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 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ  ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ - 
   ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
   ὑπό Κωνσταντίνου Χολέβα 
   Πολιτικου Επιστήµονος 
 
 
 Τό Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) µέ τήν 
ἀπόφασή του τῆς 12/12/2002  ἀπέρριψε ὡς ἀπαράδεκτη καί ἀβάσιµη τήν 
προσφυγή Ἑλλήνων κληρικῶν καί λαϊκῶν , οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν νά ἔχουν τό 
δικαίωµα ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύµατος στίς ἀστυνοµικές τους ταυτότητες καί σέ 
ἄλλα δηµόσια ἔγγραφα. Τό ∆ικαστήριο δέν δέχθηκε νά συζητήσει τήν προσφυγή 
ἐνώπιον ἀκροατηρίου καί δέν ἔδωσε τήν δυνατότητα νά ἀκουσθοῦν τά 
ἐπιχειρήµατα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πού προσέφυγαν σ' αὐτό.  Ἡ συγκεκριµένη 
ἀπόφαση καί ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο ἐλήφθη προκαλεῖ πολλές ἀπορίες καί µᾶς 
δίδει τήν ἐντύπωση βεβιασµένης κινήσεως µέ συγκεκριµένη σκοπιµότητα. Πρίν 
σχολιάσουµε, ὅµως,  τήν ἀπόφαση αὐτή κρίνουµε σκόπιµο νά ὑπενθυµίσουµε ἐν 
συντοµίᾳ τίς µέχρι τώρα ἐξελίξεις στό ζήτηµα τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύµατος, 
τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ ὅτι παραµένει ἀνοικτό καί ὡς νοµικό 
θέµα, ἀλλά καί ὡς ζήτηµα σεβασµοῦ πρός τήν βούληση τριῶν καί περισσοτέρων 
ἑκατοµµυρίων Ἑλλήνων πολιτῶν. 
 
 Α. ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 
 
 Στίς 24 Μαΐου 2000 καί ἐνῷ ὁ Προκαθήµενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
εὑρίσκετο στήν Ρουµανία γιά ἐπίσηµη ἐπίσκεψη, ὁ Πρωθυπουργός κ. Κώστας 
Σηµίτης ἀπαντῶν σέ ἐρώτηση τῆς βουλευτοῦ κ. Μαρίας ∆αµανάκη στήν Βουλή τῶν 
Ἑλλήνων δήλωσε ὅτι τό θρήσκευµα δέν θά ἀναγράφεται πλέον στίς ἀστυνοµικές 
ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς 
Προστασίας Προσωπικῶν ∆εδοµένων ὑπ' ἀριθµ. 510/17 τῆς 15/5/2000, ἡ ὁποία 
εἰσηγεῖτο τήν µή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος στίς ἀστυνοµικές ταυτότητες καί 
ἐπεκαλεῖτο τόν Νόµο 2472/1997 περί Προστασίας τῶν ∆εδοµένων Προσωπικοῦ 
Χαρακτῆρος. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό θέµα ἐτέθη ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἀπό 
τήν κυβερνητική πλευρά λίγες µόνον ἑβδοµάδες µετά τίς ἐκλογές τῆς 9ης Ἀπριλίου 
2000, ἐνῷ κατά τήν προεκλογική περίοδο δέν εἶχε ἐνηµερωθεῖ ὁ λαός ὅτι ἐπρόκειτο 
νά τεθεῖ αὐτό τό ζήτηµα. Εἶναι, πάντως, ἐνδεικτικό τῶν κυβερνητικῶν προθέσεων 
τό γεγονός ὅτι στίς 8 Μαΐου 2000 ὁ τότε Ὑπουργός ∆ικαιοσύνης καί καθηγητής 
τῆς Νοµικῆς Σχολῆς κ. Μιχαήλ Σταθόπουλος παρεχώρησε συνέντευξη στήν 
ἐφηµερίδα ΕΘΝΟΣ, κατά τήν ὁποία  πέραν τοῦ θέµατος τῆς ἀναγραφῆς τοῦ 
θρησκεύµατος κατέθεσε καί µία σειρά προτάσεων µέ σαφῆ στόχο τήν 
περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἀποκοπή τοῦ λαοῦ µας ἀπό τίς 
Ὀρθόδοξες ρίζες του. 
 Ὁ Νόµος 1988 τοῦ 1991 ὁρίζει ὅτι ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος στά 
∆ελτία Ταυτότητος εἶναι ὑποχρεωτική. Ἡ Ἐκκλησία µας  θεωρεῖ ὅτι ὁ Νόµος 
αὐτός ἐξακολυθεῖ νά ἰσχύει καί δέν ἀνατρέπεται µέ µία σύσταση τῆς Ἀρχῆς 
Προστασίας Προσωπικῶν ∆εδοµένων διότι στόν νοµικό πολιτισµό τῆς Ἑλλάδος 
ἕνας Νόµος µπορεῖ νά καταστεῖ ἀνενεργός µόνον µέ τήν ψήφιση νεωτέρου Νόµου 
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ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων. Καί εἶναι γνωστό σέ ὅλους ὅτι ἀπό τήν Βουλή τῶν 
Ἑλλήνων οὐδέποτε ἐψηφίσθη Νόµος πού νά θεσπίζει τήν διαγραφή τοῦ 
θρησκεύµατος ἀπό τίς ταυτότητες. Παρ'ὅλα αὐτά ἡ Ἐκκλησία µας ἐξ ἀρχῆς ἐτάχθη 
ὑπέρ τῆς προαιρετικῆς καί ὄχι τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύµατος. 
Πιστεύουµε ὅτι ἔτσι ἐκφράζεται καλύτερα ἡ θρησκευτική ἐλευθερία τῶν πολιτῶν 
καί δίδεται τό δικαίωµα νά µήν ἀναγράφεται τό θρήσκευµα στίς ταυτότητες τῶν 
συµπολιτῶν µας, οἱ ὁποῖοι δέν τό ἐπιθυµοῦν γιά ὁποιοδήποτε λόγο. Ὅσον ἀφορᾶ 
δέ στό Νόµο 2472/1997 , τόν ὁποῖο ἐπεκαλέσθη ἡ Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν 
∆εδοµένων, θυµίζουµε ὅτι ὁ πρώην Ὑπουργός ∆ικαιοσύνης κ. Εὐάγγελος 
Γιαννόπυλος, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ κύριος συντάκτης τοῦ Νόµου, δήλωσε εὐθαρσῶς 
ὅτι ὁ Νόµος αὐτός ἀναφέρεται στήν ἠλεκτρονική προστασία εὐαισθήτων 
προσωπικῶν δεδοµένων καί οὐδεµία σχέση ἤ ἀναφορά ἔχει πρός τό θέµα τῆς 
ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύµατος. Ἄρα συµπεραίνουµε ὅτι ἡ Ἀρχή χρησιµοποίησε 
ἕναν οὐσιαστικά ἄσχετο Νόµο γιά νά δικαιολογήσει ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες εἶχαν 
ἤδη ληφθεῖ µέ πολιτικά κριτήρια καί γιά τήν ἐξυπηρέτηση ἀκραίων 
ἀντιεκκλησιαστικῶν ἰδεολογηµάτων µιᾶς µικρῆς µερίδος διανοουµένων 
ἀποκεκοµµένων ἀπό τήν ἑλληνική πραγµατικότητα καί ἀπό τά πραγµατικά 
πιστεύµατα τοῦ λαοῦ µας. 
 
 Β. ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΑΜΕ 
 
 Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας µας ἀπεφάσισε νά 
ἀντιδράσει πρῶτον µέ τήν λίαν ἐπιτυχῆ ὀργάνωση Λαοσυνάξεων στήν Ἀθήνα καί 
στήν Θεσσαλονίκη καί δεύτερον µέ τήν συγκέντρωση ὑπογραφῶν γιά τήν 
διεξαγωγή ∆ηµοψηφίσµατος. Ἡ Ἐκκλησία µας ἔκανε προσκλητήριο καί 
ἀπευθύνθηκε στήν  ζῶσα Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν δηµοκρατική εὐαισθησία, τήν 
ἱστορική συνείδηση καί τό πληγωµένο αἴσθηµα ἀξιοπρεπείας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 
καί ἔτσι κλῆρος καί λαός στείλαµε δυναµικά τό µήνυµα ἐντός καί ἐκτός Ἑλλλάδος 
ὅτι πάντοτε θά µᾶς βρίσκουν ἀντιµέτωπους ὅσοι προσβάλλουν τήν ἑλληνορθόδοξη 
ταυτότητά µας καί πλήττουν βάναυσα τίς ρίζες µας. Οἱ κυριώτεροι λόγοι τῆς 
ἀντιδράσεώς µας ἦσαν καί εἶναι οἱ ἑξῆς: 
 1) Ἡ Ἐκκλησία µας θεωρεῖ ὅτι ἡ προαιρετική ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος 
στίς ταυτότητες συνδέεται κατά τρόπο ἄµεσο µέ τήν ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπία 
τοῦ Ἔθνους µας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἱστορικό στοιχεῖο τῆς διαχρονικῆς µας 
ἐπιβιώσεως καί ἀπαραίτητο ἔρεισµα τοῦ Λαοῦ, χωρίς τοῦτο νά ἀποτελεῖ µείωση 
ἔναντι ὁποιουδήποτε ἑτεροδόξου ἤ ἀλλοδόξου πολίτου, τοῦ ὁποίου τήν 
θρησκευτική ἑτερότητα ἡ Ἐκκλησία σέβεται ἀπολύτως. 
 2) Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι ἦταν ἀντίθετη µέ τήν δηµοκρατική παράδοση 
τοῦ τόπου µας ἡ µεθόδευση πού ἀκολουθήθηκε γιά τήν ἐπιβολή τῆς διαγραφῆς τοῦ 
θρησκεύµατος. Ἡ Βουλή ἀχρηστεύθηκε καί ὑποκαταστάθηκε ἀπό µία διορισµένη 
"Ἀρχή" σέ σηµεῖο πού γνωστός δηµοσιογράφος σχολίασε  τό συγκεκριµένο γεγονός 
µέ τόν εὔστοχο τίτλο ἄρθρου του: "∆ηµοκρατία χωρίς Βουλή καί χωρίς Λαό" ! 
 3) Ἡ Ἐκκλησία µας ἐξ ἀρχῆς τόνισε ὅτι τό ζήτηµα τῶν ταυτοτήτων ἦταν 
ἁπλῶς ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Ὅπως ἔγινε φανερό ἀπό τίς ἀπόψεις τοῦ κ. Μ. 
Σταθόπυλου πού προαναφέραµε, ἀλλά καί ἀπό ἄλλες ἐνέργειες ἤ δηµοσιεύσεις, ἄν 
δέν ἀκουγόταν ἡ βροντερή φωνή διαµατρυρίας τοῦ πιστοῦ λαοῦ µας γιά τήν 
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διαγραφή τοῦ θρησκεύµατος θά ἀκολουθοῦσαν πολύ γρήγορα καί ἄλλα µέτρα 
ἀποκοπῆς ἀπό τίς ρίζες µας ὅπως ἡ κατάργηση τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, 
ἡ ὑποχρεωτική ἐπιβολή τοῦ πολιτικοῦ γάµου κ.ἄ. Στό σηµεῖο αὐτό πιστεύουµε ὅτι 
ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας µας ἀπέτρεψε, πρός τό παρόν τοὐλάχιστον , τήν λήψη  
ἄλλων ἀντιχριστιανικῶν µέτρων. Πιστεύουµε ὅτι ἡ ποιµαίνουσα Ἐκκλησία καί ὁ 
εὐσεβής λαός δώσαµε τά µηνύµατα πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, ἀλλά δέν 
ἐπαναπαυόµαστε. Ἐπαγρυπνοῦµε καί εἴµαστε ἕτοιµοι γιά νέους εἰρηνικούς καί 
εὐγενεῖς ἀγῶνες στό πλαίσιο τῆς Παραδόσεώς µας . 
 4) Ἡ Ἐκκλησία µας ἰδιαιτέρως ἐνοχλήθηκε ἀπό τήν προσπάθεια νά 
ἐµφανισθεῖ τό ὅλο ζήτηµα ὡς ἐπιταγή δῆθεν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἔχει γίνει 
πλέον σαφές ὅτι οὐδέποτε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ζήτησε τήν µή ἀναγραφή τοῦ 
θρησκεύµατος στίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων. Ἄλλωστε στά θεµελιώδη κείµενά της 
ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δηλώνει ὅτι σέβεται τήν πολιτιστική ἰδιοπροσωπία τῶν 
λαῶν πού τήν ἀποτελοῦν. Καί γιά τόν Ἕλληνα θεµέλιο αὐτῆς τῆς ἰδιοπροσωπίας 
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη του, τήν ὁποία δικαοῦται νά ἐκφράζει δηµοσίως καί 
ἐλευθέρως. Ἔκφραση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ἑλλήνων πολιτῶν εἶναι καί 
τό αἴτηµά µας νά µποροῦµε νά ἀναγράφουµε τό θρήσκευµα στίς ταυτότητες 
προαιρετικῶς. 
 5) Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπεσήµανε ἐπανειληµµένως ὅτι οὐδέποτε 
Ἕλληνας πολίτης, ἑτερόδοξος ἤ ἀλλόθρησκος,  προσέφυγε σέ δικαστήριο 
διαµαρτυρόµενος γιά τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος στήν ταυτότητά του. 
Πιστεύουµε ὅτι στήν σύγχρονη Ἑλλάδα δέν γίνονται διακρίσεις εἰς βάρος 
Ἑλλήνων πολιτῶν µέ κριτήριο τό θρήσκευµά τους καί συµφωνοῦµε ὅτι δέν πρέπει 
νά γίνονται. Ἄλλωστε γιά νά προστατεύσεις τίς ὅποιες µειονότητες ἤ θρησκευτικές 
κοινότητες ἔχεις σέ µιά χώρα πρέπει νά τίς ἀναδείξεις καί ὄχι νά τίς ἀποκρύψεις. 
Ἐπίσης ἡ Ἐκλησία µας ἐξέφρασε τήν θλίψη της , διότι κατά τήν περίοδο τῆς 
ἐντόνου συζητήσεως γιά τό ζήτηµα τῶν ταυτοτήτων χρησιµοποιήθηκαν ἐναντίον 
της ἀπό ὁρισµένους Πανεπιστηµιακούς καί διανοητές ἐπιχειρήµατα τελείως 
ἀβάσιµα, ὅπως ἐπί παραδείγµατι ὅτι  δῆθεν τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος 
ἐπέβαλαν οἱ Γερµανοί κατακτητές µετά τό 1941. Ἀπεδείχθη βάσει ντοκουµέντων 
ὅτι ταυτότητες πού ἀνέγραφαν τό θρήσκευµνα κυκλοφοροῦσαν ἤδη ἀπό τό 1914!  
 
 Γ.  Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ 
∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. 
 
 Μέ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκλησίας µας ἄρχισε στίς 14 Σεπτεµβρίου 
2000 ἡ συλλογή ὑπογραφῶν  γιά νά ἐνεργοποιηθεῖ τό ἄρθρο 44, παράγραφος 2 
τοῦ Συντάγµατος  περί διενεργείας δηµοψηφίσµατος. Ἡ Ἐκκλησία προσέφυγε 
στόν λαό καί ζήτησε νά ἀκουσθεῖ ἡ φωνή του. Αὐτό σηµαίνει ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος 
δέν ἔκανε δηµοψήφισµα , ἀλλά συγκέντρωσε ὑπογραφές ὥστε νά πεισθεῖ ἡ 
Κυβέρνηση νά προκηρύξει δηµοψήφισµα καί ἐκεῖ ὁ κάθε πολίτης νά ἐκφράσει τήν 
ἄποψή του σχετικά µέ τήν ἀναγραφή ἤ µή τοῦ θρησκεύµατος. Ἡ συλλογή τῶν 
ὑπογραφῶν ἔγινε βάσει τῶν ἄρθρων 5 καί 10 τοῦ Συντάγµατος πού κάνουν λόγο 
γιά τό δικαίωµα τοῦ πολίτη νά συµµετέχει στήν οἰκονοµική, πολιτική καί 
κοινωνική ζωή τοῦ τόπου καί γιά τό δικαίωµα τοῦ ἀναφέρεσθαι πρός τίς Ἀρχές. 
Ἐπρόκειτο γιά µία δηµοκρατικότατη πρωτοβουλία, µέ τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία µας 
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πρωτοπόρησε θέτουσα πρώτη ἐκείνη τό αἴτηµα νά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ συνταγµατική 
διάταξη περί δηµοψηφίσµατος, ἡ ὁποία οὐσιαστικά ἔχει καταστεῖ ἀνενεργός. Σέ 
πολλές χῶρες τῆς Εὐρώπης γιά σοβαρά ἐθνικά καί κοινωνικά ζητήµατα 
ἀποφασίζει ὁ λαός µέσῳ δηµοψηφισµάτων. Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι µέ τήν 
πρωτοβουλία της αὐτή συνετέλεσε στήν δηµοκρατική ἀφύπνιση τῶν πολιτῶν καί 
στήν συνειδητοποίηση τοῦ ρόλου πού µποροῦν νά διαδραµατίσουν σέ µείζονα 
θέµατα Ἐθνικῆς Ἀξιοπρεπείας καί Αὐτογνωσίας, ὅπως εἶναι ἡ διατήρηση τῆς 
ἑλληνορθόδοξης ταυτότητος τῆς Πατρίδος µας. 
 Ἡ συγκέντρωση τῶν ὑπογραφῶν ἔγινε µέ τήν εὐθύνη εἰδικῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς καί µέ τήν ἐποτεία τῆς Ἐπιτροῆς Ἐλέγχου καί ∆ιαφάνειας, ἡ ὁποία 
ἀπαρτίσθηκε ἀπό Πανεπιστηµιακούς Καθηγητές Νοµικῶν µαθηµάτων, Ἀνωτάτους 
∆ικαστικούς καί Νοµικούς. Ἡ ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσµάτων ἔγινε τήν 28η 
Αὐγούστου 2001 καί κατεγράφησαν τά ἑξῆς: 
  Συνολικά ὑπογεγραµµένα ἔντυπα: 3.025.245 
  Ἔγκυρα ἔντυπα: 3.008.901 
  ∆ιπλοϋπογεγραµµένα -ἄκυρα ἔντυπα: 16.344 
 
 Περισσότεροι ἀπό τρία ἑκατοµµύρια Ἕλληνες πολίτες ἀνταπεκρίθησαν 
στό κάλεσµα τῆς Ἐκκλησίας καί ζητοῦν δηµοψήφισµα ἀντιτιθέµενοι στόν 
αὐθαίρετο τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἀπεφασίσθη ἡ διαγραφή τοῦ θρησκεύµατος. 
Πρόκειται γιά πολύ µεγάλο ἀριθµό ἄν ληφθεῖ ὑπ' ὄψιν ὅτι δέν συµµετεῖχαν στήν 
συλλογή ὑπογραφῶν οἱ Μητροπόλεις τῆς Κρήτης καί τῆς ∆ωδεκανήσου, οἱ ὁποῖες 
ὑπάγονται στό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο. Οὐδέποτε κατά τήν νεώτερη Ἑλληνική 
Ἱστορία  συγκεντρώθηκε τόσος µεγάλος ἀριθµός ὑπογραφῶν ἀπό τόν ἑλληνικό 
λαό καί µάλιστα ἀπό πολίτες συνειδητούς , οἱ ὁποῖοι κατέθεταν τό 
ὀνοµατεπώνυµό τους καί τόν ἀριθµό τῆς ἀστυνοµικῆς τους ταυτότητος. Ἡ 
Ἐκκλησία µας ἐχειρίσθη τό ὅλο θέµα µέ εὐθύνη καί χωρίς διάθεση 
ἀντιπαραθέσεων καί ὁ λαός µας ἔδειξε τήν συµπαράστασή του µέ σοβαρότητα, 
θάρριος καί συγκινητική προθυµία. ∆υστυχῶς οἱ ἁρµόδιοι ἐκώφευσαν σ'αὐτήν τήν 
δυναµική καί δηµοκρατική ἔκφραση τοῦ φρονήµατος τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐδήλωσε καί συνεχίζει νά δηλώνει µέ κάθε 
τρόπο ὅτι ἡ νοµική, ἠθική καί ἐθνική πτυχή τοῦ ζητήµατος παραµένουν ἀνοικτές 
καί ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ριφθοῦν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων οἱ ὑπογραφές 
τριῶν ἑκατοµµυρίων καί πλέον Ἑλλήνων πολιτῶν.  
 
 ∆. ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
 Λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας τῆς Πολιτείας ἔναντι τῆς ὀγκώδους ἀντιδράσεως  
Ἐκκλησίας καί λαοῦ ὁρισµένοι συµπολίτες µας, µεταξύ τῶν ὁποίων καί 
διακεκριµένοι Καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, 
προσέφυγαν στό Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.), δηλαδή στό Ἀνώτατο 
∆ιοικητικό ∆ικαστήριο τῆς χώρας µας ζητῶντας νά ἔχουν τό δικαίωµα 
προαιρετικῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύµατος. Μέ τίς ἀποφάσεις ὑπ' ἀριθ. 2279 -
2286/2001, οἱ ὁποῖες δηµοσιεύθηκαν στίς 27/6/2001 ,τό Σ.τ.Ε.  δέν ἔκανε δεκτό τό 
αἴτηµα αὐτό. Ἔχει σηµασία, πάντως, τό γεγονός ὅτι στίς ἀποφάσεις σηµειώνεται 
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καί ἡ γνώµη τῆς ἰσχυρᾶς µειοψηφίας, δηλαδή δέκα Συµβούλων Ἐπικρατείας καί 
ἑνός Παρέδρου, ἡ ὁποία µέ σοβαρώτατα ἐπιχειρήµατα καταδεικνύει ὅτι ἡ 
διαγραφή -καί ὄχι ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος - ἀναιρεῖ καί παραβιάζει τήν 
ἐλευθερία ἐκδηλώσεως τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων.  Ὁρισµένοι ἀπό τούς 
προσφυγόντες στό Σ.τ.Ε. προσέφυγαν ἐν συνεχείᾳ στὀ Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Ἀνθρωποίνων ∆ικαιωµάτων, τό ὁποῖο ἑδρεύει στό Στρασβοῦργο. Ὅπως ἔχουµε 
ἤδη ἀναφέρει τό Ε∆Α∆ µέ τήν πρόσφατη ἀπόφασή του ἐκρινε ὅτι ἡ προσφυγή 
εἶναι ἀβάσιµη γι' αὐτό δέν τήν συζήτησε ἐνώπιον ἀκροατηρίου, ἀλλά µόνον σέ ἕνα 
κλειστό Συµβούλιο.Ἔγκριτοι Νοµικοί σχολίασαν ὅτι δέν δικαιολογεῖται αὐτή ἡ 
στάση τοῦ Ε∆Α∆ παρά µόνον ἄν δεχθοῦµε ὅτι ὑπῆρχε σκοπιµότης γιά νά 
τερµατισθεῖ ἡ ὑπόθεση χωρίς δηµοσία δίκη. Οἱ Εὐρωπαῖοι δικαστές δέν ἐπέτρεψαν 
σέ ἐκείνους πού προσέφυγαν νά ἀναπτύξουν τά ἐπιχειρήµατά τους. Καί 
διερωτᾶται κάθε λογικός ἄνθρωπος: Πῶς µπορεῖ νά ἀπορριφθεῖ ὡς ἀβάσιµη µία 
προσφυγή ὅταν ἡ ἀπόφαση στό ἑλληνικό Συµβούλιο Ἐπικρατείας ἐλήφθη µέ 
ἰσχυρή µειοψηφία, ἡ ὁποία ἐτάχθη ὄχι µόνον ὑπέρ τῆς προαιρετικῆς, ἀλλά καί τῆς 
ὑποχρεωτικῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύµατος; 
 Ἡ συγκεκριµένη ἀπόφαση τοῦ Ε∆Α∆ διαπιστώνει ὅτι ἀκόµη καί ἡ 
προαιρετική ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος σέ δηµόσια ἔγγραφα ἀποτελεῖ 
παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν. Μία τέτοια ἄποψη 
πιστεύουµε ὅτι ἀντιφάσκει ριζικά πρός τήν πρακτική πού ἐφαρµόζεται σέ 
ὁρισµένες εὐρωπαϊκές χῶρες. Θυµίζουµε τήν περίπτωση τῆς Γερµανίας ὅπου ὁ κάθε 
πολίτης καλεῖται νά ἀναγράψει προαιρετικά στήν φορολογική του δήλωση τήν 
θρησκευτική ὁµολογία στήν ὁποία ἀνήκει, ὥστε τό Κράτος νά δώσει ἕνα µέρος τοῦ 
φόρου στήν θρησκευτική αὐτή κοινότητα (θρησκευτικός φόρος). Ἡ φορολογική 
δήλωση εἶναι σαφῶς δηµόσιο ἔγγραφο καί οὐδείς Γερµανός πολίτης µέχρι σήµερα 
ἔχει διαµαρτυρηθεῖ  γι' αὐτό  τό µέτρο.  
 Πάντως πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι ἀπό αὐστηρά νοµική σκοπιά ἡ ἀπόφαση τοῦ 
Ε∆Α∆ δέν θεωρεῖται δικαστική ἀπόφαση, ἀφοῦ δέν ἔγινε συζήτηση ἐνώπιον 
ἀκροατηρίου, καί δέν δεσµεύει τήν ὁποιαδήποτε Ἑλληνική Κυβέρνηση, ἡ ὁποία 
θά ἤθελε νά φέρει πρός ψήφισιν στήν Βουλή Νόµο περί τῆς προαιρετικῆς 
ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύµατος.  
 Πρέπει στό σηµεῖο αὐτό νά ὑπογραµµίσουµεὅτι στό Συµβούλιο 
Ἐπικρατείας καί στό Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο δέν προσέφυγε ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος. Προσέφυγαν Ἕλληνες πολίτες, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνθηκαν ὅτι θίγονται ἀπό 
τό µέτρο τῆς µή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύµατος στίς ταυτότητες.   
 
 ΣΤ. ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 
 Αὐτή τήν στιγµή στήν χώρα µας ἐπικρετεῖ µία τραγελαφική κατάσταση 
ὅσον ἀφορᾶ στό θέµα τῶν ταυτοτήτων. Κυκλοφοροῦν τρία εἴδη ἀστυνοµικῶν 
ταυτοτήτων καί συγκεκριµένα ἄλλοι Ἕλληνες ἔχουν τήν παλαιά ταυτότητα µέ τό 
θρήσκευµα, ἄλλη µία πιό πρόσφατη χωρίς θρήσκευµα καί χωρίς ἐθνικότητα καί 
ἄλλοι τήν τελευταία ἐκδοχή, ἡ ὁποία ἀναφέρει τήν ἐθνικότητα, ἀλλά ὄχι τό 
θρήσκευµα. Καί τοῦτο διότι ἡ ἀπόφαση -σύσταση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας 
Προσωπικῶν ∆εδοµένων τῆς 15 ης Μαΐου 2000 ζητοῦσε ὄχι µόνον τήν διαγραφή 
τοῦ θρησκεύµατος, ἀλλά καί  τῆς ἐθνικότητος. Ὅµως  ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τό 
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Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔκριναν ὡς ἀπαραίτητη τήν ἀναγραφή τῆς 
ἐθνικοτητος ἀποδεικνύοντας σέ ἕνα βαθµό πόσο µετέωρη καί ἀστήρικτη ἦταν ἡ 
ἐπιχειρηµατολογία τῆς Ἀρχῆς. 
 Ἐξ ἄλλου µέ τό ἰσχῦον σήµερα καθεστώς ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀρνεῖται 
ἕνα δικαίωµα στήν Ὀρθόδοξη πλειοψηφία τῆς χώρας µας, τό ὁποῖο δικαίωµα 
ἰσχύει γιά τίς θρησκευτικές µειονότητες τῆς Ἑλλάδος. Συγκεκριµένα ἕνας 
Μοτσουλµάνος τῆς Θράκης διακοῦται νά εἰσαχθεῖ στά Α.Ε.Ι. χωρίς ἐξετάσεις 
µόνον ἐπειδή ἀνήκει σέ συγκεκριµένη θρησκευτική κοινότητα. ∆ηλαδή δηλώνει τό 
θρήσκευµά του ἐνώπιον δηµοσίας Ἀρχῆς καί ἐπί δηµοσίου ἐγγράφου καί 
ἐπιβραβεύεται µέ ἀπαλλαγή ἀπό τίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις. Ἐπίσης οἱ Μάρτυρες 
τοῦ Ἰεχωβᾶ ἀπαλλάσσονται ἀπό τήν ἔνοπλη θητεία καί ὑπηρετοῦν ἄοπλη θητεία 
ὡς νοσοκόµοι, ἀρκεῖ νά δηλώσουν τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις στίς 
Στρατολογικές Ἀρχές , δηλαδή ἐπιβραβεύονται ὅταν ἀναγράψουν τό θρήσκευµά 
τους ἐπί δηµοσίου ἐγγράφου. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅµως, δέν δικαιούµεθα νά 
ἀναγράφουµε τό θρήσκευµά µας στήν ταυτότητά µας ἔστω καί ἄν τό ζητήσουµε 
ἐνσυνειδήτως. Εἴµαστε βέβαιοι ὅτι τοῦτο ἀποτελεῖ παραβίαση τῶν ἀρχῶν τῆς 
ἰσονοµίας καί τῆς ἰσοπολιτείας. Τελικά µέσα στήν Ἑλλάδα οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουµε 
λιγότερα δικαιώµατα σέ σύγκριση µέ τίς θρησκευτικές µειονότητες.  
 Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας µας θεωρεῖ 
ὅτι τό θέµα ὄχι µόνον δέν ἔχει λήξει, ἀλλά παραµένει ἀνοικτό καί πολύ σοβαρό. 
Μέ προσευχή, µέ συναίσθηση εὐθύνης καί µέ σεβασµό πρός τούς Ἱερούς Κανόνες 
καί πρός τό Σύνταγµα τῆς πατρίδος µας ἡ Ἐκκλησία µας θά ἀποφασίσει ποιά θά 
εἶναι τά ἑπόµενα βήµατα ὡς πρός τό ζήτηµα τῶν ταυτοτήτων. Ἄς ἀποφύγουµε 
κάθε ὑπερβολή καί κάθε ἡττοπάθεια καί ἄς ἐµπιστευθοῦµε τήν ἡγεσία τῆς 
Ἐκκλησίας µας, ἡ ὁποία µέχρι σήµερα κατηύθυνε ἐπιτυχῶς τόν ἀγῶνα. Τό 
τελευταῖο κεφάλαιο στόν ἀγῶνα γιά τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος δέν ἔχει 
γραφεῖ ἀκόµη. 
 
Κ.Χ.   
   
 


