστες πτυχές της 
πολιτείας του Καποδίστρια με αφορμή μία πρόταση της Ιεράς Συνόδου, 
στην περιοδική έκδοση Νέα Πολιτική: 6/2014, σσ. 83-86,  neapolitiki.gr/
άγνωστες-πτυχές-της-πολιτείας-του-καπ/.

14.  Georg L. Maurer, Ο Ελληνικός Λαός, μτφρ. Όλγας Ρομπάκη (Αθήνα, 
1976), σ. 501.

15.  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση-εξαίρεση της σχεδόν τυχαίας 
διάσωσης της Παναγίας της Καπνικαρέας στην Αθήνα, στην Ερμού, η κα-
τεδάφιση της οποίας δεν εκτελέσθηκε με παρέμβαση του Λουδοβίκου της 
Βαυαρίας, πατρός του Όθωνα, λόγω της προσωπικής του αγάπης για τον 
συγκεκριμένο ναό.

16.  Ελλαδικού Αυτοκεφάλου Παραλειπόμενα, σ. 25. Ως προς τις συνέ-
πειες του αυτοκεφάλου, ενδεικτικά: σσ. 26-32.

17.  Ελλαδικού Αυτοκεφάλου Παραλειπόμενα, σ. 30.
18.  «Η διάσπαση της ενότητας του Ελληνισμού δημιουργούσε ένα 

ισχυρότατο εμπόδιο στην πραγματοποίηση του χρυσού ονείρου του Ελ-
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ληνισμού, της Μεγάλης Ιδέας, που συνέπιπτε τότε με τον πόθο για την 
ανάσταση όλης της Ρωμηοσύνης. Όσο κι αν ο Όθων φαινόταν να έχει 
εγκολπωθεί τον μεγαλοϊδεατισμό των υπηκόων του, ο Μauer και οι συ-
νεργάτες του εχάλκευαν μυστικά τέτοιες προϋποθέσεις, που η ενσάρκωση 
αυτού του ονείρου να καθίσταται πρακτικά αδύνατη, εξυπηρετουμένων 
έτσι των στόχων της Δυτικής πολιτικής. Παράλληλα θίχθηκε ανεπανόρ-
θωτα και το κύρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου απέναντι στις άλλες 
εθνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, που βρίσκονταν στη δικαιοδοσία του… 
Όταν αργότερα θα ισχυροποιηθεί η εθνικιστική ιδεολογία και στα υπόλοι-
πα Βαλκανικά Κράτη, οι εθνικές Εκκλησίες θα μιμηθούν το παράδειγμα της 
Ελλαδικής και θα κηρύξουν και αυτές την «αυτογνώμονα» αυτοκεφαλία 
τους»—π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Παράδοση και Αλλοτρίωση (Αθήνα: 
Δόμος, 2001), σ. 255.

19.  Πρβλ. Χρήστου Γιανναρά, Πολιτιστική Διπλωματία, σσ. 220-1, κε-
φάλαιο «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο» : «Το ζητούμενο δεν είναι να σωθεί 
ιστορικά ο θεσμός καθ’ εαυτόν, αλλά να σωθεί ο θεσμός ως φορέας της 
ελληνικής εκκλησιαστικής οικουμενικότητας. Η ανάγκη να πάρει τέλος η 
δουλεία και ομηρεία του Πατριαρχείου, να απαλλαγεί ο θεσμός από τον 
θανατηφόρο πνιγμό που του επιβάλλει η Τουρκία, είχε οδηγήσει κατά και-
ρούς την ελλαδική πολιτική ηγεσία να συζητάει σοβαρά το ενδεχόμενο 
μεταφοράς της έδρας του Πατριαρχείου εκτός Τουρκίας (κατά προτίμηση 
στο Άγιον Όρος ή στην Πάτμο). Όμως το ίδιο το Πατριαρχείο απέρριπτε 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επειδή η λογική που το στήριζε προσέφερε ελά-
χιστα εχέγγυα για τη διάσωση της οικουμενικότητας του θεσμού (της μη 
υποταγής του, αργά ή γρήγορα, σε εθνοφυλετικές σκοπιμότητες και δε-
σμεύσεις). Το ζητούμενο είναι να αποκατασταθεί η εκκλησιαστική ενότητα 
του Ελληνισμού με άξονα όχι τον κρατικό εθνικισμό, αλλά την εκκλησια-
στική-πολιτιστική οικουμενικότητα. Στην προοπτική αυτή το πρώτο που 
απαιτείται (conditio sine qua non) είναι η κατάργηση του αυτοκεφάλου 
της ελλαδικής Εκκλησίας και η εκκλησιαστική ενοποίηση του Ελληνισμού 
υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αν και όταν αυτό συμβεί, τότε μόνο θα 
μπορεί να συζητηθεί η μεταφορά του Πατριαρχείου εκτός Τουρκίας με 
ρεαλιστικές εγγυήσεις διάσωσης του οικουμενικού χαρακτήρα του».

20.  Ενδεικτικά παραπέμπουμε για μιαν ακόμα φορά στη μελέτη του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, Εκκλησιαστική Πε-
ριουσία και Μισθοδοσία του Κλήρου, σσ. 55-79.

21.  Εξυπακούεται πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο απόδημος, εκτός 
Ελλάδος ελληνισμός θα συνέχιζε να υπάγεται απ’ ευθείας στο Πατριαρχείο 
και όχι στην Ημι-αυτόνομη Εκκλησία ολόκληρης της Ελλάδος.
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