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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
 
      Στην παρούσα εργασία αρχικά επιχειρείται η διάκριση της θρησκευτικής  
ελευθερίας από την ανεξιθρησκεία. Έπειτα αναπτύσσεται γενικά η έννοια της 
θρησκευτικής ελευθερίας και συγκεκριµένα η ελευθερία της θρησκευτικής 
συνείδησης, η ελευθερία της λατρείας και αναπτύσσονται οι περιορισµοί έτσι 
όπως θέτονται από το άρθρο 13 του ισχύοντος Συντάγµατος. Στη συνέχεια 
ερευνούµε κατά πόσο, στην Ελλάδα, εφαρµόζεται η θρησκευτική ελευθερία 
και ποια εµπόδια τίθενται. Ακολουθεί µια ανάπτυξη σηµαντικών ∆ιεθνών 
Συµβάσεων που προστατεύουν το εν λόγω δικαίωµα, όπως η Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου καθώς και το ∆ιεθνές Σύµφωνο 
του ΟΗΕ για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα. Μετά από µια σύντοµη 
αναφορά στις "Παγκόσµιες Θρησκείες", ακολουθεί ανάπτυξη της έννοιας της 
επικρατούσας θρησκείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Συντάγµατος. Στο 
τέλος του γενικού µέρους αναφέρονται διατάξεις που ρυθµίζουν τη 
θρησκευτική ελευθερία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
      Στο δεύτερο τµήµα αναφέρονται ειδικότερα ζητήµατα όπως το ζήτηµα 
της διαγραφής του θρησκεύµατος από τις ταυτότητες, τα εµπόδια που 
εµφανίζονται στην ίδρυση ναών και ευκτήριων οίκων, ο ισχυρός κλονισµός 
στις σχέσεις κράτους- εκκλησίας, καθώς και η καύση των νεκρών.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

RELIGIOUS FREEDOM AND ESTABLISHED 
RELIGION  

 
     In the present work is initially attempted the discrimination of 
religious freedom from religious tolerance. Then is developed generally 
the significance of religious freedom and concretely the freedom of 
religious conscience, the freedom of adoration and are developed the 
restrictions thus as expressed by the article of 13 being in effect 
Constitution. Then we search how much, in Greece, are applied the 
religious freedom and who obstacles they are placed. It follows a growth 
of important International Conventions that protects the right in 
question, as the European Convention of Rights of Person as well as the 
International Pact of UN on the Urban and Civil Rights. After a short 
report in the "World Religions", it follows growth of significance of 
prevailing religion that is reported in the article of 3 Constitution. In the 
end of general part are reported provisions that regulate the religious 
freedom in other European countries.  
       In the second department are reported more special questions as 
the question of deletion of religion from the identities, the obstacles 
that are presented in the foundation of temples, the powerful shock in 
the relations of state of - church, as well as the combustion of deads. 



 
 
 
 
     Στην παρούσα εργασία θα γίνει εκτεταµένη αναφορά στην έννοια της θρη-
σκευτικής ελευθερίας, που αποτελεί αναµφισβήτητα ένα από τα σηµαντικότε-
ρα δικαιώµατα του ανθρώπου, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από τη ρητή 
αναφορά του Συντάγµατος σ΄ αυτήν στο άρθρο 13, όσο και από το γεγονός 
ότι το εδάφιο 1 του άρθρου 13 παρ.1 δεν υπάγεται στις διατάξεις που 
επιδέχονται αναθεώρηση.  
     Αφορµή για την έρευνα αυτή στάθηκαν γεγονότα που αποτέλεσαν εστίες 
διενέξεων µεταξύ των πολιτών, όπως το «φλέγον» ζήτηµα των ταυτοτήτων 
που δίχασε, κυριολεκτικά, τη χώρα µας λίγα χρόνια πριν, καθώς και το πλή-
θος των καταδικών της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό δικαστήριο, που προκά-
λεσαν έντονα ερωτηµατικά για το αν πράγµατι η Ελλάδα µεριµνά ουσιαστικά 
για την ύπαρξη και διατήρηση της θρησκευτικής ελευθερίας.  
     Συγκεκριµένα στην εργασία θα ερευνήσουµε την έννοια της ελευθερίας 
της θρησκευτικής συνείδησης και της λατρείας σύµφωνα µε το άρθρο 13 του 
Συντάγµατος, αναλύοντας ταυτόχρονα τους περιορισµούς που θέτει ο υπέρ-
τατος νόµος του κράτους. Απαραίτητη θεωρήσαµε την αναφορά, µε βάση την 
εµπειρική παρατήρηση, στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει και κατο-
χυρώνει η χώρα µας και ως ποιο βαθµό, το ζωτικό αυτό δικαίωµα. Η έρευνά 
µας δεν περιορίζεται µόνο στη ρύθµιση του ζητήµατος µε βάση την εσωτερική 
έννοµη τάξη, αλλά επεκτείνεται και σε σηµαντικές διεθνείς ρυθµίσεις που τέ-
θηκαν για την αποτελεσµατικότερη προστασία της. Όσον αφορά την επικρα-
τούσα θρησκεία, επιχειρείται βασικά η εύρεση της πραγµατικής έννοιας του 
όρου επικρατούσα ώστε να µην παρερµηνεύεται. Τέλος, αναπτύσσονται µε συ-
ντοµία κάποια ειδικότερα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη θρησκευτική 
ελευθερία και την επικρατούσα θρησκεία και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον.         
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 
    Η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί ρίζα των ατοµικών ελευθεριών µε την 
οποία εξασφαλίζεται ο σεβασµός της ανθρώπινης αξίας και η ελεύθερη ανά-
πτυξη της προσωπικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Συντάγµατος1. 
Στην αρχαιότητα που η έννοια του ατοµικού δικαιώµατος ήταν άγνωστη, η Α-
ντιγόνη, στο οµώνυµο έργο του Σοφοκλή, αντέταξε στον Κρέοντα, που αποτε-
λούσε την προσωποποίηση της κρατικής εξουσίας, το θρησκευτικό της καθή-
κον.  
    Συγγενής προς την έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας είναι η ανεξιθρη-
σκεία, που αναγνωρίστηκε το 313π.Χ µε το «διάταγµα των Μεδιολάνων» που 
εξέδωσαν ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος. Μετά τη δηµιουργία της βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας αναγνωρίζεται ως επίσηµη θρησκεία η χριστιανική και 
κατόπιν έχουµε διώξεις αιρετικών και ειδωλολατρών. Στους νεώτερους χρό-
νους η θρησκευτική ελευθερία διεκδικήθηκε στην Ευρώπη κυρίως, µε τη µε-
ταρρύθµιση του 16ου αιώνα, ως αντίδραση στο ηγεµόνα που έως τότε όριζε τη 
θρησκεία των υπηκόων του. Tο πρώτο συνταγµατικό κείµενο µε το οποίο 
ανα-γνωρίστηκε πανηγυρικά η θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 16) είναι η 
διακή-ρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου του 1776 (Bill of Rights). 
Αργότερα, το 1791, ακολούθησε η 1η τροποποίηση του Συντάγµατος των 
Η.Π.Α. Στη Γαλλία, η «∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του 
Πολίτη» του 1789, αναγνώρισε την ανεξιθρησκεία2. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 
ευρωπαϊκά κράτη, η θρησκευτική ελευθερία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά 
µε το Σύντα-γµα του Βελγίου το 1831 (άρθρο 14).  
      Στην Ελλάδα τα δύο πρώτα Συντάγµατα, της Επιδαύρου το 1822 και του 
Άστρους το 1823, αναγνώρισαν την ανεξιθρησκεία, ενώ το Σύνταγµα της 
Τροιζήνας το 1827 περιλαµβάνει και τη θρησκευτική ελευθερία στο άρθρο 1. 
Αργότερα στα χρόνια του Όθωνα, το σύνταγµα του 1844 αλλά και το επόµενο  
του 1864 ανέφεραν την ανεξιθρησκεία στο άρθρο 1 παρ.1 : « πάσα γνωστή 
θρησκεία είναι ανεκτή ». Η θρησκευτική ελευθερία περιέχεται ρητά πλέον  

                                                 
1 Βλ. σχετικά Αρ. Μάνεση, Συνταγµατικά δικαιώµατα, α)Ατοµικές ελευθερίες, Πανεπιστη-
µιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 247επ.  
2  Συγκεκριµένα ορίζονται στο άρθρο 10 ότι «κανείς δεν πρέπει να ενοχλείται για τις γνώµες 
του, ακόµα και για τι θρησκευτικές, αρκεί η εκδήλωσή τους να µην διαταράσσει τη δηµόσια 
τάξη που καθιερώνει ο νόµος» 



στο Σύνταγµα του 1927 στο άρθρο 1 παρ.3 : « η ελευθερία της θρησκευτικής 
συνείδησης είναι απαραβίαστη », καθώς και στο Σύνταγµα του 1952 (άρθρο 2 
παρ. 3).  
       Σήµερα η θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 του ι-
σχύοντος Συντάγµατος του 2001, καθώς και σε διάφορα άλλα άρθρα3. Σηµα-
ντικό άρθρο του ισχύοντος Συντάγµατος είναι το άρθρο 3 που ορίζει ως επι-
κρατούσα θρησκεία αυτήν της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χρι-
στού. Μάλιστα, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Συντάγµατος το άρθρο 13 παρ. 
1 δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, ενώ για τις άλλες παραγράφους δεν αναφέ-
ρεται κάτι σχετικά, εποµένως γίνεται δεκτό ότι καταρχήν µπορούν να αναθε-
ωρηθούν4.  

    Σε διεθνές επίπεδο η θρησκευτική ελευθερία 
κατοχυρώνεται κυρίως από το άρθρο 18 της Οικουµενικής 
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του 1948, στο 
άρθρο 9 της ΕΣ∆Α, καθώς και στο άρθρο 18 του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου του ΟΗΕ για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα. 

 
 
2.  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 
    Σήµερα οι περισσότεροι θεωρούν ότι η έννοια της θρησκευτικής ελευ-
θερίας ταυτίζεται µε την έννοια της ανεξιθρησκείας. Η άποψη είναι 
λανθα-σµένη. Οι δύο έννοιες δεν πρέπει να συγχέονται. Ανεξιθρησκεία 
είναι η ανοχή που δείχνει το κράτος στην ύπαρξη και λειτουργία γνωστών 
θρησκειών και η αδιαφορία για το ποιες από αυτές πρεσβεύουν οι 
διάφορες οµάδες των πολι-τών. Η θρησκευτική ελευθερία αναφέρεται 
κυρίως στην εσωτερική διάθεση των ανθρώπων και συγκεκριµένα στην 
ελεύθερη ανάπτυξη και εκδήλωση της θρησκευτικής συνείδησης 

                                                 
3 Η σύνθεση Συντάγµατος και θρησκείας απαντάται στο προοίµιο του Συντάγµατος µε την 
επίκληση εις το Όνοµα της Αγίας, Οµοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Το άρθρο 3 ανα-
φέρεται στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Μνεία του άρθρου 3 γίνεται επίσης στο 
άρθρο 72 παρ. 1 του Συντάγµατος. Το άρθρο 13 ρυθµίζει τη θρησκευτική ελευθερία. Αλλά το 
άρθρο 16 παρ. 2 αναφέρεται στην «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης» ως αποστολής 
της παιδείας. Το άρθρο 33 παρ. 2 προβλέπει θρησκευτικό όρκο χριστιανικού τύπου για το 
Πτ∆. Το άρθρο 59 παρ. 1 καθορίζει το θρησκευτικό όρκο των Βουλευτών. Το άρθρο 18 παρ. 
8 αναφέρεται στην ιδιοκτησία των πατριαρχείων και το άρθρο 105 στο ειδικό καθεστώς του 
Αγίου Όρους. (Α. ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, Παραδόσεις Συνταγµατικού 
∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, Αθήνα 2004, σελ. 184)       
4 Βλ. Επίσηµα Πρακτικά Συνεδρίων Ολοµέλειας Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, σελ. 872-892. 
Φαίνεται ότι το άρθρο 13 παρ. 1 προστέθηκε, χωρίς συζήτηση, στο άρθρο 110 του Συντάγµα-
τος και έτσι ψηφίστηκε απευθείας.  



απαλλαγµένης από κρατικές παρεµβάσεις5. Όπως βλέπουµε δηλαδή στο 
άρθρο 13 του Συντάγµατος η θρησκευτική ελευθερία είναι ατοµικό 
δικαίωµα και ταυτόχρονα αξίωση απέναντι στο κράτος να απέ-χει τόσο 
ως προς τη διαµόρφωση όσο και ως προς την εκδήλωση των θρη-
σκευτικών πεποιθήσεων.  
 
 

3. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 
    Η θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται ρητά στο ισχύον Σύνταγµα 
και συγκεκριµένα στο άρθρο 13 ως εξής :  

1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η 
από-λαυση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται 
από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.  

2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά µε τη 
λατρεία της τελούνται ανεµπόδιστα υπό την προστασία των νόµων. 
Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δηµόσια 
τάξη ή τα χρι-στά ήθη. Ο προσηλυτισµός απαγορεύεται.  

3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια 
εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, 
ό-πως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.  

4. Κανένας δεν µπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων 
να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το 
Κράτος ή να αρνηθεί να συµµορφωθεί προς τους νόµους.  

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

 
 
     3.1   Φορείς και Αποδέκτες της Θρησκευτικής Ελευθερίας      
 
 
    Το δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας απολαµβάνουν όχι µόνο οι 
Έλ-ληνες αλλά και οι αλλοδαποί σύµφωνα µε το Σύνταγµα το οποίο δεν 
κάνει καµία διάκριση. Επιπλέον και τα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα 
απολαµβά-νουν τέτοια δικαιώµατα κυρίως στον τοµέα της αυτοδιοίκησης, 
ο οποίος συν-δέεται άρρηκτα µε τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. 
Φορέας των υποχρε-ώσεων είναι κυρίως η κρατική εξουσία που µέσα από 
την αποχή της  απο-φεύγει τυχόν προσβολή της θρησκευτικής 

                                                 
5 Βλ. Αρ. Μάνεση , «Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα α) Ατοµικές Ελευθερίες», Πανεπιστηµιακές 
Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 249-250.  



ελευθερίας. Η θρησκευτική ελευ-θερία δεσµεύει τους ίδιους τους 
θρησκευτικούς οργανισµούς στη σχέση τους µε το προσωπικό τους, το 
οποίο πρέπει να έχει τις ίδιες πεποιθήσεις, αλλά και ως προς την 
επιβολή κυρώσεων στους λειτουργούς τους. Μάλιστα η νο-µολογία 
δέχεται ότι η εκκλησία όταν ασκεί πειθαρχική εξουσία για τη διατή-ρηση 
της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, µέσω των « εκκλησιαστικών δικαστη-
ρίων » (ν. 5383/1932) µπορεί να κρίνει µε βάση µόνο τους Ιερούς 
Κανόνες χωρίς να ακολουθεί δικαστικός έλεγχος, εφόσον πρόκειται για 
ποινές πνευ-µατικής φύσης. Αντίθετα οι ποινές που αφορούν τη σχέση 
κληρικού-εκκλη-σίας (στέρηση µισθού, έκπτωση, αργία κ.λ.π.) είναι 
εκτελεστές διοικητικές πράξεις και προσβάλλονται παραδεκτώς6. 
     Επίσης πρόσφατα έγινε δεκτό ότι δεν υπάρχει στάδιο ακρόασης 
µητρο-πολίτη µε βάση το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά την 
έκδοση προε-δρικού διατάγµατος ανακλητικού της κατάστασής του, 
εφόσον του επιβλήθηκε επιτίµιο ακοινωνησίας, που είναι λόγω της φύσης 
του πράξη της εκκλησίας ανέλεγκτη από την πολιτεία7.  
    Στους ιδιώτες ζήτηµα προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας 
ανακύπτει ιδίως στη σχέση εργοδότη-εργαζόµενου. Με βάση το άρθρο 13 
του Συντάγµα-τος βλέπουµε ότι ο εργαζόµενος µπορεί να επικαλεστεί την 
ελευθερία της θρησκευτικής του συνείδησης µε ταυτόχρονη αξιοποίηση 
του µηχανισµού ελέ-γχου αυθαίρετων αποφάσεων του εργοδότη που 
προσφέρει το άρθρο 281 ΑΚ8. 
 
 

3.2 Ελευθερία Θρησκευτικής Συνείδησης 
 
3.2.1   Έννοια  
    Η ερµηνεία για την αλήθεια της θρησκείας9 συνδέεται άρρηκτα µε 
την εµφάνιση του κόσµου. Οι σηµαντικότερες θεωρίες που 

                                                 
6 ΣτΕ 825/1988, Ολ. ∆κΠ 15, 293, ΣτΕ 2336/1980, Το Σ 1980, 395, και Ε. ∆αρζέντα,  
«Πηγές και φύση του εκκλησιαστικού δικαίου», Νοµικά Κείµενα, 1993, σελ. 266 επ.  
7 ΣτΕ 2976/1996, ολ, Το Σ 1996, σελ. 1015. 
8 Ι. Κουκιάδης / Χ. Παπαστάθης, «Θρησκεία και εργασιακές σχέσεις», Κριτ. Επίθ. 1/1994, 
σελ. 54 επ. 
9 Βλ. και Ν. Ι. Σαριπόλου, Πραγµατεία του Συνταγµατικού ∆ικαίου, τοµ. τρίτος, Αθήναι 
1874, σ. 291: «Η θρησκεία εστίν, η γνώσις άµα δε και η πράξις των ηµετέρων χρεών και η 
τούτων συναρµογή προς ους η θεότης τη πολιτεία του ανθρώπου διέγραψε νόµους… Και 
φυσική µεν λέγεται, όταν έκαστος…το εαυτού χρέους δια της διανοίας ανερευνά… εξ 
αποκαλύψεως δ΄ εστίν η τον νόµον αυθεντικώς ηµάς διδάξοισα πριν η δια της διανοίας τον 
Θείον ανεύρωµεν νόµον».   



ασχολούνται µε την έννοια της θρησκείας χωρίζονται σε τρεις 
οµάδες10. Η µια προσπαθεί να  

την ερµηνεύσει µε κριτήρια «ενδοκοσµικά». Με βάση αυτή τη θεωρία η 
θρησκεία εξυπηρετεί πολιτειακές σκοπιµότητες. Η δεύτερη θεωρία 
αποδέχε-ται ότι η θρησκεία παρέχει το ύψιστο νόηµα της ζωής και 
συνυπάρχει µε «εξωκοσµικούς» παράγοντες. Η τρίτη θεωρία προσδίδει 
στην έννοια του θείου ανθρώπινες ιδιότητες και θεωρεί ότι η θρησκεία 
είναι στοιχείο της προσωπικότητας. Σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη, η 
θρησκευτική ελευθερία είναι προέκταση της προσωπικής ελευθερίας και 
µια ειδικότερη µορφή της πνευµατικής ελευθερίας11. Με αυτήν 
εξασφαλίζεται ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής και γενικότερα της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας12. Μάλιστα η συνταγµα-τική κατοχύρωσή της 
υποδηλώνει την παροχή εγγυήσεων προς τους πολίτες για την 
ανεµπόδιστη διαµόρφωση των θρησκευτικών πεποιθήσεών τους, ενε-
ργώντας ότι ανταποκρίνεται σε αυτές και παραλείποντας ότι αυτές απα-
γορεύουν  µε την επιφύλαξη της τήρησης των νόµων. Το δικαίωµα 
παρέχει διπλή αξίωση, αφενός της αποχής του κράτους από κάθε 
ενέργεια, που θα παρεµπόδιζε την υλοποίησή του13 και αφετέρου την 
λήψη κάθε πρόσφορου µέσου για την αδιατάρακτη άσκησή του. 
Θρησκευτική συνείδηση είναι συνε-πώς η ενδιάθετη πεποίθηση του ατόµου 
για την εµφάνιση και εξέλιξη των φυσικών και µεταφυσικών φαινοµένων 
και εννοιών14. Η απολυτότητα της ε-λευθερίας της θρησκευτικής 

                                                 
10 Για τις θεωρίες που ασχολούνται µε την έρευνα του θρησκευτικού φαινοµένου, βλ. και Ν. 
Αούβαρι, Η ψυχολογία της θρησκείας και η σχέσις αυτής προς την θεολογίαν, θεολ. ΚΓ΄ 
(1952), σ. 195 κε.    
11 Για την έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας, βλ. Γ. Μουρίκη, Η συνταγµατική προστασία 
της θρησκευτικής ελευθερίας, ΑρχΕκΚαν∆ ΙΑ΄(1956), σ. 34 κε., 133 κε., 221 κε., ΙΒ΄ 
(1957), σ. 32 κε., 90 κε., 161 κε., ΙΓ΄(1958), σ. 43 κε., 171 κε. Και Ι∆΄(1959), σ. 29 κε. Α. 
Μάνεση, Συνταγµατικά δικαιώµατα, Ατοµικές ελευθερίες, τοµ. Α΄, εκδ. γ΄, Θεσσαλονίκη 
1981, σ. 247 κε. 
12 Κατά τον ∆. Τζιβανόπουλο, Οι Νηφωνισταί, «Νέοι Πάνδεκται», τοµ. 1, Αθήναι 1905, σ. 
63: «Επί αντικειµένου σχετιζόµενου µε την εξάσκησιν ελευθερίας τίνος και προπάντων της 
θρη-σκευτικής … παν ζήτηµα είναι υψίστης σηµασίας και κοινωνικής τάξεως. Οιαδήποτε 
απόφασις δικαστική εκκαλείται αµέσως ενώπιον του δικαστηρίου, της εθνικής συνειδήσεως».      
13 Εάν κάποιος επιλέγει µια θρησκεία ή µεταβάλλει αυτήν, εάν αποδέχεται αρχές αξίες ή 
σύµβολα, που συνέχονται προς µεταφυσικά στοιχεία, αφορούν αυτόν τον ίδιο, αρκεί να τηρεί 
τους προβλεπόµενους νόµους. Κατά τον ∆. Τζιβανόπουλο, οπ.π., σηµ. (12), σ. 64: «Ουδείς 
είτε ηγεµών, είτε: νοµοθέτης, είτε άρχων, είτε ιερεύς, δύναται να επιβάλη εις άλλον την λα-
τρείαν του, την πίστην του. Ουδείς ως κυρίαρχος δύναται να επιβάλη τας θρησκευτικάς αυ-
τού αρχάς δικαιωµατκώς…» 
14 Για την έννοια της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης πρβλ. Ν. Ι. Σαρίπολου, 
Πραγ-µατεία Συνταγµατικού ∆ικαίου , τοµ. ∆, Αθήναι 1875, σ. 181 Ν. Ν.  Α.Σβώλου- Γ. 
Βλάχου, Το Σύνταγµα της Ελλάδας , τοµ. Α΄, Αθήναι, 1954, σ. 64.  Κ. Γεωργόπουλου, 



συνείδησης δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί από παρεµβάσεις 
της κρατικής εξουσίας στη διαδικασία της δια-µόρφωσής τους. Άρα η 
καταγραφή της στο Σύνταγµα δεν αποτελεί πλεονασµό αλλά ρύθµιση 
αναγκαία και χρήσιµη, που επιτάσσει τους φορείς της κρατικής εξουσίας 
να ενισχύουν την ελεύθερη προαγωγή των θρησκευτικών ή µη φρο-
νηµάτων των πολιτών. Στο ισχύον Σύνταγµα η ελευθερία της 
θρησκευτικής συνείδησης ορίζεται ως «απαραβίαστη» (άρθρο 13 παρ.1). 
Το απαραβίαστο ισχύει για όλα τα όργανα της κρατικής εξουσίας15. Και 
το σηµαντικότερο, ότι ο συντακτικός νοµοθέτης καθορίζοντας τα όρια της 
θρησκευτικής συνείδησης διασφαλίζει κάθε µορφή πραγµάτωσής της. 
∆ηλαδή το πεδίο αναφοράς του σχετικού δικαιώµατος συµπίπτει απόλυτα 
µε το πεδίο προστασίας του. Κατά την ίδια διάταξη η «απόλαυση των 
ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται εκ των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων εκάστου»16. Στην κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας 
ανάγεται και η διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 του Συντάγµατος, σύµφωνα 
µε την οποία : «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια 
απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της 
ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρη-
σκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων». 
     Παρά την προφανή όµως τάση του Συντάγµατος 1975/86 για πληρέ-
στερη κατοχύρωση της θρησκευτικής συνείδησης, η αναγνώριση της 
ορθόδο-ξης χριστιανικής εκκλησίας ως «επικρατούσας»17 (άρθρο 3 

                                                                                                                                           
Ελληνικόν Συ-νταγµατικόν ∆ίκαιον , τεύχος γ, Αθήναι 1970, σ. 160. Σ. Τρωïάνου, 
Παραδόσεις Εκκλησια-στικού ∆ικαίου, εκδ. β , Αθήνα- Κοµοτηνή 1984, σ. 74.        
15 Κατά τον Ι. Μανωλεδάκη, Έννοια υπηρεσίας κατ΄ άρθρο 70 ΣτρΠΚ. Η άρνηση στρατιώτη 
να προσευχηθεί δεν αποτελεί ανυπακοή. ∆ιαταγή σε στρατιώτη να κάνει προσευχή 
παραβιάζει την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως (Γνωµοδότηση), Αρµ. ( 1981), σ. 14 
κε.      
16 Για τη διαµόρφωση της διάταξης περί θρησκευτικής ελευθερίας στη διάρκεια των εργασιών 
της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, βλ. Βουλή των Ελλήνων , Ε΄Αναθεωρητική , Πρακτικά των 
συνεδριάσεων των Υποεπιτρόπων  της επί του Συντάγµατος 1975 Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής , Αθήναι 1975, α. 52 Βουλή των Ελλήνων.  Ε΄Αναθεωρητική, Πρακτικά των 
συνεδριάσεων της Βουλής επί των συζητήσεων του Συντάγµατος, Αθήναι 1975, σ. 396 κε. 
Βουλή των Ελλήνων. Ε΄Αναθεωρητική, ∆ιάταξις κατ΄άρθρον επισήµων σχεδίων- 
τροπολογιών ψηφισθέντος τελικού κειµένου, Αθήναι 1975, σ. 27 κε.  Επίσης, βλ. Ο. 
Παναγόπουλου, Η θρησκευτική ελευθερία κατά το ισχύον Σύνταγµα, Χρ. ΚΣΤ΄ (1987), σ. 49 
κε.                  
17 Για την αναγνώριση της χριστιανικής ορθόδοξης εκκλησίας ως «επικρατούσας» θρησκείας 
του ελληνικού κράτους , βλ. Α. Παπαναστασίου, Πολιτικά Κείµενα ( Λόγοι- Μελέται- Άρθρα), 
µερ. β΄, σ. 533. ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
Υπόµνηµα προς την Ε΄Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων επί των περί θρησκείας , 
Εκκλησίας και Παιδείας άρθρων του Σχεδίου Συντάγµατος ,Αθήναι 1975, σ. 5 κε. Σχετικά 
µε τις απόψεις της ορθόδοξης εκκλησίας για τον χαρακτηρισµό αυτής ως επικρατούσας σε 



παρ.1 Συντ.) σχε-τικοποιεί την εν λόγω επιδίωξη. Ειδικότερα, το 
Σύνταγµα του 1975/86 δεν προβλέπει το σαφή και πλήρη διαχωρισµό 
Κράτους και Εκκλησίας. Η ιδέα όµως της ανασύνταξης και αναµόρφωσης 
των σχέσεών τους υπήρξε επιδιω-κτέα αρχή στις εργασίες της Ε΄ 
Αναθεωρητικής Βουλής. Η εν λόγω τάση έχει 
 
 
 
αποτυπωθεί στα εξής καθοριστικά σηµεία του Συντάγµατος18: α) Οι 
διατάξεις περί Θρησκείας και Εκκλησίας δεν αποτελούν πλέον το πρώτο 
άρθρο του Συ-ντάγµατος, β) Ο προσηλυτισµός απαγορεύεται γενικώς και 
όχι µόνο όταν ασκείται σε βάρος της επικρατούσας θρησκείας (άρθρο 13 
παρ.2), γ) Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών «Υπόκεινται εις 
την αυτήν επο-πτείαν, ως και οι της επικρατούσης θρησκείας» (άρθρο 
13 παρ.3), δ) Έχει παραληφθεί η διάταξη του άρθρου 47Συντ. 1952, 
που όριζε για τον κληρο-νοµικό ανώτατο άρχοντα (ήδη, τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας) και µάλιστα για τον εκάστοτε διάδοχο του ελληνικού 
θρόνου, ότι «Πρέπει να πρεσβεύει την θρησκείαν της Ανατολικής 
Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας», ε) ∆εν υπάρχει στο κείµενο του 
όρκου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας περικοπή για την προστασία της 
επικρατούσας θρησκείας, όπως η διάταξη του άρθρου 43 παρ.2 
Συντ.1952, στ) Ο ανώτατος άρχοντας δεν ορκίζεται πλέον ενώπιον της 
Ιεράς Συνόδου (άρθρο 43 παρ.2 Συντ.1952), αλλά ενώπιον της Βουλής 
(άρθρο 33 παρ.2 Συντ.1975/86), ζ) ∆εν επαναλαµβάνεται η διάταξη του 
άρθρου 16, παρ.2 Συντ.1952, σύµφωνα µε την οποία «Εις πάντα τα 
Σχολεία Μέσης και Στοιχειώδους εκπαίδευσης η διδασκαλία αποσκοπεί 
στην ανάπτυ-ξη της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των 
ιδεολογικών κατευ-θύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού».  
 

 
3.2.2 ∆ιακρίσεις  

         Το άρθρο 13 παρ.1 Συντ., που κατοχυρώνει την ελευθερία της 
θρησκευτικής συνείδησης. Συνιστά επίσης ένα ευρύτερο και συνθετότερο 
δι-καίωµα, µια ενότητα που απαρτίζεται από µερικότερες ελευθερίες ή 

                                                                                                                                           
σχέση προς τον προσηλυτισµό , βλ. Αι απόψεις της εκκλησίας επί των άρθρων 1, 2 και 143 
του Συντάγµατος , 1948, σ. 59 κε.           
18 Η ανασύνταξη των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας απεικονίζεται στις εξης γνωµοδο-
τήσεις:Χ. Ροκόφυλλου- Η. Χαλιακόπουλου, Εκκλησία. Σχέσις ταύτης µετά Πολιτείας εν όψει 
Συντάγµατος 1975 , ΝοΒ 23 (1975), σ. 853 κε= Εκκλ. (1975), σ. 310 κε. Α. Μάνεση- Κ. 
Βαβούσκου, Αι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας κατά το νέον Σύνταγµα , ΝοΒ 23 (1975), σ. 
1031 κε. = Εκκλ. (1975) , σ. 304 κε.  
        



δικαιώ-µατα εγγυηµένα από το Σύνταγµα, που αποσκοπούν στην 
προστασία συγκεκρι-µένων εννόµων αγαθών συνυφασµένων µε τις 
θρησκευτικές ή µη πεποιθήσεις του καθενός.  
    Ειδικότερα, η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης συνέχεται προς 
τα εξής επιµέρους δικαιώµατα: Α) Το δικαίωµα να πρεσβεύει κανείς 
οποιοδή-ποτε θρήσκευµα ή δόγµα ή αίρεση ορισµένης θρησκείας ή να 
είναι άθρησκος ή άθεος, χωρίς να υφίσταται καµιά δυσµενή συνέπεια για 
τις εν λόγω πεποι-θήσεις του (άρθρο 13 παρ.1 Συντ.). Β) Το δικαίωµα 
να εκδηλώνει και να διακηρύσσει κανείς γραπτά ή προφορικά, ατοµικά ή 
οµαδικά τις θρησκευτικές, αντιθρησκευτικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις 
του ή να διατηρεί αυτές ως εν-διάθετο φρόνηµα, χωρίς να υποχρεώνεται 
στην αποκάλυψή τους . Η άσκηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος πέρα 
από τους γενικούς περιορισµούς της θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 13 
παρ.2 και 4 Συντ.) δεν πρέπει να ασκείται κατά τρόπο, που να 
στοιχειοθετεί το αδίκηµα του προσηλυτισµού. Συνεπώς, δεν νοείται 
υποχρέωση του ατόµου, να εκδηλώνει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του 
ούτε µπορεί να υποχρεωθεί σε πράξεις ή παραλήψεις, που προϋποθέτουν 
πίστη σε ορισµένη θρησκεία (λ.χ. συµµετοχή σε ορισµένη θρη-σκευτική 
λατρεία). Το κράτος όµως, µπορεί να υποβάλλει το παραπάνω δικαί-ωµα 
σε περιορισµούς για λόγους δηµόσιας τάξης. Γ) Το δικαίωµα να µετα-
βάλλει, να αποβάλλει, ή να διαµορφώνει κανείς τις θρησκευτικές, 
αντιθρη-σκευτικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις τους. ∆) Το δικαίωµα για 
θρησκευτική ισότητα19, δηλαδή τη µη δυσµενή µεταχείριση ατόµων ή 
οµάδων οµόθρησκων µε κριτήρια τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το 
                                                 
19 Το δικαίωµα της θρησκευτικής ισότητας κατοχυρώνεται και στα Συντάγµατα πολλών 
ευρωπαïκών κρατών. Κατά το άρθρο 2 Συντ. Γαλλίας : «Η Γαλλία είναι ∆ηµοκρατία 
αδιαίρετη, ανεξίθρησκη, ισοτιµική και κοινωνική. Εξασφαλίζει την ισότητα απέναντι στους 
νόµους όλων των πολιτών χωρίς διάκριση καταγωγής, φυλής ή θρησκείας. Σέβεται όλες τις 
πίστες», βλ. Η. Νικολούδη , Το Σύνταγµα της Ευρώπης των 9 (Ε.Ο.Κ), 1974, α.60. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 παρ. 3 Συντ. της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας : «Για κανέναν 
δεν επιτρέπεται επιζήµια η προνοµιακή µεταχείριση που να έχει σχέση µε το φύλο, την 
καταγωγή , τη φυλή , τη γλώσσα , την πατρίδα και τον τόπο της προέλευσής του, µε τη θρη-
σκεία , τα θρησκευτικά ή πολιτικά του φρονήµατα», βλ. Γ. Νικολούδη, οπ.π. ,σηµ. 19 σ. 82. 
Κατά το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. 2, 3 του Συντάγµατος της Ιρλανδίας: «Το κράτος εγγυάται τη 
µη προνοµιακή µεταχείριση ορισµένης θρησκείας » και « Το κράτος δεν επιβάλλει 
ανικανότητες ούτε κάνει διακρίσεις λόγω της πρεσβευόµενης θρησκείας, της πίστης ή της 
κοινωνικής κατάστασης», βλ. Γ. Νικολούδη, οπ.π., σηµ. 19, σ. 180. Παρόµοια διατύπωση 
συναντάται και στο άρθρο 8 παρ. 1 Συντ. Ιταλίας: «Κάθε θρησκεία είναι το ίδιο ελεύθερη 
απέναντι στο νόµο », βλ. Γ. Νικολούδη, οπ.π., σηµ. 19, σ. 267. ∆ιατάξεις για τη θρησκευτική 
ισότητα συναντώνται και στα άρθρα του Συντάγµατος της Ολλανδίας : άρθρα 182:«Όλες οι 
θρησκευτικές κοινότητες του Βασιλείου προστατεύονται εξίσου» και άρθρο 183: «Τα µέλη 
των διαφόρων εκκλησιών απολαµβάνουν τι ίδια πολιτικά και αστικά δικαιώµατα και ίσα 
προκειµένου για τις διάφορες διακρίσεις , λειτουργήµατα και υπηρεσίες», βλ. Γ. Νικολούδη , 
οπ.π., σηµ. 19, σ. 267.                            



συγκεκριµένο δικαίωµα απορρέει από το άρθρο 13 παρ.1 Συντ. «Περί 
θρησκευτικής ελευθερίας», σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 Συντ.«Περί 
ισότητας ενώπιον του νόµου». Συνε-πώς δεν µπορεί π.χ. να θεσπιστεί 
από τον κοινό νοµοθέτη ως προσόν ή κόλληµα για την κατάληψη θέσης 
εκπαιδευτικού λειτουργού ή για τη µεταβολή της υπηρεσιακής του 
κατάστασης η πίστη ή η έλλειψη πίστης σε ορισµένο θρήσκευµα. Με βάση 
αυτή τη µορφή της θρησκευτικής ελευθερίας, απαγο-ρεύεται η εισαγωγή 
εξαιρέσεων, που διασπούν τον ενιαίο χαρακτήρα της ρύθ-µισης. Γενικά, 
θρησκευτική ισότητα σηµαίνει ότι το κράτος αντιµετωπίζει όλα τα άτοµα 
κατά τρόπο οµοιόµορφο µε µοναδική εξαίρεση ορισµένα µέτρα αρω-γής 
υπέρ της επικρατούσας θρησκείας. Ε) Το δικαίωµα να ασκεί τα 
προβλεπόµενα από το Σύνταγµα ατοµικά δικαιώµατα, επιδιώκοντας τη 
διά-δοση των θρησκευτικών πεποιθήσεών του. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
επιδίω-ξης διαµορφώνονται ιδίως τα εξής συνταγµατικά δικαιώµατα: α) 
Το δικαίωµα της θρησκευτικής συνάθροισης (άρθρο 13, 11 Συντ.), β) Το 
δικαίωµα του θρησκευτικού συνεταιρισµού (άρθρο 13, 12 Συντ.), γ) Το 
δικαίωµα της θρη-σκευτικής εκπαίδευσης (άρθρο 13, 16 Συντ.), δ) Το 
δικαίωµα της προφορι-κής, έγγραφης ή µέσα από τον τύπο έκφρασης των 
θρησκευτικών πεποιθή-σεων (άρθρο 13 , 14 Σύντ.). 
 
3.3   Ελευθερία της Λατρείας  
 
3.3.1   Έννοια 
    Η ελευθερία της λατρείας συνίσταται στο δικαίωµα του καθενός να 
ασκεί απρόσκοπτα κατά άτοµο ή από κοινού µε άλλους τα θρησκευτικά 
του καθήκο-ντα ή να εκδηλώνει αδέσµευτα µε εξωτερικές ενέργειες την 
πίστη του. Η κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας κρίνεται στο 
βαθµό που προστα-τεύεται η ελευθερία της λατρείας. Γιατί, όπως δεν 
µπορεί να νοηθεί αυτο-τελής η πίστη προς τη λατρεία, έτσι και η 
ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης χωρίς την ελεύθερη έκφραση των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων είναι ανολοκλήρωτη. Η λατρεία 
εξωτερικεύει20 την πίστη των θρησκευτικών συναισθηµάτων µε ενέργειες 
και εκδηλώσεις, που γίνονται «κατ' ιδίαν», σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους 
χώρους21.  

                                                 
20 Κατά το άρθρο 44 παρ. 1 εδ. 1 του Συντ. της Ιρλανδίας : «Το κράτος παραδέχεται ότι η 
τιµή της δηµόσιας λατρείας οφείλεται στον Παντοδύναµο Θεό. Μεταχειρίζεται το όνοµά του 
µε σεβασµό και σέβεται και τιµά την Θρησκεία », βλ. Η. Νικολούδη, οπ.π. , σηµ. 19 , α. 179.  
21Βλ. Α. Μάνεση , οπ.π., σηµ.11, σ. 253: «Η λατρεία µπορεί να γίνεται είτε ατοµικά είτε οµα-
δικά … είτε σε ειδικά ιδρύµατα ή χώρους αφιερωµένους στη λατρεία του Θείου (ναούς, 
ευκτή-ριους οίκους , τεµένη, συναγωγές) είτε στο ύπαιθρο ( λιτανείες, τελετές, κηδείες)».    



    Η προστασία για την ελευθερία της λατρείας ολοκληρώνεται µε την 
ποινική προστασία που παρέχει το κράτος εναντίον οποιουδήποτε 
προσπαθεί κακό-βουλα, να εµποδίσει ή να διαταράξει µια ανεκτή κατά το 
πολίτευµα θρησκευ-τική συνάθροιση (άρθρο 200 παρ.1 Π.Κ.). Επίσης, 
τιµωρείται « όποιος µέσα σε εκκλησία ή σε τόπο προορισµένο για 
θρησκευτική συνάθροιση ανεκτή κατά το πολίτευµα ενεργεί υβριστικά 
ανάρµοστες πράξεις» (άρθρο 200 παρ.2 Π. Κ). Η έννοια της 
θρησκευτικής συνάθροισης καθώς και ο τόπος λατρείας, θα κριθούν από 
τους κανόνες κάθε δόγµατος.  
 
3.3.2   Περιορισµοί 
    Το δικαίωµα της ελεύθερης άσκησης της λατρείας τελεί κάτω από 
κάποιους οιονεί περιορισµούς, που απορρέουν από το άρθρο 13 παρ.2 
του Συντάγµατος. Οι συγκεκριµένοι περιορισµοί αν και µειώνουν την 
ελεύθερη ανάπτυξη των θρησκευτικών πεποιθήσεων, εντούτοις 
επιβάλλονται για λόγους «γενικότερου δηµοσίου και γενικότερου 
κοινωνικού συµφέροντος». Αποσκοπούν δηλαδή στη διασφάλιση των 
προϋποθέσεων εκείνων που θα κα-ταστήσουν ευχερέστερη και 
πληρέστερη την απόλαυση του συγκεκριµένου δικαιώµατος από όλους τους 
πολίτες.  
 
3.3.2.1   Εννοιολογικός  Προσδιορισµός – Γνωστή  Θρησκεία  
    Το ατοµικό δικαίωµα για την ελεύθερη άσκηση της λατρείας, τόσο της 
δηµόσιας όσο και της ιδιωτικής, προϋποθέτει το χαρακτηρισµό της θρησκείας 
ως γνωστής22. Γνωστή θρησκεία δεν σηµαίνει αναγνωρισµένη, αλλά προσιτή 
σε οποιονδήποτε· δηλαδή, θρησκεία που έχει φανερές δοξασίες, της οποίας 
τα δόγµατα και οι αρχές δεν είναι κρυφές, η λατρεία της γίνεται δηµόσια και 
γενικά δεν προϋποθέτει µύηση. Είναι αδιάφορο αν το υπό κρίση δόγµα αποτε-
λεί αίρεση σε σχέση µε την επικρατούσα θρησκεία. Επίσης, δεν προσαπαι-
                                                 
22 Για την έννοια της γνωστής θρησκείας, βλ. Α. Σβώλου- Γ.Βλάχου, οπ.π., σηµ. 14, σ. 42: 
«Γνωστή Θρησκεία σηµαίνει απλώς θρησκείαν φανεράν , έχουσαν δόγµατα φανερά και όχι 
κρυφά και λατρείαν φανεράν , µη αποτελούσαν δηλαδή αθέµιτον ένωσιν ή µυστικήν εταιρίαν ή 
οργάνωσιν προς παρανόµους σκοπούς »ο Ν. Βούρου , Επικρατούσα και γνωστή θρησκεία, 
ΕΕΝ 21 (1954), σ. 263 κε. Χ. Σγουρίτσα, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, τοµ. Β΄, τεύχ. Α΄, Αθήναι 
1964, σ. 152 Α. Μάνεση ,οπ.π., σηµ. 11, σ. 254 Κ. Βαβούσκου, Περί της νοµικής προσωπι-
κότητας της εν Ελλάδι εκκλησίας των διαµαρτυρόµενων , «επίστ. Επετ. Του Α.Π.Θ. της 
Σχο-λής ΝΟΕ», «Τιµ. Τόµ, υπέρ Η. Γ. Κυριακόπουλου», τοµ. ΙΓ-∆, Θεσσαλονίκη 1966-
1969, σ.432 κε. Κ. Βαβούσκου , Ο νοµικός χαρακτήρας της κινήσεως των µαρτύρων  του 
Ιεχωβά, Αρµ. 34 (1980), σ. 1003 κε. : «… διά τη συγκρότησιν της εννοίας της γνωστής 
θρησκείας απαιτείται προσέτι όπως η υπό νοµικόν χαρακτηρισµόν θρησκεία , κατά το 
δογµατικόν και τελετουργικόν περιεχόµενον αυτής , µη αντίκειται εις την δηµόσιαν τάξιν…» 
Γ. Λιλαίου, Το Σύνταγµα και η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, «Νοµοκανονικά», τοµ. 
Α΄(Γνωµοδοτήσεις), Αθήναι 1985, α. 172 κε.                      



τείται το δόγµα που πληρεί τις παραπάνω προϋοθέσεις να έχει την  έγκριση 
της πολιτείας ή της επικρατούσας θρησκείας.  
    Οι αποφάσεις 2105 και 2106/1975 του ΣτΕ υπήρξαν καθοριστικές στην 
επίλυση ζητηµάτων, που διαίρεσαν στο παρελθόν τη νοµολογία. Ειδικότερα, 
θεωρούν ότι µε τη διατύπωση του άρθρου 1371 Α.Κ., ως θρήσκευµα αναγνω-
ρισµένο εν τη ηµεδαπή νοείται γνωστή θρησκεία κατά την έννοια της σχετι-
κής συνταγµατικής ρύθµισης (άρθρο 13 παρ.2). Έτσι, αποκλείεται η εκδοχή, 
ότι προϋποτίθεται οποιαδήποτε πράξη (έγκριση ή άδεια) της πολιτείας ή της 
επικρατούσας θρησκείας για την αναγνώριση των θρησκευµάτων, πράγµα το 
οποίο θα συνέβαλε στον ουσιώδη περιορισµό της θρησκευτικής ελευθερίας23.  
 
 
3.3.2.2   Οιονεί Περιορισµός – Προσηλυτισµός 
     Η απαγόρευση του προσηλυτισµού είναι ο πιο ιδιάζων περιορισµός στην 
άσκηση της θρησκευτικής λατρείας24. Ο άνθρωπος ως πνευµατικό και κοινω-
νικό ον έχει την τάση να καθιστά κοινωνούς των πεποιθήσεών του και 
άλλους συνανθρώπους του και στην επιδίωξή του αυτή ενεργεί όχι σπάνια 
κατά τρό-πο ανεξέλεγκτο, γεγονός που επιτρέπει την κρατική εξουσία να 
θεσπίζει δικαιικές περιστολές, κατά την άσκηση της θρησκευτικής 
λατρείας25.  
    Ως προσηλυτισµός νοείται η άµεση ή έµµεση προσπάθεια διείσδυσης στη 
θρησκευτική συνείδηση ετερόδοξων ή ετερόθρησκων, µε σκοπό τη µεταβολή 
του περιεχοµένου της. Για την πραγµάτωση του σκοπού αυτού, συνυφαίνονται 
ιδίως παροχές ή υποσχέσεις παροχών, ηθικών ή υλικών, µε απατηλά µέσα, 
µε κατάχρηση της απειρίας ή εµπιστοσύνης, µε εκµετάλλευση της ανάγκης και 
της πνευµατικής αδυναµίας ή κουφότητας των άλλων26.  

                                                 
23 Bλ. Σ. Τρωϊάνου, Πορίσµατα εκ της εκκλησιαστικής νοµολογίας του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας των ετών 1974- 1978, «Τιµ. Τοµ. του Συµβουλίου της Επικρατείας 1929-1979», 
τοµ. 1, Αθήναι-Κοµοτηνή 1979, σ. 541.  
24 Κατά τον Γ. Στενό, Η θρησκευτική ελευθερία και το ισχύον Σύνταγµα της Ελλάδας, Χρ. 
ΣΤ΄ (1967),σ. 8. «…η νοµοθεσία περί προσηλυτισµού ως αύτη, διατυπούται εις τους Α.Ν 
1363 και 1672 είναι αντισυνταγµατική…»  
25 Για την εξέταση του προσηλυτισµού, ως πρόβληµα διεκκλησιαστικών σχέσεων, βλ. Χ. 
Κωνσταντινίδη, Προσηλυτισµός, οικουµενικής κίνησις και Ορθόδοξος Εκκλησία, «θεολογία» 
28 (1957), σ. 517 κ.ε., 29 (1958), σ. 18 κ.ε., 169κ.ε., 479 κ.ε., 30 (1959), σ. 356 κ.ε., 31 
(1960), σ. 153 κ.ε. Κατά τον Α. Αλιβιζάτο, Επιβαλλόµεναι τροποποιήσεις των δύο πρώτων 
άρθρων του Συντάγµατος, «Εράνιον προς Γεώργιον Γ, Μαριδάκιν», τοµ. Γ΄, Αθήναι 1964, σ. 
612: «…η ως άνω διάταξις του Συντάγµατος θα έπρεπεν… να διατυπωθή ως εξής: "απαγο-
ρευµένου του αθεµίτου προσηλυτισµού εις βάρος της επισήµου ή πάσης άλλης θρησκείας ή 
Εκκλησίας».  
26 Για την έννοια του προσηλυτισµού κατά το ισχύον Σύνταγµα, βλ. Α. Μάνεση, όπ. π., σηµ. 
(11), σ. 255 κε. Α. Μαρίνου, Η έννοια του προσηλυτισµού κατά το νέο Σύνταγµα, Ελλ∆νη 25 
(1984), σ. 4 κε. Α. Λοβέρδου, Προσηλυτισµός, Αθήνα- Κοµοτηνή 1986, σ. 22.   



    Ο προσηλυτισµός τιµωρείται ποινικώς27, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του 
Α.Ν. 1363/15.8.1938 «περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 
του εν ισχύει Συντάγµατος»28, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 2 και 3 
αντίστοιχα του Α.Ν. 1672/29.3.1939 «περί τροποποιήσεως του Α.Ν. 
1363/1938 "Περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν 
ισχύει Συντάγµατος"». Σύµφωνα µε τις εν λόγω διατάξεις, η διενέργεια 
προσηλυτισµού συνιστά πληµέληµµα και τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική 
ποινή29.  
     Το ισχύον Σύνταγµα απαγορεύει τον προσηλυτισµό (άρθρο 13 παρ.2), όχι 
µόνο σε βάρος της επικρατούσας θρησκείας, όπως όριζαν τα προϊσχύσαντα 
Συντάγµατα30, αλλά γενικώς κατά των γνωστών θρησκειών. Επιπλέον, οι 
σχετικές διατάξεις δεν περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο για την επικρατούσα 
θρησκεία, αλλά στο δεύτερο µέρος του Συντάγµατος, όπου ρυθµίζονται 
γενικά τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα.  
     Η ρύθµιση του άρθρου 13 παρ.2 Συντ. αποτελεί µια καινοτοµία31, που 
επιδιώκει τη διεύρυνση της προστατευτικής της εµβέλειας σε όλες τις γνω-

                                                 
27 Βλ. ΑΠ αριθ. 54/1958, ΠοινΧρ Η΄(1958), σ. 273. Α. Βλάχου, Το έγκληµα της καθιβρύ-
σεως θρησκευµάτων, ΠοινΧρ Λ∆΄(1984), σ. 641 κε.  
28 Ε. τ. Κ. αριθ. 305/3. 9. 1983. 
29 Το έγκληµα του προσηλυτισµού τυποποιήθηκε αρχικά στο άρθρο 198 Π.Ν. ως εξής: «Αιρε-
σιώται, οίτινες προσπαθούν δι΄ αθεµίτων µέσον να διαδώσωσιν ή να καταστήσωσιν επικρα-
τείς τας θρησκευτικάς αυτών δοξασίας, κηρύττουσιν επί δηµοσίων τόπων, ερεθίζουσι τους 
οπαδούς αυτών εις εχθροπάθειαν κατά των ετεροθρήσκων ή τους εµποδίζουσι από του να 
συγκοινωνώσι µετ΄ άλλων ή εναντίον κυβερνητικής απαγορεύσεως ζητούν να διαστέλλωσι 
εαυτούς και τα µέλη της αιρέσεως των δι΄ εξωτερικών γνωρισµάτων, τιµωρούνται». Βλ. ΑΠ 
αριθ. 586/1931, Θ ΜΒ΄(1931), σ. 644 κε. : «Το άρθρο 1 του ισχύοντος Συντάγµατος καθιε-
ρώνει ως θεµελιώδη αρχήν το απαραβίαστον της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδη-
σης…Η συνταγµατική αυτή διάταξις ου µόνον δεν αντιτίθεται αλλά και πλήρως εναρµονίζεται 
προς την διάταξιν του άρθρου 198 του Π.Ν δια της οποίας σκοπείται η εν αρµονία συνύ-
παρξις και προστασία των εν τη πολιτεία ανεγνωρισµένων θρησκευµάτων». 
30 Συντ. 1844, άρθρο 1: «… απαγορευοµένου του προσηλυτισµού και πάσης άλλης 
επεµβάσεως κατά της επικρατούσης θρησκείας». Η διατύπωση του Συντάγµατος του 1844 
επαναλαµβά-νεται και στα µεταγενέστερα εκτός από το Σύνταγµα του 1927.  
31 Τη δικαιοτεχνική επεξεργασία της ειδική ρύθµισης για τον προσηλυτισµό στις εργασίες 
ψήφισης του ισχύοντος Συντάγµατος, βλ. Βουλή των Ελλήνων. ∆ιάταξις και άρθρον 
επισήµων σχεδίων-τροπολογιών, οπ. π., σηµ. (16), σ. 29: (Κυβερνητικό Σχέδιο: «Ο 
περιορισµός και πάσα άλλη επέµβασις κατά της επικρατούσης ή άλλης γνωστής θρησκείας 
απαγορεύεται» Τ.Κ. Παπακωνσταντίνου- Π. Ατάτος- Ι. Αντωνοπουλος κ. α., άρθρο 8: «Ο 
προσηλυτισµός και πάσα άλλη επέµβασις κατά της επικρατούσης θρησκείας απαγορεύεται» 
Α. Σεχιώτης: «Εις την παράγραφο 7 του άρθρου 4 απαλείφονται οι λέξεις «Ο προσηλυτισµός 
και πάσα άλλη» Κ. Κωνιωτάκης: Αιτιολογική έκθεσις: «Επειδή: α) Ο καθορισµός των 
ενεργειών αίτινες δύνανται να θεωρηθούν ως προσηλυτισµός είναι τόσο δυσχερής… ώστε να 
εκτίθεται εις την απόλυτον υποκειµενικήν κρίσιν του ποινικού δικαστού… κα ούτως ή επ΄ 
αυτής απόφασις να δύναται να καταλήξη εις αµφισβήτησιν της υπό του Συντάγµατος 
καταχυρουµένης ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης.  β) Όταν µια θρησκεία 



στές θρησκείες, στο πλαίσιο της εξέλιξης των σχέσεων κράτους και επικρα-
τούσας θρησκείας.  
     Η άποψη ότι είναι δυνατή η άσκηση προσηλυτισµού32 υπέρ της επικρα-
τούσας θρησκείας δεν ευσταθεί παντελώς. Μάλιστα το Σύνταγµα επιδιώκο-
ντας τη ρητή ή σιωπηρή αποδοχή του από ευρύτερες κατά το δυνατόν οµάδες 
πολιτών, εξισορροπεί συνήθως τις επιδιώξεις του. Ο συµβιβασµός αυτός επι-
χειρείται µε γενικές ρυθµίσεις, ώστε να διευκολύνεται µέσα στα συνταγµατικά 
πλαίσια η εξέλιξη και η ιστορική αντοχή τους, χωρίς να διακυβεύεται η συνέ-
χεια του δικαίου. Είναι συνεπώς αδύνατο, ο συντακτικός νοµοθέτης να εξαί-
ρεσε από τις κυρώσεις τους οπαδούς της επικρατούσας θρησκείας, που α-
σκούν προσηλυτισµό υπέρ αυτής, επιτρέποντας έτσι τη διάδοσή της µε άνοµα 
µέσα.  
 
3.3.2.3   Γενικές Ρήτρες  
  
  Α.  ∆ηµόσια Τάξη         
     Η δηµόσια τάξη αποτελεί ένα µέτρο στάθµισης στην άσκηση της λα-
τρείας33, µια αξιολογική έννοια, την οποία δεν επιτρέπεται να διαταράξει ή να 
θέσει σε κίνδυνο ο πολίτης κατά την άσκηση των ατοµικών του δικαιωµάτων 
(π.χ. κήρυγµα µε µεγάφωνα σε κατοικηµένες περιοχές). Η δηµόσια τάξη είναι 
σύνολο αρχών, αξιών και πεποιθήσεων , που χαρακτηρίζουν την ελληνική 
κοινωνία και διασφαλίζουν την κρατική εξουσία34. Εποµένως, η ερµηνευτική 

                                                                                                                                           
αντιµετωπίζει τους αντιπάλους της µε αστυνοµική παρακολούθησιν εις την ουσίαν κλονίζεται 
το κύρος της θρησκείας… γ) Εις κανέ-να Σύνταγµα της ∆υτικής Ευρώπης δεν υπάρχει 
τοιαύτη διάταξις…: Προτείνοµεν την διαγρα-φήν της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 
Σχεδίου Συντάγµατος, η οποία ορίζει ότι: «Ο προ-σηλυτισµός και πάσα άλλη επέµβασις κατά 
της επικρατούσης ή άλλης γνωστής θρησκείας απαγορεύεται»).       
32 Βλ. ∆αγτόγλου, Προσανατολισµοί και σκοποί του νέου Συντάγµατος, ΤοΣ 1 (1975), σ. 38: 
«Πρέπει δε βεβαίως να γίνει εις πάντας σαφές ότι η πλήρης και συνεπής θρησκευτική ελευ-
θερία δεν στρέφεται κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας…» Κ. Βαβούσκου, Η εκκλησία της 
Ελλάδος κατά το νέον Σύνταγµα και το νέον Καταστατικόν αυτής Χάρτην, Αρµ. 32 (1978), σ. 
203: «…ούτε η επικρατούσα θρησκεία δύναται πλέον να προσηλυτίζη οπαδούς ετέρας θρη-
σκείας ή ετέρου χριστιανικού δόγµατος έστω και δια θεµιτών µέσων».  Γ. Κατρά, Προσηλυτι-
σµός και ιεραποστολή, Ελλ∆νη 21 (1980), σ. 690 κε. Α. Μάνεση, όπ.π., σηµ. (11), σ. 256: 
«…ασφαλώς δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή η τιµώρηση των ορθοδόξων που ασκούν προση-
λυτισµό (βλ. ρητά και ΑΠ 1304/1982, ΠοινΧρ 33,502) συνάγεται χωρίς άλλο ότι δεν µπορεί 
να γίνει αποδεκτή ούτε η τιµώρηση ετεροδόξων ή αλλοθρήσκων για τον ίδιο λόγο… Ή λοιπόν 
ο προσηλυτισµός θα είναι αξιόποινος για όλους ή για κανένα και σωστό είναι το δεύτερο».  
33 Κατά το άρθρο 184 Συντ. της Ολλανδίας: «Η δηµόσια άσκηση κάθε θρησκείας επιτρέπεται 
µέσα σε κτίρια και κλειστούς χώρους, µε την επιφύλαξη των αναγκαίων µέτρων για την 
εξασφάλιση της τάξης και της δηµόσιας γαλήνης…», βλ. Η. Νικολούδη, όπ.π., σηµ. (19), σ. 
269.   
34 Βλ. Α. Μαρίνου, α. 173.  



της προσέγγιση, θα πρέπει να εναρµονίζεται προς την έννοια της «συνταγµα-
τικής τάξης ». 
     Η συνταγµατική όµως τάξη , θεµελιώνεται στις αρχές της ελευθερίας και 
της ισότητας. Η αµοιβαία αυτή επίδραση εµφανίζεται στην πράξη συνήθως ως 
περιορισµός των ατοµικών δικαιωµάτων35 . Όταν όµως, η αλληλουχία δεν κα-
θίσταται εφικτή τότε η ασφάλεια του κράτους υπερτερεί των ατοµικών ελευ-
θεριών36. 
   
Β.  Χρηστά Ήθη 
     Τα όρια της ελεύθερης ανάπτυξης των θρησκευτικών πεποιθήσεων 
συνδέονται µε το επιτρεπτό των επεµβάσεων της κρατικής εξουσίας στο δι-
καίωµα της θρησκευτικής λατρείας, που εµφανίζεται κι ως σεβασµός των 
χρηστών ηθών. Η έννοια των χρηστών ηθών αποδίδεται, ως σύνολο διαµορ-
φωµένων αντιλήψεων για τη φύση της θρησκευτικής λατρείας, ρυθµιστικών 
της κοινωνικής συµπεριφοράς. Επίσης ορίζεται, ως αντικειµενική εκτίµηση 
της λατρευτικής ευθύτητας και ορθότητας, που ανταποκρίνεται στην κοινω-
νική δεοντολογία και η παρέµβαση αυτών επισύρει όχι µόνο κοινωνικές αλλά 
και νοµικές κυρώσεις.  
      Οι εν λόγω αρχές απορρέουν από τους ευρύτερους κανόνες της κοι-
νωνικής ευπρέπειας, που προσλαµβάνουν βαθµιαία τη µορφή κανόνα δικαίου. 
Με την έννοια αυτή καθίστανται τµήµα της δηµόσιας τάξης. 
     Τα χρηστά ήθη διέπουν και προσδιορίζουν το σύνολο της έννοµης τάξης. 
Συνεπώς, δεν συνιστούν µόνο άµεσο περιορισµό που απορρέει από το Σύ-
νταγµα αλλά και έµµεσο που ασκείται από τον κοινό νοµοθέτη37. Ο 
συντακτικός περιορισµός των χρηστών ηθών παρέχει συγχρόνως εξουσιο-
δότηση στον κοινό νοµοθέτη, για να θεσπίσει επεµβάσεις στα ατοµικά δικαι-
ώµατα και να απαγορεύσει τρόπους συµπεριφοράς εξαιτίας της µη εναρµό-
νισής τους προς τα χρηστά ήθη. Οι σχετικοί νόµοι µπορούν να παρέχουν 
εξουσιοδότηση στη διοίκηση και στη δικαιοσύνη, µε την έννοια της κριτικής 
                                                 
35 Βλ. Κ. Bettermann, Περιορισµοί των ατοµικών ελευθεριών, (µετ. Κ. Κεραµέα), Αρµ. 
ΙΘ΄(1965), σ. 264 κε.  Κατά τον Α. Μάνεση, Οι κύριες συνιστώσες του συστήµατος των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του Συντάγµατος του 1975, «Οι συνταγµατικές ελευθερίες στην 
πράξη», Αθήνα- Κοµοτηνή 1986, σ. 29: «…άµεση και ρητή εκδήλωση της µέριµνας του 
συντακτικού νοµοθέτη για την προστασία του "σκληρού πυρήνα" της κρατικής εξουσίας µέσω 
της αµυντικής ρήτρας της "δηµόσιας τάξης" και ασφάλειας… αποτελούν οι διατάξεις που 
θεσπίζουν περιορισµούς στην άσκηση… της θρησκευτικής λατρείας (άρθρο 13 παρ. 2 εδ. 
β΄)…».  
36 Βλ. Α. Μάνεση, Το πρόβληµα της ασφάλειας του κράτους και η ελευθερία, Ε∆∆∆ (1962), 
σ. 5 κε. και 113 κε.=«Συνταγµατική Θεωρία και Πράξη». (1980), σ. 390 κε.   
37 Κατά το άρθρο 19 Συντ. της Ιταλίας: «Καθένας µπορεί να πρεσβεύει το θρήσκευµά του µε 
οποιονδήποτε τρόπο, µόνος ή µαζί µε άλλους, να προπαγανδίζει γι΄ αυτό και να ασκεί 
ιδιαίτε-ρα ή δηµόσια τα σχετικά µε τη λατρεία του εφόσον δεν πρόκειται για τελετές 
αντίθετες στα χρηστά ήθη», βλ. Η. Νικολούδη, όπ.π., σηµ. (19), σ. 187.       



βάσει του συνταγµατικού περιορισµού, που απορρέει από τα χρηστά ήθη38. 
Είναι συναφές, ότι η εκ µέρους των νοµοθετικών και διοικητικών οργάνων 
ερ-µηνεία των χρηστών ηθών υπόκειται στο συνεχή ερµηνευτικό έλεγχο των 
δι-καστηρίων39.     
 
  Γ.  Καθήκοντα Απέναντι στο Κράτος και Επιφύλαξη του Νόµου            
    Το άρθρο 13 παρ.4 Συντ. θέτει ένα πρόσθετο περιορισµό στη θρησκευτική 
ελευθερία. Η συγκεκριµένη διάταξη όχι µόνο περιέχει την «επιφύλαξη της 
τήρησης των νόµων» κατά τη άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά και 
ορίζει ειδικότερα, ότι «ουδείς δύναται ένεκα των θρησκευτικών του πεποιθή-
σεων να απαλλαγεί της εκπληρώσεως των υποχρεώσεών του προς το κρά-
τος».  
     Η επιφύλαξη του νόµου είναι ένα βασικό στοιχείο στη διαµόρφωση της 
θρησκευτικής ελευθερίας40. Παρέχει προστασία στο µέτρο που η επέµβαση 
στα ατοµικά δικαιώµατα επιτρέπεται µόνο µε νοµοθετική ρύθµιση. Έτσι υπο-
κρύπτει τον κίνδυνο της πλήρους διάθεσης του συγκεκριµένου δικαιώµατος 
στην κοινή νοµοθεσία. Στην κατοχύρωση της θρησκευτικής λατρείας, ο κίν-
δυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε ρητή διάταξη, που τονίζει την 
προστατευτική αποστολή των νόµων στη ρύθµιση συναφών θεµάτων41. Οι 
νόµοι αποσκοπούν στην περιφρούρηση αγαθών, που ενδιαφέρουν το 
κοινωνικό σύνολο42.  
     Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η άσκηση της λατρείας δεν προαπαιτεί 
άδεια ή έγκριση, υπόκειται όµως στη ρύθµιση των νόµων για τη διακρίβωση 
της τήρησης των όρων του Συντάγµατος. Συνεπώς, η εκάστοτε διοίκηση είναι 
υποχρεωµένη να προβαίνει σε ενέργειες για την παροχή στη θρησκευτική 
λατρεία της προβλεπόµενης από το Σύνταγµα προστασίας των νόµων.  
     Συνταγµατική κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας σηµαίνει ότι ο 
κοινός νοµοθέτης δεν µπορεί να τη θίξει. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι κάθε 
νοµοθέτηµα δεν µπορεί να θέσει περιορισµούς στην απόλαυση του δικαιώµα-
τος της θρησκευτικής ελευθερίας. Απλώς, η υποχώρηση του συγκεκριµένου 
δικαιώµατος µε νόµο είναι δυνατή µόνο όταν αποσκοπεί στην προστασία αγα-
θού, το οποίο έχει ιδιαίτερη σηµασία για το κοινωνικό σύνολο. 
 

                                                 
38 Βλ. Α. Μάνεση, όπ.π., σηµ. (11), σ. 62:«Αν µεν τα χρηστά ήθη -δηλαδή οι κανόνες κοινω-
νικής ηθικής- θεωρηθούν σαν νοµική έννοια lato sensu, το περιεχόµενό της προσδιορίζεται 
µε βάση τα διδάγµατα της κοινής πείρας αν δε εκληφθούν σαν "αόριστη" έννοια τα ακραία της 
όρια υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο».   
39 Κ. Betermann, όπ.π., σηµ. (35), σ. 272.  
40 Βλ. Σ. Τρωϊάνου, όπ.π., σηµ. (14), σ. 40.  
41 Άρθρο 13 παρ. 2 Συντ. : «Πάσα γνωστή θρησκεία είναι ελευθέρα και τα της λατρείας 
αυτής τελούνται ακωλύτως υπό την προστασίαν των νόµων».  
42 Βλ. Α. Σβώλου-Γ. Βλάχου, όπ.π. σηµ. (14), σ. 44.  



3.3.2.4   Περιορισµός: Όρκος 
 
     Όρκος είναι η διαβεβαίωση που πραγµατοποιείται µε την επίκληση 
ορισµένου παράγοντα. Ο όρκος ρυθµίζεται στο άρθρο 13.5 του Συντάγµατος 
που αναφέρει «κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόµο, που ορίζει και 
τον τύπο του». Όπως βλέπουµε το Σύνταγµα αναθέτει τον όρκο στον κοινό 
νοµοθέτη. Εποµένως ο νοµοθέτης είναι καταρχήν ελεύθερος να επιβάλλει 
όρκο στις περιπτώσεις που κρίνει ο ίδιος, αρκεί να µην παραβιάζονται οι 
διατάξεις του Συντάγµατος. ∆ηλαδή, ο κοινός νοµοθέτης είναι ελεύθερος να 
ορίζει το βεβαιωτικό περιεχόµενο του όρκου (λ.χ. η αλήθεια της κατάθεσης), 
όχι όµως να καθορίζει και το θρησκευτικό περιεχόµενό του ή να επιβάλλει 
θρησκευτικό όρκο αντί για πολιτικό.  
     Θρησκευτικός όρκος είναι η διαβεβαίωση για την αλήθεια ή µη γεγονότος 
ή πράξης ή την τήρηση ορισµένης συµπεριφοράς µε την επίκληση του θείου. 
Θρησκευτικό όρκο δίνουν οι βουλευτές σύµφωνα µε το άρθρο 59 του Συντά-
γµατος, και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ.2 
του Συντάγµατος. Επειδή µε τον όρκο γίνονται γνωστές οι θρησκευτικές 
πεποι-θήσεις καθενός, η επιβολή του καταλύει την ελευθερία εκδήλωσης της 
θρη-σκευτικής πίστης, συνεπώς η επιβολή θρησκευτικού όρκου είναι 
αντισυνταγ-µατική.  
     Πολιτικός όρκος είναι η διαβεβαίωση που πραγµατοποιείται µε την 
επίκληση συνήθως της τιµής και της συνείδησης. Εδώ ο ορκιζόµενος επικα-
λείται για την απόδειξη των ισχυρισµών του όχι το θείο αλλά την τιµή και την 
συνείδησή του. Το άρθρο 13 παρ.5 καθιστά δυνατή την επιβολή όρκου µέσω 
του κοινού νοµοθέτη. Ο ορκιζόµενος έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τον θρη-
σκευτικό όρκο όχι όµως και τον πολιτικό. Μάλιστα, ο κοινός νοµοθέτης πρέ-
πει να λαµβάνει υπόψη του τις θρησκευτικές πεποιθήσεις όταν καθορίζει τον 
τύπο του όρκου.  
  
 

3.4 Θρησκευτική Ελευθερία : Τι ισχύει στην Ελλάδα 
 
     Εφαρµόζεται άραγε απόλυτα η θρησκευτική ελευθερία στη 
χώρα µας; Μπορούν ελεύθερα οι Έλληνες πολίτες  και όχι 

µόνο να πρεσβεύουν όποια θρησκεία θέλουν; Η µήπως 
υπάρχουν ακόµα και σήµερα φραγµοί στην έκφρα-ση αυτού του 

σηµαντικού δικαιώµατος; 
     Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης 
περιλαµβάνει τα εξής δικαιώµατα : 1) Το δικαίωµα να πρεσβεύει κανείς οποι-
αδήποτε θρησκεία ή δόγµα ή αίρεση επιθυµεί, ή να είναι άθρησκος ή άθεος. 



2) Το δικαίωµα να διακηρύσσει κανείς ή να απορρίπτει τις θρησκευτικές ή 
άθρη-σκες πεποιθήσεις του. 3) Το δικαίωµα να διαµορφώνει , να µεταβάλλει 
ή να εγκαταλείπει τα θρησκευτικά του πιστεύω. 4) Το δικαίωµα να µην 
υπόκειται σε άνιση ή δυσµενή µεταχείριση λόγω των θρησκευτικών του 
πεποιθήσεων. 5) Το δικαίωµα να µεταδίδει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις 
µε την δυνα-τότητα χρήσης όλων των προσφερόµενων από το Σύνταγµα 
µέσων ( ελευθε-ρία γνώµης, δικαίωµα συναθροίσεων κ.λ.π )43.     
 
3.4.1  Προοίµιο του Συντάγµατος 
    
     Ο Καταστατικός Χάρτης της Πολιτείας ,το Σύνταγµα διατυπώνεται «εις 
το όνοµα της Αγίας Οµοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». ∆ηλαδή το Σύντα-
γµα κάνει µια οµολογία πίστεως, κάτι που αποτελεί αντίφαση µε την 
ανεξιθρη-σκεία που το ίδιο κατοχυρώνει.    
                     
 
 
3.4.2 Το θρήσκευµα στις ταυτότητες 
 
    Αυτονόητο δικαίωµα κάθε ανθρώπου είναι να δηλώνει ή να µην γνωστο-
ποιεί τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του. Ο εξαναγκασµός του εποµένως, 
στην περίπτωση της έκδοσης Αστυνοµικής ταυτότητας , να προβαίνει σε τέ-
τοια δήλωση αντιβαίνει στο Σύνταγµα που εγγυάται το σεβασµό της ανθρώ-
πινης αξιοπρέπειας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Η 
πρακτική αυτή δεν συναντάται σε καµιά ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αποτελεί µέσο 
για την αστυνόµευση µειονοτήτων. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απο-
φάνθηκε ότι η υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες 
παραβιάζει τις θεµελιώδεις ελευθερίες του ατόµου, που περιέχονται στην 
Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και στην Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 
 
 
3.4.3 Ο Μεταταξικός Νόµος περί Προσηλυτισµού 
 
     Γνωστός είναι ο Μεταταξικός νόµος περί προσηλυτισµού που ακόµα 
εξακολουθεί να ισχύει, µε τον οποίο καταδικάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι 
επειδή απλά διέδιδαν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Η απαγόρευση του 
προσηλυτισµού αποτελεί και διάταξη του Συντάγµατος του 1975. Μάλιστα ο 
Ε. Παπανούτσος στην ολοµέλεια της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής παρατήρησε: 
                                                 
43 Μπέης Κ., Η θρησκευτική ελευθερία-Θεωρία και πράξη στην ελληνική κοινωνία και έννοµη 
τάξη, ΕΥΝΟΜΙΑ 1997, σ. 31.   



«είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα τα σύνορα της διαδοχής και του κηρύγµατος 
από το ένα µέρος και του προσηλυτισµού από το άλλο». Μάλιστα ο τότε 
ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Πλασκοβίτης είχε υποσχεθεί την κατάργηση 
του νόµου το 1983, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ολλανδού ευρωβου-
λευτή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Α.Π είχε κρίνει αθέµιτο και ποινικώς κολά-
σιµο προσηλυτισµό τα εξής: Την επίµονη ανάπτυξη δοξασιών και την παρά-
δοση αιρετικών περιοδικών, την επίσκεψη και την παράδοση δωρεάν εντύ-
πων, τις διδασκαλίες, διαφωτίσεις κ.λ.π.  
 
3.4.4    Έγκριση του Μητροπολίτη για Ετερόδοξους Ναούς 
 
     Σύµφωνα µε τον Μεταταξικό νόµο 1672/1939 για την ίδρυση του 
ετερόδοξου ή ετερόθρησκου ναού απαιτείται µεταξύ άλλων και η άδεια του 
Ορθόδοξου Μητροπολίτη της περιοχής. Η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος 
αντιµετώπισε πολλές περιπτώσεις άρνησης της ∆ιοίκησης να χορηγήσει 
άδεια ίδρυσης καθολικού ναού. Η ∆ιοίκηση βέβαια ευθυγραµµίστηκε µε τις 
αρνητι-κές γνωµοδοτήσεις του Ορθόδοξου Μητροπολίτη. Επιπλέον, πολλές 
φορές, αιτήσεις για χορήγηση οικοδοµικής άδειας ευκτήριου οίκου από 
Προτεστα-ντικές Εκκλησίες, απορρίφθηκαν επειδή ο Υπουργός Παιδείας και 
Θρη-σκευµάτων συµµερίστηκε την αρνητική γνώµη της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.  Και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αντιµετωπίζουν ανάλογα 
προβλήµατα. Συγκεκριµε-να αναγκάζονται να µισθώνουν αίθουσες για τις 
συναθροίσεις τους, οι οποίες σφραγίζονται από την αστυνοµία και οι 
υπεύθυνοι καταδικάζονται από τα δικαστήρια.  
     Οι Έλληνες Μητροπολίτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επειδή έδωσαν 
όρκο να τηρούν το Σύνταγµα, έχουν νοµική υποχρέωση να σέβονται τις δια-
τάξεις του Συντάγµατος που λένε: «καθένας µπορεί να εκφράζει και να 
διαδί-δει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του» και «η 
επι-στήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες»(άρθρο 14 και 16) 
 
3.4.5    Προκατάληψη Ενάντια στους Μάρτυρες του Ιεχωβά               
    
     Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αντιµετώπιζαν πολλά προβλήµατα. Στη 
διάρκεια της ∆ικτατορίας οι γάµοι τους θεωρούνταν ανυπόστατοι και δεν 
καταχω-ρούνταν στα Ληξιαρχεία. Τα παιδιά τους θεωρούνταν εξώγαµα, 
χήρες έχασαν συντάξεις και κληρονοµιές, εργάτες στερήθηκαν οικογενειακά 
επιδόµατα ενώ άλλοι δεν είχαν ιατρική περίθαλψη για τα παιδιά τους. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων επικύρωσε αυτές τις 
αποφάσεις, ενώ το εφετείο τις ακύρωσε. Επιπλέον όταν η Θεσσαλονίκη ήταν 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ο τότε δήµαρχος κ. Σ.Κούβελας 
αρνήθηκε να καταχωρήσει τις γεν-νήσεις και τους γάµους των Μαρτύρων του 



Ιεχωβά στα ∆ηµοτολόγια αδιαφο-ρώντας για την άποψη του Συµβουλίου της 
Επικρατείας που είχε λύσει το θέ-µα. Πάντως είναι γεγονός ότι οι Μάρτυρες 
του Ιεχωβά αποτελούν την πλέον διωκόµενη κοινότητα.  

 
 

3.5   ∆ιεθνείς Ρυθµίσεις για την Προστασία της Θρησκευτικής 
Ελευθερίας 

 
     Κατ´ αρχήν, από την εξέταση του Χάρτη των ΗΕ γίνεται αντιληπτό ότι ο 
σεβασµός της θρησκευτικής ελευθερίας44, αποτελεί έναν από τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την απάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων µεταξύ 
των ατόµων. Ειδικότερα: α) Στο κεφάλαιο 1, µε τίτλο «Σκοποί και Αρχές του 
ΟΗΕ» και στο άρθρο 1 παρ.3, διατυπώνεται ότι «η προαγωγή και ενθάρρυνση 
του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθε-
ριών, χωρίς διάκριση θρησκείας, συνιστά έναν από τους σκοπούς του ΟΗΕ». 
β) Στο κεφ.4 µε τίτλο «Καθήκοντα και εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης» 
και στο άρθρο 13 παρ.1, εδ.β΄, καθορίζεται ότι «Η Γενική Συνέλευση θα 
εγκαι-νιάσει µελέτες και θα κάνει προτάσεις προς το σκοπό όπως 
υποβοηθήσει την πραγµάτωση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών για 
όλους, χωρίς διάκριση θρησκείας»45. γ) Στο κεφάλαιο 9, µε τίτλο «∆ιεθνής 
Οικονοµική και Κοινω-νική Συνεργασία» και ειδικότερα στο άρθρο 55, παρ.δ, 
προβλέπεται ότι «Προς το σκοπό της δηµιουργίας συνθηκών σταθερότητας 
και ευηµερίας που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη ειρηνικών και φιλικών 
σχέσεων µεταξύ των Εθνών, βασιζόµενες στο σεβασµό της αρχής της 
ισότητας και της αυτοδιά-θεσης των λαών, τα Ηνωµένα Έθνη, θα ευνοήσουν 
τον καθολικό σεβασµό και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και 
των θεµελιωδών ελευθε-ριών για όλους, αδιακρίτως θρησκείας». Από τις 
ανωτέρω διατάξεις προκύ-πτει ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης 
συγκροτεί έναν από τους βασικούς κανόνες.  
     Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που ψηφί-
στηκε από την ολοµέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 10.12.1948, 
αποτελεί την πρώτη διεθνή κωδικοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
ελευθεριών, που ενσαρκώνει το πνεύµα της Αµερικάνικης και Γαλλικής 
∆ιακήρυξης του 1776 και του 1789 αντίστοιχα.  
     Η θρησκευτική ελευθερία αναγνωρίζεται ως βασική συνιστώσα των 
αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων και ελευθεριών που προβλέπει η Ο∆∆Α. 

                                                 
44 R. Clark, The United Nations and Religious Freedom, JILP 11 (1978), σ. Ι 79 κε.  A. 
Krishnswami, A study of Discrimination in the matter of Religious Rights and practices, 
JILP 11 (1978), σ. 227 κε.  
 
45 Βλ. H. Lauterpacht, International Law and Human Rights, 1968, σ. 147 κε.  



Ειδικότερα, η προστασία όλων των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που 
προβλέπονται στην εν λόγω διακήρυξη, είναι δυνατή σε όλους χωρίς διάκριση 
αυτών λόγω θρησκείας (άρθρο 2). Το άρθρο 18 εξάλλου αποτελεί την 
κατεξοχήν προσδιοριστική διάταξη της θρησκευτικής ελευθερίας. Στο εν 
λόγω δικαίωµα «εξυπακούεται και το της ελευθερίας, της αλλαγής της 
θρησκείας ή της πίστεως ως και της ελευθερίας της τελέσεως της θρησκείας 
ή της πίστεως του ατόµου, είτε µόνον είτε εν κοινώ µετ´ άλλων, τόσο 
δηµοσίως όσο και κατ´ ιδίαν, δια της διδασκαλίας, των συχνάσεων, της λα-
τρείας και της τελέσεως των εξωτερικών τύπων». Συναφής είναι και η 
διάταξη του άρθρου 26 παρ.2, σύµφωνα µε την οποία η εκπαίδευση πρέπει να 
αποβλέπει εις την πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και εις 
την ενίσχυση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών 
ελευθεριών. Πρέπει να ευνοήσει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φι-
λία µεταξύ πάντων των εθνών και των φυλετικών ή θρησκευτικών οµάδων. 
Κατά τη διάταξη εξάλλου του άρθρου 16 παρ.1 Από της εφηβικής ηλικίας ο 
ανήρ και η γυνή, άνευ περιορισµού τίνος ως προς τη φυλή, την εθνικότητα ή 
τη θρησκεία έχουν το δικαίωµα να νυµφεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Η 
ελευθερία της θρησκείας (άρθρο 12) περιλαµβάνεται και στον κατάλογο των 
ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων της ΕΣ∆Α. 
     Ο Αφρικανικός Χάρτης της Banjul46 για τα δικαιώµατα του Ανθρώπου και 
των Λαών, περιλαµβάνει σηµαντικές καινοτοµίες σε σύγκριση µε άλλες 
διεθνείς πράξεις. Η ελευθερία της συνείδησης και της θρησκείας (άρθρο 8) 
αναγνωρίζεται στα πλαίσια της παραδοσιακής αφρικανικής κοινωνίας και 
εκδηλώνεται πλην των µονοθεϊστικών θρησκειών, ιδίως µε τη µορφή της 
προγονολατρείας και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων στις ανε-
ξέλεγκτες φυσικές δυνάµεις. Η αναγνώριση εξάλλου της θρησκείας ως 
απόλυτης αξίας και ως στοιχείου κοινωνικής ανοχής φαίνεται από τις 
ειδικότερες διατάξεις της Σύµβασης, που προβλέπουν την απόλαυση όλων 
των δικαιωµάτων χωρίς διάκριση θρησκείας (άρθρο 2), την υποχρέωση του 
κράτους να συνδράµει την οικογένεια στο έργο της ως φύλακα της ηθικής  και 
των παραδοσιακών αρχών, που της αναγνωρίζει το κοινωνικό σύνολο (άρθρο 
18 παρ.2) καθώς και απαγόρευση της οµαδικής απέλασης των αλλοδαπών 
θρησκευτικών οµάδων (άρθρο 12 παρ.4, 5). 
     Τέλος, η Τελική Πράξη  του Ελσίνκι47 αποτελεί την έκφραση της 
βούλησης των ευρωπαϊκών κρατών να αντιµετωπίσουν κατά τρόπο 

                                                 
46 Το Θεσµικό πλαίσιο του Χάρτη της Banjul, το ιδεολογικό του στίγµα, τις ουσιαστικές του 
διατάξεις καθώς και τους µηχανισµούς ελέγχου των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν τα 
συµβαλλόµενα κράτη µέρη, βλ. Σ. Περράκη, Η διεθνής προστασία των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου, Αθήνα-Κοµοτηνή 1984, σ. 301 κε., 307 κε., 310 κε. και 325 κε. 
47 Το νοµικό χαρακτήρα καθώς και τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, βλ. Α. 
Παπακώστα, Η Τελική Πράξη του Ελσίνκι, Αθήνα 1980, σ. 21 κε. και 30 κε.  



ουσιαστικό το πρόβληµα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και συνεργασίας, µε βάση 
ορισµένες αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Ο σεβασµός των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, συµπεριλαµβανοµένης της 
ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πίστης αποτελεί µια από τις 
διακηρυσσόµενες αρχές. Η συνεργασία εξάλλου µεταξύ των κρατών για την 
προαγωγή ανθρωπιστικών ιδίως θεµάτων τονώνει το κύρος και την 
αποτελεσµατικότητα της διάταξης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Γιατί, 
επιβάλλει στα κράτη να συνεργάζονται για την προώθηση των σχέσεών τους 
και µάλιστα σε τοµείς που οι αρχές της Τελικής Πράξης καθόρισαν ως 
προέχουσες. Οι αντιπρόσωποι των κρατών που συµµετείχαν στη «∆ιάσκεψη 
για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη» συναντήθηκαν εκ νέου στη 
Μαδρίτη (11 Νοεµβρίου 1980 – 9 Σεπτεµβρίου 1983), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της Τελικής Πράξης και βάσει άλλων συναφών κειµένων που 
υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της.  
     Στην εν λόγω συνάντηση τα κράτη που συµµετείχαν δήλωσαν εκ νέου την 
αποφασιστικότητά τους να σέβονται πλήρως και να εφαρµόζουν τις αρχές της 
Τελικής Πράξης και µε βάση αυτές «να προάγουν µε όλα τα µέσα – 
θεωρητικά και πρακτικά – την αυξηµένη αποτελεσµατικότητά τους». Αποτέ-
λεσµα των εν λόγω εργασιών υπήρξε το «Τελικό κείµενο της ∆ιάσκεψης της 
Μαδρίτης για την ασφάλεια και συνεργασία της Ευρώπης48», όπου τα 
συµµετέχοντα κράτη επιβεβαίωσαν µεταξύ άλλων, «ότι θα αναγνωρίζουν, θα 
σέβονται και επιπλέον συµφωνούν να αναπτύξουν κάθε απαραίτητη δραστη-
ριότητα, για να εξασφαλίσουν την ελευθερία του ατόµου να κηρύττει και να 
ασκεί τα θρησκευτικά καθήκοντά του, µόνο ή από κοινού µε άλλους σύµφωνα 
µε τις επιταγές της συνείδησής του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συµβουλεύ-
ονται, όταν είναι αναγκαίο, τα θρησκευτικά δόγµατα, τους θεσµούς και τους 
θρησκευτικούς οργανισµούς, που δρουν µέσα στα συνταγµατικά πλαίσια των 
χωρών τους. Θα εξετάζουν ευνοϊκά αιτήσεις θρησκευτικών κοινοτήτων πι-
στών που ασκούν ή επιθυµούν να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα 
µέσα στα συνταγµατικά πλαίσια των χωρών τους, ώστε να τους απονεµηθεί 
το καθεστώς που προβλέπεται από τις χώρες  τους για τα θρησκευτικά 
δόγµα-τα, τους θεσµούς και τους θρησκευτικούς οργανισµούς».                      
 
3.5.1    Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

και των Θεµελιωδών Ελευθεριών  
 

                                                 
48 Την «Τελική Πράξη της ∆ιάσκεψης για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη» 
(Ελσίνκι/1.9.1975) καθώς και το «Τελικό κείµενο της ∆ιάσκεψης για την ασφάλεια και 
συνεργασία στην Ευρώπη» (Μαδρίτη/9.10.1983), βλ. Σ. Περράκη, ∆ιεθνής προστασία των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987, σ. 630 κε. και 671 κε.   



     Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των 
θεµελιωδών Ελευθεριών αντανακλά τις κοινές αξίες των συµβληθέντων 
ευρωπαϊκών κρατών για την προάσπιση και ανάπτυξη των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου.  
     Η Ελλάδα αρχικά υπέγραψε τη σύµβαση στις 28.11.1950 και το Πρόσθετο 
Πρωτόκολλό της στις 20.3.1953. Όµως, στις 12.12.1969, το τότε 
δικτατορικό καθεστώς κατάγγειλε τόσο τη σύµβαση όσο και το Καταστατικό 
του Συµβουλίου της Ευρώπης. Αφορµή γι´ αυτό υπήρξε η προσφυγή των 
Σκανδιναβικών κρατών και της Ολλανδίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, κατά της Ελλάδας, για παραβίαση της ΕΣ∆Α 
και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της καθώς και για την απώλεια των 
δηµοκρατικών προαπαιτουµένων της ως µέλους του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης49. Η Ελλάδα επικύρωσε εκ νέου την ΕΣ∆Α50 και προσχώρησε πάλι στο 
Καταστατικό του Συµβουλίου της Ευρώπης51. Η ΕΣ∆Α αποτελεί ήδη αναπό-
σπαστο µέρος του ελληνικού εσωτερικού δικαίου52.  
     Η διάταξη του άρθρου 9 της ΕΣ∆Α αναφέρεται στη θρησκευτική 
ελευθερία53. Στην παρ.1 διατυπώνεται ο αναγνωριστικός κανόνας, «παν 
πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερία σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκεί-
ας». Το δικαίωµα αυτό συνεπάγεται περαιτέρω, «την ελευθερία αλλαγής θρη-
σκείας ή πεποιθήσεων ως και την ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή 
των πεποιθήσεων µεµονωµένως ή συλλογικώς, δηµόσια ή κατ ιδίαν δια της 
λατρείας της διδασκαλίας και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων 
και των τελετουργιών»54. Το πεδίο εφαρµογής της διάταξης είναι ευρύτερο 

                                                 
49 Βλ. Report of the European Commission of Human Rights on the "Greek Gase", YECHR 
12 (1969), σ. Ι κε.  Σ. Περράκη, όπ.π., σηµ. 60, σ 409 κε. 
50 Βλ. Ν.∆. 53/19.9.1974 "Περί κυρώσεως της εν Ρώµη την 4η Νοεµβρίου 1950 υπογρα-
φείσης Συµβάσεως "∆ια την προάσπισιν των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιω-
δών ελευθεριών" ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης 
Μαρτίου 1952" (ΕτΚ τευχ. Α΄ αριθ./256). 
51 Βλ. Ν.∆. 196/28.11.1974 "Περί προσαρτήσεως εκ νέου της Ελλάδος εις το υπογραφέν εν 
Λονδίνο την 5ην Μαΐου… Καταστατικού του Συµβουλίου της Ευρώπης" (ΕτΚ τευχ. Α΄αριθ. 
356).   
52 Την ΕΣ∆Α καθώς και τα συνοδευτικά αυτής Πρωτόκολλα, µε ειδική ενηµερωτική αναφορά 
στις πράξεις ενσωµάτωσής τους σε εσωτερικό ελληνικό δίκαιο, βλ. Φ. Βεγλερή, Η σύµβαση 
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και το Σύνταγµα, Αθήναι 1977, σ. 84 κε.  Σ. Περράκη, 
όπ.π., σηµ. (48), σ. 14 και 32 κε.   
53 Για το άρθρο 9 της ΕΣ∆Α, βλ. Ν. Αντωνόπουλου, Η νοµολογία  της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Ε∆∆∆ 9 (1965), σ. 170   
Θ. Χριστοδουλίδη, Αι ατοµικαί ελευθερίαι ες το δίκαιον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 1965, 
α. 132 κε.    
54 Τις σηµαντικότερες πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των ∆ικαιωµάτων 
το Ανθρώπου, σχετικά µε το άρθρο 9 "Περί θρησκευτικής ελευθερίας" της ΕΣ∆Α, βλ. π.χ.  
4517/1970: Herbert Huber against Austria (Partial Decision of 19th December 1970, 
Final decision of 14th July 1971), YECHR 14 (1971), σ. 548 κε. 572 κε 



σε σύγκριση προς την αντίστοιχη του άρθρου 13 Συντ.55. Γιατί, το Σύνταγµα 
προστατεύει την άσκηση της λατρείας αποκλειστικά των γνωστών θρησκειών 
(άρθρο 13 παρ.2). Αντίθετα, η ΕΣ∆Α δε θέτει ανάλογο περιορισµό (συνεπώς, 
διευρύνει τη ρυθµιστική της εµβέλεια και στις άγνωστες θρησκείες), και 
εγγυάται την ελεύθερη εκδήλωση γενικά των πεποιθήσεων.  
      Ταυτόχρονα όµως, διατυπώνονται και οι όροι, µε βάση τους οποίους 
επιτρέπεται στα συµβαλλόµενα κράτη, να περιορίσουν την άσκηση του δικαι-
ώµατος. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης ως ενδόµυχη λειτουργία 
της πίστης, δεν επιδέχεται περιορισµούς. Στην ελεύθερη όµως εκδήλωση της 
λατρείας προβλέπονται ορισµένοι περιορισµοί των οποίων η διάσταση δεν 
εκτείνεται «πέραν των προβλεπόµενων υπό του νόµου και αποτελούντων εν 
δηµοκρατική κοινωνία αναγκαία µέτρα δια την δηµόσια ασφάλειαν, την προά-
σπιση της δηµοσίας τάξεως, υγείας και ηθικής ή την προάσπιση των δικαιω-
µάτων και ελευθεριών των άλλων»(άρθρο 9 παρ.2). Συνεπώς, κατά την εν 
λόγω διάταξη οι ορισµοί του νοµοθέτη συνιστούν εγγύηση για την κατοχύρωση 
και την εύρυθµη λειτουργία της θρησκευτικής ελευθερίας, όταν στοχεύουν 
στη δηµόσια ασφάλεια, στην προάσπιση της δηµόσιας τάξεως κ.λ.π. Και 
µάλιστα µε µέσα που είναι ανεκτά σε µια δηµοκρατική κοινωνία.  
     Το Σύνταγµα, ενώ αναγνωρίζει την ελευθερία της θρησκευτικής 
συνείδησης ως απαραβίαστη (άρθρο 13 παρ.1), θέτει –όπως και η ΕΣ∆Α- την 
προστασία της λατρείας κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η 
λατρεία πρέπει να αποτελεί εκδήλωση πίστης σε γνωστή θρησκεία, δεν 
πρέπει να προσβάλλει τη δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη και δεν πρέπει να 
ασκείται µε σκοπό τον προσηλυτισµό (άρθρο 13 παρ.2)56, όπως αναπτύχθηκε 
παραπάνω. Επίσης, «κανένας δεν µπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του 
πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς 
το Κράτος ή να αρνηθεί να συµµορφωθεί προς τους νόµους» (άρθρο 13 
παρ.4)57.   
     Οι νοµοθετικοί ορισµοί που προσδιορίζουν κάθε φορά τις συνταγµατικές 
ρήτρες για τη λατρεία των γνωστών θρησκειών (λ.χ. δηµόσια τάξη, χρηστά 
ήθη κ.λ.π.), δε θα πρέπει να αντιστρατεύονται τη ρητά κατοχυρωµένη ανε-
µπόδιστη άσκησή της (άρθρο 13 παρ.1, εδ. α΄). Ενισχυτικός προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι ο συγκερασµός της νοµοθετικής ρύθµισης προς τους 
αντίστοιχους ορισµούς της ΕΣ∆Α, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσον οι 

                                                 
55 Την ερµηνευτική προσέγγιση του άρθρου 13 Συντ., βλ. παραπάνω κεφ. 4. 
56 Ειδικότερη ανάλυση του άρθρου 13 παρ. 2, βλ. παραπάνω κεφ. 4.   
57 Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 εδ. β της ΕΣ∆Α: "∆εν θεωρελιται ως "καταναγκαστική εργασία", 
υπό την έννοιαν του παρόντος άρθρου: "Πάσα υπηρεσία στρατιωτικής φύσεως ή πάσα άλλη 
υπηρεσία εις αντικατάστασιν της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εις την περίπτωσιν 
των εχόντων αντιρρήσεις συνειδήσεως εις τας χώρας όπου τούτο αναγνωρίζεται ως νόµι-
µον".      



διατάξεις αποτελούν αναγκαίους περιορισµούς για την προστασία της 
δηµόσιας τάξης και των χρηστών ηθών σε µια δηµοκρατική κοινωνία.  
     Στη θρησκευτική ελευθερία αναφέρεται και η γενικότερη ρύθµιση του 
άρθρου 14 της ΕΣ∆Α, σύµφωνα µε το οποίο, «Η απόλαυση των αναγνωρι-
ζόµενων εν τη παρούση Σύµβαση δικαιωµάτων και ελευθεριών δέον να 
εξασφαλιστεί άνευ διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώµατος, γλώσσης, θρησκείας, 
πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συµ-
µετοχής εις εθνική µειονότητα, περιουσία, γεννήσεως ή άλλης καταστάσε-
ως». Συναφής εξάλλου είναι και η διάταξη του άρθρου 2 του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της Σύµβασης, κατά την οποία, «Ουδείς δύναται να στερηθεί 
του δικαιώµατος, όπως εκπαιδευθεί. Παν κράτος εν τη ασκήσει των αναλα-
µβανοµένων υπ´ αυτού καθηκόντων επί τον πεδίου της εκπαιδεύσεως και 
της διδασκαλίας θα σέβεται το δικαίωµα των γονέων, όπως εξασφαλίζωσι την 
εκπαίδευση και διδασκαλία ταύτην συµφώνως προς τας ιδίας αυτών θρη-
σκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήεις».  
     Στη διάταξη του άρθρου 15 παρ.1, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης µιας 
σειράς µέτρων από τα συµβαλλόµενα κράτη, κατά παράβαση των προβλεπό-
µενων από τη Σύµβαση υποχρεώσεών τους, σε περίπτωση πολέµου ή άλλου 
κινδύνου που απειλεί το έθνος. Τα µέτρα όµως αυτά δεν µπορούν να υπερ-
βαίνουν τα απολύτως αναγκαία όρια που απαιτούν οι περιστάσεις και δε θα 
αντιτίθενται στις άλλες υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων, που απορρέουν 
από το διεθνές δίκαιο58. Περαιτέρω, στο άρθρο 15 παρ.2 αναγνωρίζεται µια 
ιδιαίτερη κατηγορία δικαιωµάτων, που δεν υπόκεινται στις περιοριστικές 
ρυθ-µίσεις του άρθρου 15 παρ.1 (αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα), στην οποία 
όµως δεν εντάσσεται η θρησκευτική ελευθερία59.  
     Οι ορισµοί του ελληνικού Συντάγµατος παρέχουν ένα ευνοϊκότερο 
καθεστώς υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση 
κήρυξης της χώρας σε κατάσταση ανάγκης (άρθρο 48 παρ.1) και για την 
αντιµετώπισή της, η Βουλή µε απόφασή της που λαµβάνεται ύστερα από 
πρόταση της κυβέρνησης θέτει σε εφαρµογή σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε 
τµήµα της το νόµο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικα-

                                                 
58 Εµπεριστατωµένη ανάλυση του άρθρου 15 της ΕΣ∆Α µε ειδική συγκριτική αναφορά στο 
άρθρο 4 του συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και 27 της αµερικανικής σύµ-
βασης δικαιωµάτων του ανθρώπου, βλ. Π. Νάσκου-Περράκη, Το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση, Αθήνα-
Κοµοτηνή 1987.    
59 Επίσης βλ. Council of Europe, Digest of Strasburg Case - Law relating to the European 
Convention on Human rights, τοµ. 4 (Articles 13-25), 1985, σ. 193 κε. 247.  Σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 της "Αµερικανικής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου", το δικαίωµα για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (άρθρο 18) δεν 
επιδέχεται οποιονδήποτε περιορισµό ακόµη και σε περίπτωση εξαιρετικού δηµόσιου κινδύ-
νου.   



στήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή µέρος διατάξεων που ανάγονται 
στα θεµελιώδη δικαιώµατα. Η θρησκευτική ελευθερία δεν υπόκειται στον εν 
λόγω περιορισµό. Επίσης, δεν υπάγεται στην κατηγορία των δικαιωµάτων που 
είναι αναθεωρήσιµα (άρθρο 110 παρ.1). Η ratio πάντως των συγκεκριµένων 
επιλογών του συντακτικού νοµοθέτη υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας δεν 
υποδηλώνει µια ιεράρχηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η διαφοροποίηση 
αυτή δεν οδηγεί σε προτεραιότητα της θρησκευτικής ελευθερίας σε περίπτω-
ση σύγκρουσής της προς τα λοιπά θεµελιώδη δικαιώµατα.  
     Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής του ∆ικαστηρίου της 
ΕΣ∆Α, µέσω των ερµηνευτικών τους υποδείξεων και των νοµολογιακών τους 
κανόνων, θα συνέβαλαν ως οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 9 της ΕΣ∆Α στη 
διαµόρφωση σταδιακά ενός κοινού δικαίου για τη θρησκευτική ελευθερία στα 
κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης. Προς την κατεύθυνση αυτή βοη-
θάει και η συνεκτίµηση πολύτιµων συγκριτικών στοιχείων, που παρέχει η 
νοµολογία ιδίως του Ε∆∆Α.  
     Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει καταδικαστεί πολλές φορές για 
παραβίαση των δικαιωµάτων των θρησκευτικών µειονοτήτων από το Ευρω-
παϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Ο καθηγητής κ. Κώστας 
Μπέης θεωρεί: «Οι πελατειακές σχέσεις, των οποίων προς κάθε 
κατεύθυνση είναι δέσµια όλα τα ελληνικά κόµµατα εξουσίας, τα εµποδίζουν να 
διακινδυ-νεύσουν το πολιτικό κόστος, το οποίο στην προκειµένη περίπτωση 
ασφαλώς θα τους επιφέρει…σύγκρουση µε τα πιο αµόρφωτα και φανατισµένα 
στρώµατα της επικρατούσας θρησκείας». Αξίζει να σηµειωθεί, τέλος, ότι 
κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας δεν έχει τόσες 
καταδικαστικές αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για παραβιάσεις 
ατοµικών δικαιωµά-των λόγω θρησκευτικών διακρίσεων.                        
 
 

3.5.2    Το ∆ιεθνές  Σύµφωνο του ΟΗΕ για τα Αστικά και 
Πολιτικά ∆ικαιώµατα (1966) 

 
     Η υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ της Ο∆∆Α, άσκησε 
θετική επιρροή στη σύγκλιση απόψεων υπέρ του παγκόσµιου σεβασµού των 
θεµελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εµπνέοντας ταυ-
τόχρονα συνταγµατικούς και κοινούς νοµοθέτες καθώς και τη νοµολογία των 
δικαστηρίων.  
     Το 1966, ύστερα από µακροχρόνια διαδικασία συντάχθηκαν από την 
Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το 
«∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά ∆ικαιώ-



µατα»60, το «∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα»61 
καθώς και το «Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα 
Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα».   
     Ειδικότερα, στο άρθρο 18262 του «∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Αστικά και 
Πολιτικά ∆ικαιώµατα», προστατεύεται µεταξύ άλλων και η ελευθερία της 
θρησκείας: «κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνεί-
δησης και θρησκείας. Στο δικαίωµα αυτό περιλαµβάνεται η ελευθερία να έχει 
ή να ασπάζεται µια θρησκεία ή µια πίστη της εκλογής του και η ελευθερία να 
εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πίστη του κατ´ ιδίαν ή µαζί µε άλλους, δηµόσια 
ή ιδιωτικά, µε λατρεία, πρακτική άσκηση και διδασκαλία». Στο πλαίσιο του 
συγκεκριµένου δικαιώµατος ορίζεται ακόµα ότι: «Κανείς δεν µπορεί να 
υποβληθεί σε οποιοδήποτε εξαναγκασµό που θα µείωνε την ελευθερία του να 
έχει ή να ασπάζεται µια θρησκεία ή µια πίστη της εκλογής του. Η ελευθερία 
να εκδηλώνει ένα πρόσωπο τη θρησκεία ή την πίστη του υπόκειται µόνο 
στους περιορισµούς που ρητά ορίζει ο νόµος και που είναι απαραίτητη για τη 
δηµόσια ασφάλεια, τάξη, υγεία ή τα ήθη ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις 
ελευθερίες των άλλων». Στη θρησκευτική ελευθερία περιλαµβάνεται επίσης 
η υποχρέωση των κρατών, «να σέβονται την ελευθερία των γονέων και ενδε-
χοµένως των νόµιµων κηδεµόνων να δίνουν στα παιδιά τους τη θρησκευτική 
και ηθική µόρφωση σύµφωνα µε τις δικές τους πεποιθήσεις»63.  
     Το άρθρο 2 παρ.1 επιβάλλει στα συµβαλλόµενα κράτη το σεβασµό του 
δικαιώµατος της θρησκείας προκειµένου να εξαλειφθούν κάθε µορφής 
διακρί-σεις. Η διάταξη αυτή συνδέεται στενά µε την απαγόρευση από το νόµο 
«κάθε συνηγορίας για θρησκευτικό µίσος που µπορεί να προκαλέσει 
παρακίνηση σε διακρίσεις εχθρότητας ή βίας»(άρθρο 20 παρ.1). Επίσης 
«κάθε παιδί θα έχει δικαίωµα στα µέτρα προστασίας που απαιτεί η κατάστασή 
του ως ανηλίκου, από την οικογένειά του, την κοινωνία και το κράτος»(άρθρο 
24 παρ.1). Η απαγόρευση των διακρίσεων βρίσκει έκφραση µε την 
αναγνωριζόµενη στο άρθρο 26 ισότητα όλων των προσώπων απέναντι στο 
                                                 
60 Για το περιεχόµενο και το χαρακτήρα των ∆ιεθνών Συµφώνων του 1966, τους 
συντελεστές της υπολειτουργικότητάς τους καθώς και τις προοπτικές της αποτελεσµατικής 
λειτουργίας τους, βλ. Ο. Βάη, Τα ∆ιεθνή Σύµφωνα του 1966 για τα δικαιώµατα του 
ανθρώπου στο πεδίο έντασης των διεθνών σχέσεων, ΤοΣ Ζ΄(1981), σ. 382 κε. 
61 Το ∆ιεθνές αυτό Σύµφωνο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, µε την υπ΄ 
αριθ. 220 ΧΧΙΙ απόφασή του στις 16 ∆εκεµβρίου 1966και τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 
1976.   
62 Για το άρθρο 18 βλ. M. Bossuyt, Guide to the "Travaux preparatoires" of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 1987, σ. 351 κε.    
63 Βλ. Α. Μαντζουλένου, Η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου εις τα πλαίσια του 
ΟΗΕ, Ν∆ 20 (1964), σ. 465 κε.: "Οφείλεται δε εις την πρωτοβουλίαν της ελληνικής 
αντιπροσωπείας κατά την 15ην Σύνοδον της Συνελεύσεως, ότι το δικαίωµα των γονέων ως 
προς την θρησκευτικήν αγωγήν των τέκνων τους περιελήφθη εις το περί θρησκείας άρθρον 
του Συµφώνου των Αστικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων". 



νόµο. Η προστασία της θρησκείας αναφέρεται σε αυτή τη διάταξη, σαν ένα 
από τα προαπαιτου-µενα για την πραγµάτωση της συγκεκριµένης επιδίωξης.  

     Στο «Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Συµφώνου των 
Αστικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων» προβλέπεται η 
δυνατότητα άσκησης ατοµικών προσφυγών64 από πολίτες 

εναντίον κρατών µελών, για παραβίαση δικαιω-µάτων τα οποία 
προστατεύονται από το Σύµφωνο ΑΠ∆ (άρθρο 1). Οι 

συγκεκριµένες προσφυγές δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα 
γιατί καταλή-γουν απλά σε διαπιστώσεις της Επιτροπής, που 
συνήθως εφιστά την προσοχή των κρατών, τα οποία διέπραξαν 

παραβιάσεις, µεταφέροντας παράλληλα και τις δικές της 
απόψεις στο συµβαλλόµενο µέρος και στον αναφέροντα (άρθρο 

5 παρ.4).  
     Η κύρωση από µέρους της Ελλάδας του Συµφώνου ΑΠ∆ 

και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου θα σηµείωνε ένα 
σηµαντικό βήµα στην τήρηση των αρχών του δικαίου και του 

πολιτεύµατός µας.   
4.  ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 

 
  4.1   Παγκόσµιες Θρησκείες  
 
      Παγκόσµιες θρησκείες ονοµάζονται εκείνες που το µήνυµα σωτηρίας 
τους απευθύνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Από αυτές οι κυριότερες 
είναι ο Χριστιανισµός ο Ισλαµισµός και ο Βουδισµός, που µε τις ιεραποστολές 
τους διαδόθηκαν µακριά από τις χώρες προέλευσής τους. Ενδιάµεσο στάδιο 
αποτελεί ο Ινδουισµός. Η κύρια διαφορά ανάµεσα στις θρησκείες βρίσκεται 
στο χαρακτήρα της βασικής θρησκευτικής εµπειρίας. Για τον Βουδιστή, κάθε 
τύπος ζωής είναι ένας απόλυτος πόνος. Για τον Χριστιανό αυτό που προέχει 
είναι η αγάπη για το Θεό που δεν βάζει όρους και που αγκαλιάζει ακόµα και 
τους αµαρτωλούς. Η αραβική λέξη ισλάµ σηµαίνει υποταγή. Η θέληση του 

                                                 
64 Τους όρους κάτω από τους οποίους αναγνωρίζεται στα άτοµα - υποκείµενα στη δικαιοδοσία 
της Επιτροπής - το δικαίωµα άσκησης ατοµικής προσφυγής εναντίον συµβαλλόµενου 
κράτους, που παραβίασε τα αναγνωριζόµενα στο Σύµφωνο ΑΠ∆ δικαιώµατα, καθώς και 
υπόδειγµα σχετικής αναφοράς, βλ. αντίστ. Ελληνικό Τµήµα ∆ιεθνούς Αµνηστίας, Ανθρώπινα 
δικαιώµατα ΟΗΕ και Unesco. Βασικές συµβάσεις, Αθήνα 1987, α. 56 κε., 94 κε. και 58 κε.       



Αλλάχ βασιλεύει σε όλη τη δηµιουργία και το καθήκον του πιστού είναι η 
πλήρης υποταγή σε αυτή65.  

 
 

Ινδουισµός 
     Ο Ινδουισµός 
εµφανίστηκε αρκετές 
χιλιετίες προ Χριστού. 
Τα ιερά του βιβλία είναι 
οι Βέδες. Η θρησκεία 

αυτή δεν έχει ιδρυτή ούτε ενιαίο δόγµα, αλλά συνδέεται µε την 
πανάρχαια ινδική κουλτούρα και η διάδοσή της είναι 

περιορισµένη βασικά στην Ινδία. Ο ινδουιστής λατρεύει 
πολλούς θεούς (πάνω από 300.000.000), αλλά τους θεωρεί 

εκδηλώσεις µιας ενιαίας θεότητας. Ο ινδουισµός είναι 
ανεκτικός και δέχεται τις πιο διαφορετικές αντιλήψεις για το 

θείο και τα πιο διαφορετικά θρησκευτικά έθιµα.  
  

Βουδισµός 
     Ο Βουδισµός, που ιδρύθηκε από τον Βούδα τον 6ο αιώνα 
π.Χ, θεωρήθηκε αρχικά σαν µια αίρεση του Ινδουισµού και 

ύστερα επεκτάθηκε σε όλη τη Ν.Α 
Ασία. Στην πραγµατικότητα, είναι µια θρησκεία χωρίς θεούς. Ο Βούδας δεν 
πίστευε σε κάποιο θεϊκό πλάσµα και αρνιόταν την αθανασία της ψυχής. Η 
αρχική θρησκεία, που διαδόθηκε στη Σρι-Λάνκα, τη Βιρµανία και την 
Ταϊλάνδη, λεγόταν Χιναγιάνα, το µικρό όχηµα (της σωτηρίας). Το µεγάλο  

 
όχηµα (Μαχαγιάνα), που διαδόθηκε στην Ιαπωνία, την Κίνα και το Θιβέτ, 
λατρεύει το Βούδα σα Θεό.  

                                                 
65 Βλ. Ελληνοσουηδική Συνεργασία , εγκυκλοπαίδεια ΕΠΟΠΤΙΚΗ, τοµ. 7 , 
ΑΤΛΑΣ 1987, σ. 16,17.  



 
Χριστιανισµός 

 
Είναι η πιο διαδεδοµένη 
θρη-σκεία. Ιδρύθηκε στην 
Παλαιστί-νη πριν από 2000 
χρόνια, ανα-γνωρίζει έναν 
µόνο Θεό (µονο-θεϊσµός) και 
θεωρεί ιδρυτή της τον Ιησού 
Χριστό, ενσάρκωση του 
Θεού. Ο χριστιανός πιστεύ-
ει στη Αγία Τριάδα: τον 

Πατέ-ρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύµα, που αποτελούν τρία πρόσωπα σε 
µια ενιαία θεία φύση. Το ιερό βιβλίο των χριστιανών είναι η Βίβλος. Ο 
χριστιανισµός διαιρείται σε τρεις µεγάλες οµολογίες: Ορθόδοξη, 
Ρωµαιοκαθολική και Προ-τεσταντική.  

Ισλαµισµός 
 

Ο ισλαµισµός που ιδρύθηκε από 
το Μωάµεθ, τον 7ο αιώνα, στην 
Αραβία, είναι η πιο πρόσφατη 
από τις µεγάλες θρησκείες. Είναι 
δια-δεδοµένη στην Ασία και την 
Αφ-ρική. Ο ισλαµισµός διδάσκει 
ότι ο Αλλάχ είναι ο µοναδικός 
Θεός και Προφήτης του ο 
Μωάµεθ. Σε αυτόν βρίσκονται 

στοιχεία της  
αρχαϊκής αραβικής θρησκείας, του Ιουδαϊσµού και του Χριστιανισµού. Ιερό 
βιβλίο είναι το Κοράνι. Κατά τη διάρκεια των αιώνων εµφανίστηκαν πολυ-
άριθµες αιρέσεις.   
 
 
4.2   Επικρατούσα Θρησκεία στην Ελλάδα 
 
     Η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα ρυθµίζεται στο άρθρο 3 του Συντά-
γµατος ως εξής:  
     1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που 
γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα 



ενωµένη δογµατικά µε τη µεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και µε 
κάθε άλλη οµόδοξη Εκκλησία του Χριστού· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκεί-
νες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παρα-
δόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία 
Αρχιερέων και από τη ∆ιαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και 
συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, µε τήρηση 
των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόµου της κθ΄(29) Ιουνίου 1850 και της 
Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεµβρίου 1928.  
     2.  Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισµένες 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 απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλη-
σίας στην Κωνσταντινούπολη. 
 
 
4.3   Σηµασία της Επικρατούσας Θρησκείας στην Έννοµη 
Τάξη 
 
     Το Σύνταγµα ορίζει ότι επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η 
θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Υπάρχουν 
πολλές θεωρίες που επιχειρούν την ερµηνεία του όρου επικρατούσα 
θρησκεία. Με βάση µια θεωρία η επικρατούσα θρησκεία ταυτίζεται µε τη 
θρησκεία που πρέπει να επικρατεί µε την αποφασιστική κατασταλτική συν-
δροµή του ελληνικού κράτους. Έτσι οι σχέσεις κράτους και εκκλησίας παίρ-
νουν σταδιακά τη µορφή ενός πλέγµατος που είναι αντίθετο στην ανεκτικό-
τητα και τη θρησκευτική διαφορετικότητα.  
     Μια δεύτερη θεωρία, αντίθετα, θεωρεί ότι το άρθρο 3 του Συντάγµατος 
δεν έχει την έννοια ότι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Χριστού ασκεί κάποιο είδος επικυριαρχίας στις υπόλοιπες θρησκείες 
αλλά πρόκειται απλά για διαπιστωτική διάταξη του γεγονότος ότι η 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού σύµφωνα µε τις παραδόσεις πρεσβεύει το 
ορθόδοξο δόγµα µε βάση το οποίο ρυθµίζεται το επίσηµο εορτολόγιο και 
καθορίζονται οι αργίες. Μάλιστα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η διάταξη 
περιέχει και µια πιθανο-λόγηση πως το συγκεκριµένο θρησκευτικό φρόνηµα 
θα εξακολουθήσει και στο µέλλον να υπάρχει. Αυτή η θεωρία είναι σήµερα η 
κρατούσα66.  

                                                 
66 Βλ. Β. Καράκωστα, "τα συνταγµατικά θεµέλια της θρησκευτικής ελευθερίας και η δυνατό-
τητα αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων", Γενική εισαγωγή στην προβληµατική της θρη-
σκευτικής ελευθερίας, ∆ίκη, Τεύχος 26, σ. 817.   



     Είναι όµως πραγµατικά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων 
Ορθόδοξοι; Σε δηµοσκόπηση της V-PRC που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 
Αυγή στις 5 Απριλίου του 1998 αναφερόταν ότι το 14% των πολιτών 
δήλωσαν άθεοι οι αγνωστικιστές, το 56% εκκλησιάζεται µόνο στις µεγάλες 
γιορτές (2-3 φορές το χρόνο), το 15% δεν εκκλησιάζονται ποτέ, ενώ µόνο το 
30% δήλωσε ότι είναι ικανοποιηµένο από τη Θεία Λειτουργία της επίσηµης 
Εκκλησίας. Σε άλλη δηµοσκόπηση, της εφηµερίδας τα ΝΕΑ, που 
δηµοσιεύτηκε στις 25 Μαΐου του 1998 για το πόσοι συµπαθούν ή αντιπαθούν 
την Ορθόδοξη Εκκλησία βρέθηκαν τα εξής ποσοστά: Το 56% δήλωσε ότι την 
συµπαθεί, το 18.3%ότι την αντιπαθεί και το 25.3% ότι είναι ουδέτεροι. 
∆ηλαδή το 43% του πληθυσµού δεν θρησκεύεται ενεργά µε το Ορθόδοξο 
∆όγµα ή δεν θρησκεύ-εται καθόλου. Εποµένως δεν µπορούµε να µιλάµε για 
συντριπτική πλειοψη-φία67.    
     Μια τρίτη θεωρία πρεσβεύει ότι οι λόγοι της θέσπισης του άρθρου 3 είναι 
βαθύτεροι και πρέπει να αναζητηθούν στην ελληνική ιστορία. Ο όρος 
επικρατούσα θρησκεία συναντάται και στα πρώτα συντάγµατα του 1821. Μά-
λιστα στη Νοµική διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας αναφέρεται ότι: 
«Αν και όλας τας θρησκείας και γλώσσας δέχεται η Ελλάς και τας τελετάς 
και χρήσιν αυτών κατ´ ουδένα τρόπον εµποδίζει, την Ανατολική όµως του 
Χρι-στού Εκκλησία και την σηµερινή γλώσσα, µόνας αναγνωρίζει ως 
επικρατούσαν θρησκείαν και γλώσσαν της Ελλάδας». Και στα µεταγενέστερα 
Συντάγµατα περιλαµβάνονταν τέτοιες διατάξεις γιατί οι νοµοθέτες δεν 
µπορούσαν να αγνοήσουν τη βοήθεια της Εκκλησίας που ήταν ουσιαστική για 
τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, σε δύσκολους καιρούς, 
όπως στην πε-ρίοδο της Τουρκοκρατίας. Εποµένως είναι λανθασµένο να 
αγνοήσει ο νοµο-θέτης τη σχέση αυτή µεταξύ Ελληνικού Έθνους και 
Ορθοδοξίας. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι η έννοια του άρθρου 3 περί 
επικρατούσας θρησκείας είναι δικαιολογηµένη και ορθή, ενώ δεν έρχεται σε 
σύγκρουση µε το άρθρο 13 και δεν προσβάλλει σε καµία περίπτωση τη 
θρησκευτική ισότητα.   

 
 

                                                 
67Το βιβλίο "Νοµικά Ζητήµατα Θρησκευτικής Ετερότητας στην Ελλάδα" των Εκδόσεων Κριτι-
κή κάνει την εξής πρόταση: "Αν σε καθεστώς πλήρους χωρισµού εισαχθεί ένας υψηλός φό-
ρος Ορθοδόξων για τη χρηµατοδότηση κληρικών, εκκλησιαστικών και θεολογικών σχολών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων της Ορθόδοξης Ελλαδικής Εκκλησίας, θα πραγµατοποιηθεί 
µια απογραφή των πιστών της πολύ πιο αξιόπιστης από τη στατιστική του νηπιοβαπτισµού 
και αναµφίβολα θα καταρρεύσουν οι διαγνώσεις περί "συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού"" 
(σελ. 147-148).     



5.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ  

 
      Η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία της λατρείας κατοχυρώνονται 
και στα Ευρωπαϊκά Συντάγµατα και νοµοθετήµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε:  
 
 

ΓΑΛΛΙΑ 
      « Η Γαλλία… σέβεται όλες τις πεποιθήσεις » ( άρθρο 2, εδ. 1 Συντ. του 
1958 ). Επίσης το Conceil d´ Etat  έπαιξε σηµαντικό ρόλο ( µε τη νοµολογία ) 
για τη διατήρηση ισορροπίας µεταξύ της δηµόσιας τάξεως και της ελευθερίας 
άσκησης της λατρείας . Μάλιστα µια από τις µελέτες του G, Le Bras έχει 
τίτλο : «Το Conceil d´ Etαt, ρυθµιστής της ενοριακής λατρείας ».         

  
 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
         Στην Αγγλικανική Εκκλησία ισχύει η Magna Carta του 1215 της οποίας 
το πρώτο άρθρο µεταξύ άλλων ορίζει ότι: « … µε τον Παρόντα Χάρτη έχουµε 
επικυρώσει για µας και τους κληρονόµους µας ,στο διηνεκές η Αγγλικανική 
Εκκλησία να είναι ελεύθερη να διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της και να µη βλά-
πτεται στις ελευθερίες της… »     
 
        ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
         Το άρθρο 4 παρ. 2 του θεµελιώδους Νόµου της Βόννης του 1949 
ορίζει: « Είναι εγγυηµένη η ελεύθερη άσκηση της λατρείας. Και οι διατάξεις 
των άρθρων 136, 137, 138, 139 και 141 του Συντάγµατος της 11ης Αυγούστου 
του 1919 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος θεµελιώδους νόµου 
(άρθρο 140 του Συντάγµατος)». Σύµφωνα µε το άρθρο 136 παρ. 4 του 
Συντάγµατος του 1919: « Κανένας δεν µπορεί να εξαναγκάζεται σε 
εκκλησιαστικές πράξεις ή τελετές ή να συµµετάσχει σε θρησκευτικές ασκή-
σεις ή στην παροχή θρησκευτικών τύπων όρκου ». Επιπλέον ως προς τα 
λατρευτικά οικοδοµήµατα το άρθρο 17 παρ. 2 του Reichskonkordat ορίζει 
ότι: « Για κανένα λόγο δεν µπορεί να λάβει χώρα κατεδάφιση ενός οικοδοµή-
µατος αφιερωµένου στη λατρεία χωρίς προηγούµενη συµφωνία µε την αρµόδια 
εκκλησιαστική αρχή ». 
 
       ΒΕΛΓΙΟ 
         Στην ελευθερία της λατρείας αναφέρονται τα άρθρα 14 και 15 του 
Συντάγµατος του Βελγίου. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 : « Είναι εγγυηµένες η 



ελευθερία των θρησκευµάτων, εκείνη της δηµόσιας άσκησης τους… εκτός της 
καταστολής των εγκληµάτων που διαπράττονται µε την ευκαιρία της χρήσεως 
αυτών των ελευθεριών ».Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Συντάγµατος «Κανέ-
νας δε µπορεί να εξαναγκαστεί να συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στις 
πράξεις και τελετές ενός καθορισµένου θρησκεύµατος ούτε να τηρεί τις 
µέρες αργίας του ίδιου».                                                       
 
   ∆ΑΝΙΑ 
        Με βάση το άρθρο 67 του Συντάγµατος : «Οι πολίτες έχουν το 
δικαίωµα να συνέρχονται σε κοινότητες για τη θεία λατρεία σύµφωνα µε τις 
πεποιθήσεις τους αρκεί να µη διδάσκουν ούτε να κάνουν κάτι που είναι 
αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή τη δηµόσια τάξη».   
        
 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
        Άρθρο 184 του Συντάγµατος: « Επιτρέπονται 
όλες οι δηµόσιες λατρευ-τικές τελετές µέσα σε 
οικοδοµήµατα και κλειστούς χώρους µε την επιφύλαξη 
των µέτρων των αναγκαίων για τη διαφύλαξη της 
δηµόσιας τάξης και της ησυ-χίας . Επιτρέπεται µε την 
ίδια επιφύλαξη η ελεύθερη άσκηση της λατρείας έξω 
από οικοδοµήµατα και κλειστούς χώρους, οπουδήποτε 
επιτρέπεται τώρα σύµφωνα µε τους νόµους και τους 
κανονισµούς».    
 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
      Άρθρο 16 του Συντάγµατος: « Είναι εγγυηµένη η ιδεολογική, θρησκευτική 
και λατρευτική ελευθερία των ατόµων και των κοινοτήτων χωρίς άλλο 
περιορισµό στις εκδηλώσεις τους, παρά τον αναγκαίο για τη διατήρηση της 
δηµόσιας τάξεως που προστατεύεται από το νόµο».  
 

ΙTΑΛΙΑ 
     Άρθρο 19 του Συντάγµατος:«Όλοι έχουν δικαίωµα…να ασκούν ιδιωτικά ή 
δηµόσια τη λατρεία τους, αρκεί να µην πρόκειται για τελετουργίες αντίθετες 
στα χρηστά ήθη».   
 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
     Άρθρο 44 του Συντάγµατος: «Το κράτος αναγνωρίζει ότι 
οφείλεται η απονοµή της δηµόσιας λατρείας στον Παντοδύναµο 



Θεό του οποίου το όνοµα θα δοξάζει και σέβεται και τιµά τη 
θρησκεία» παρ.2 εδ. «Μέσα στις απαιτήσεις της δηµόσιας 

τάξης και της ηθικής είναι εγγυηµένη για όλους τους πολίτες η 
ελεύθερη άσκηση της θρησκείας».  

 
 
 

 
 

 
6.   ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ 

 
 
      Η Κυβέρνηση, µετά από την απόφαση της Αρχής Προστασίας των 
Προσωπικών ∆εδοµένων (που έκρινε εφαρµόζοντας το άρθρο 4 παρ.1 εδ. β 
του Ν. 2472/1997 ότι το θρήσκευµα ως ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο δεν 
επιτρέπεται να τύχει επεξεργασίας σε αρχείο ούτε µε τη συναίνεση του 
προσώπου), ανακοίνωσε την αφαίρεση ως ευαίσθητου προσωπικού στοιχείου 
την ένδειξη του θρησκεύµατος από την Αστυνοµική ταυτότητα. Η απόφαση 
αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαφωνίες µεταξύ των υποστηρι-
κτών και µη της απαλοιφής του θρησκεύµατος. Οι υποστηρικτές της απαλοι-
φής θεωρούν ότι συχνά οι ετερόδοξοι υφίστανται δυσµενή µεταχείριση από το 
ελληνικό κράτος, είτε όσον αφορά διορισµούς στο δηµόσιο, είτε λήψη επαγγε-
λµατικής άδειας. Την ίδια δυσµενή µεταχείριση µπορεί να προκαλέσει και η 
προαιρετική αναγραφή του θρησκεύµατος που πρότεινε η Εκκλησία. Μάλιστα 
ο τότε υπουργός ∆ικαιοσύνης κ. Σταθόπουλος είχε δηλώσει: «Υπάρχει µια 
υπερπροστασία της επικρατούσας θρησκείας, κάτι που νοµίζω ότι δεν το έχει 
ανάγκη η εκκλησία µας». 
      Από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της αναγραφής του θρησκεύµατος 
θεωρούν ότι η αναγραφή µάλλον προστασία προσέφερε στους κατατρεγµέ-
νους, παρά διακρίσεις σε βάρος τους αν σκεφτεί κανείς τους Εβραίους που 
γλίτωσαν τον θάνατο µε την ταυτότητα που έγραφε «Χριστιανός 
Ορθόδοξος». Επιπλέον θεωρούν ότι οι διακρίσεις σε βάρος των µειονοτήτων 
(που δεν ανή-κουν στην επικρατούσα θρησκεία) δεν οφείλονται στην 
αναγραφή του θρησκεύµατος, αφού το θρήσκευµα, µε βάση την ερµηνεία της 
θρησκευτικής ελευθερίας68, συνδέεται από το Σύνταγµα µε σωρεία εννόµων 
σχέσεων που καθιστούν αναγκαία και υποχρεωτική την αποκάλυψή του. 
Τέτοια θέµατα είναι η ονοµατοδοσία, ο γάµος, η κηδεία, η παρακολούθηση του 
µαθήµατος των θρησκευτικών. Το ίδιο συµβαίνει αναφορικά µε την άσκηση 
                                                 
68 ΟλΣτΕ 2280/2001 αδηµ., σ. 15-16  



δικαιωµάτων θρησκευτικών µειονοτήτων όπως η µερική ή ολική απαλλαγή 
από το στρά-τευµα λειτουργών γνωστών θρησκειών ή αντιρρησιών 
συνείδησης. Μάλιστα αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων έχουν απορρίψει πρόσφυγες ατόµων που ισχυρίστηκαν ότι 
παραβιάστηκε ατοµικό τους δικαίωµα επειδή υποχρεώθηκαν να δηλώσουν το 
θρήσκευµά τους σε δηµόσιο έγγραφο69. Η επίκληση του κινδύνου δηµιουργίας 
διακρίσεων γίνεται συνήθως γενικόλογα. Αν θέλαµε να αναφερθούµε στις 
ενδεχόµενες διακρίσεις θα τις κατατάσσαµε σε δύο βασικές κατηγορίες: τις 
νοµοθετικές διακρίσεις και εκείνες που προκαλούνται από τα όργανα της 
δηµόσιας διοίκησης. Στην πρώτη περίπτωση, εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη 
αντισυνταγµατικών ρυθµί-σεων, η προστασία των ατόµων επιτυγχάνεται µε 
την κατάργηση ή τροποποί-ησή τους. Στην δεύτερη περίπτωση η λύση του 
προβλήµατος εντοπίζεται στην οργάνωση της διοίκησης µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται οι παρανο-µίες70.  
      Αξιοσηµείωτο είναι ότι και οι δύο πλευρές απορρίπτουν την άποψη ότι το 
Σύνταγµα κατοχυρώνει ατοµικό δικαίωµα για την αντιγραφή του θρησκεύµα-
τος στο δελτίο ταυτότητας µε βασικό επιχείρηµα ότι τα ατοµικά δικαιώµατα 
θεµελιώνουν αµυντικές αξιώσεις απέναντι στο κράτος για αποχή από 
επεµβά-σεις των οργάνων και όχι αξίωση θετικής ενέργειας71. Για την 
αντίθετη άποψη δεν υπάρχει πειστική επιχειρηµατολογία72. Επιχείρηµα υπέρ 
της αντί-θετης άποψης θα µπορούσε να αντληθεί από το άρθρο 1 παρ.3 του 
Συντάγµα-τος, σύµφωνα µε το οποίο όλες οι εξουσίες υπάρχουν και υπέρ του 
έθνους, βασικό στοιχείο της έννοιας του οποίου είναι η κοινή θρησκεία 
(επικρατούσα). Με βάση τη ερµηνεία της διάταξης, το Σύνταγµα επιβάλλει 
την άσκηση της κρατικής εξουσίας κατά τρόπο που να µην  αλλοιώνει την 
εθνική φυσιογνωµία και την εθνική βάση του κράτους ως κράτους των 
Ελλήνων73, δηλαδή και τη χριστιανική φυσιογνωµία του.  
     Στην επιστήµη υπάρχει έντονος προβληµατισµός74 γύρω από τα στοιχεία 
που συγκροτούν την έννοια του έθνους και της εθνικής ταυτότητας χωρίς να 
έχει διατυπωθεί ένας καθολικά αποδεκτός ορισµός, που να περιλαµβάνει και 
                                                 
69 Απ. Της 8.9.89, υπόθεση Bernard et Autres κατά Λουξεµβούργου και Απ. Της 4.12.1984, 
υπόθεση Gottesmann κατά Ελβετίας, Βλ GONZALES, La Convention Europėenne des 
Droits de l´ Homme et la liberte religieuse, 1997, σ. 24,94.  
70Βλ. Φρέρης, Η θρησκευτική ελευθερία όπως την βιώνουν στην Ελλάδα οι καθολικοί, σε: Κ. 
Μπέη (επιµ.) , Η θρησκευτική ελευθερία, 1997, σ.413.  
71 Έτσι και Σωτηρέλης, Οι ταυτοσοφιστές της Ιεραρχίας, Το Σ 26, 887.  
72Τρωϊάνος, Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και επικρατούσα θρησκεία, σε: ΕΝΟΒΕ, 
θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία , 2000, σ.12. Μαρίνος, Το θρήσκευµα και 
οι ταυτότητες, Το Σ 26,σ. 831. ∆αγτόγλου, Συνταγµατικό δίκαιο- Ατοµικά δικαιώµατα Α, 
1991, σ. 370        
73 Κασιµάτης, Συνταγµατικό δίκαιο ΙΙ- οι λειτουργίες του κράτους, 1980, σ. 92. 
74 Βλ. αντί πολλών ΑΝΤΗΟΝΥ SMITH , Εθνική ταυτότητα, µετ. Εύα Πέππα, εκδ. Ο∆ΥΣ-
ΣΕΑΣ, σ. 23 επ.   



το στοιχείο της θρησκείας ενώ θεωρείται ότι αρκούν η ιθαγένεια και το Σύ-
νταγµα ως συνεκτικά στοιχεία75.        
 
7.   ΤΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΥΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΩΝ   
 
     Η µεταταξική νοµοθεσία για τη ίδρυση και λειτουργία ναών και ευκτήριων 
οίκων76 αποτέλεσε ζήτηµα που απασχόλησε το ∆ικαστήριο του 
Στρασβούργου σε τρεις αποφάσεις Μαρτύρων του Ιεχωβά, Μανουσάκης και 
λοιποί77, Πεντίδης και λοιποί78, Τσαβαχίδης79. Στην πρώτη υπόθεση το 
∆ικαστήριο δεν αποδέχτηκε τα ελληνικά επιχειρήµατα για την αργοπορία της 
διοίκησης για εξέταση της αίτησης λειτουργίας του ευκτήριου οίκου, ούτε 
θεώρησε αποτελεσµατικά τα εθνικά ένδικα µέσα για τη θεραπεία της 
καθυστέρησης. Η καταδίκη των προσφευγόντων από τα ελληνικά δικαστήρια 
για τη λειτουργία ευκτήριου οίκου αξιολογήθηκε από το ∆ικαστήριο ως 
αδικαιολόγητη επέµ-βαση στην εκδήλωση του θρησκευτικού τους 
συναισθήµατος. Στη δεύτερη υπόθεση, η Ελλάδα παραχώρησε την άδεια πριν 
εκδικαστεί η υπόθεση, ενώ στην τρίτη προχώρησε σε φιλικό διακανονισµό. Το 
ζήτηµα ίδρυσης ευκτήριου οίκου εξετάστηκε το 1997 από το ΣτΕ (865/97). 
Ο αιτών την ίδρυση οίκου της Αποστολικής Εκκλησίας Ροδόσταυρων 
Ρωµαιοορθοδόξων είχε υποβάλλει από το 1988 σχετικό αίτηµα στο 
Υπουργείο Παιδείας, το οποίο απορρίφθηκε γιατί η σχετική γνωµοδότηση της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας υποστήριζε ότι πρόκειται για µη 
γνωστή θρησκεία. Το ΣτΕ θεώρησε την απορριπτική απόφαση µη επαρκώς 
αιτιολογηµένη και την ακύρωσε. Παρόλα αυτά η πρακτική της ελληνικής 
διοίκησης, όπως προκύπτει από την πρόσφατη προσπάθεια παρεµπόδισης 
λειτουργίας του ευκτήριου οίκου των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην περιοχή 
της Κασσάνδρειας, Χαλκιδικής και τη σχετική παρέµβαση του Συνηγόρου του 
Πολίτη (3-8-00), δεν εναρµονίζεται µε τη νο-µολογία του Στρασβούργου.  
     Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι 4 χρόνια µετά την έκδοση της απόφασης 
Μανουσάκη και λοιπών, δεν έχει εκδοθεί τα ψήφισµα της Επιτροπής Υπουρ-
γών του Συµβουλίου της Ευρώπης που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της από-
φασης από την Ελλάδα. Η υπόθεση, δηλαδή παραµένει σε εκκρεµότητα εν 
αναµονή της νοµοθετικής ρύθµισης του ζητήµατος. Για την αντιµετώπιση των 

                                                 
75 Σταθόπουλος, Οι µειονότητες και οι τρόποι ειρηνικής διασφάλισης των δικαιωµάτων τους, 
ΚριτΕ 2/1999, σ.306. 
76 Άρθρο 1 του α.ν. 1363 της 15 Αυγούστου 1938 ΄΄περί κατοχυρώσεως διατάξεων των 
άρθρων 1 και 2 του εν ισχύι Συντάγµατος΄΄ (ΦΕΚ Α 305/3.9.1938).      
77 Ευρ∆∆Α, απόφαση Μανουσάκης, 26.9.1996, Recueil 1996- ΙV.   
78 Ευρ∆∆Α, απόφαση Πεντίδης και λοιποί, 19.3.1997, Recueil 1997-III. 
79 Eυρ∆∆Α, απόφαση Τσαβαχίδης, 21.1.1999. 



προβληµάτων που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται ακόµα και σήµερα 
ορθότερο είναι να καταργηθεί το άρθρο 1 παρ.1 και 3 του Β.∆ της 
20/2.6.1939 µε βάση το οποίο ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων της προβλεπόµενης άδειας 
για την ανέγερση της λειτουργίας των ναών80. Ως προϋπόθεση για τη λήψη 
άδειας έπρεπε να τίθεται µόνο ο σεβασµός της αρχής της ισότητας στην 
άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας.  
 
 
 
8.   ΟΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
 

      Μια θρησκευτική κοινότητα που υφίσταται δυσµενείς 
διακρίσεις στην Ελλάδα είναι η κοινότητα των Μαρτύρων του 
Ιεχωβά. Χαρακτηριστική περίπτωση που απασχόλησε το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είναι η υπόθεση θλιµµένου (6-4-00). 
Ο προσφεύγων είχε καταδικαστεί από τα στρατιωτικά 

δικαστήρια για άρνηση κατάταξής του στο στρατό για λόγους 
θρησκευτικής συνείδησης (Μάρτυρας του Ιεχωβά). Μετά από 

κάποια χρόνια αντιµετώπισε την άρνηση των ορκωτών 
λογιστών να τον εγγράψουν στο µητρώο τους παρόλο που 
πέτυχε στις εξετάσεις, γιατί το ποινικό µητρώο έφερε αυτή 
την καταδίκη. Το δικαστήριο αποφάσισε οµόφωνα ότι υπήρχε 
παραβίαση του δικαιώµατος θρησκευτικής ελευθερίας σε 
συνδυασµό µε παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης λόγω 

θρησκείας. Ερµήνευσε δηλαδή µε τέτοιο τρόπο την απαγόρευση 
διάκρισης λόγω θρησκείας ώστε να προκύπτει υποχρέωση του 
κράτους να λάβει ειδικά µέτρα προς όφελος των θρησκευτικών 
κοινοτήτων προκειµένου να εναρµονιστεί µε το περιεχόµενο της 
διάταξης της ΕΣ∆Α: «Το δικαίωµα να µην υφίσταται κανείς 
διάκριση στην απόλαυση των δικαιωµάτων που απορρέουν από 

την ΕΣ∆Α παραβιάζεται επίσης όταν τα κράτη χωρίς 

                                                 
80 Προς την ίδια κατεύθυνση, Μ. Σταθόπουλος, Η συνταγµατική κατοχύρωση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και οι σχέσεις κράτους- πολιτείας, Κριτική- ΚΕΜΟ, Αθήνα 1999, 
σ. 218.  



αντικειµενική και εύλογη δικαιολογία αποτυγχάνουν να αντιµε-
τωπίσουν διαφορετικά άτοµα των οποίων η κατάσταση είναι 

εµφανώς διαφο-ρετική» (παρ.44).  
     Το συµπέρασµα από την απόφαση του θλιµµένου είναι η ανάγκη συµπλή-
ρωσης του ήδη υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου για τους αντιρρησίες συνεί-
δησης, ώστε εκείνοι που έχουν καταδικαστεί εξαιτίας των θρησκευτικών 
τους φρονηµάτων πριν τη θέση σε ισχύ του νόµου για τους αντιρρησίες 
συνείδησης, να µην φέρουν στο ποινικό τους µητρώο τη σχετική ένδειξη η 
οποία αποτελεί εµπόδιο στην καθηµερινή και κυρίως επαγγελµατική τους 
ζωή.     
 
 
9.   ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΙΣΧΥΡΟΣ 
ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ 

 
     Μέσα από τις διαφωνίες για την επικρατούσα θρησκεία, όπως και για το 
ζήτηµα των ταυτοτήτων, ανέκυψε το ζήτηµα του χωρισµού κράτους- εκκλη-
σίας, που στις µέρες µας αποτελεί αίτηµα για πολλούς. Έχει ενδιαφέρον να 
µάθουµε ότι ακόµη και µέσα στην ορθοδοξία υπάρχουν φωνές που είναι υπέρ 
του χωρισµού κράτους και εκκλησίας. Ο µεγάλος ορθόδοξος θεολόγος 
Χρήστος Ανδρούτσος έγραψε: «Ουδέν άλλον αποµένει εις την Εκκλησίαν 
παρά να επισπεύσει τον χωρισµό αυτής από την πολιτείαν δια να επιτύχει την 
ελευθερία δράσεώς της, αφού µέχρι σήµερον σύνδεσίς της προς το κράτος 
εγένετο πρόξενος βλάβης παρά ωφελείας»81.  
     Πως όµως µπορεί να επιτευχθεί ο οριστικός χωρισµός κράτους και 
Εκκλησίας; Καταρχήν πρέπει να καταργηθεί το Προοίµιο του Συντάγµατος µε 
την επίκληση στο θείο, κάτι που θυµίζει ιεροκρατική κοινωνία. Πρέπει να 
καταργηθεί το άρθρο 3 του Συντάγµατος καθώς το περιεχόµενό του είναι 
απλώς διαπιστωτικό. Ορθή θα ήταν και η διαγραφή του τελευταίου εδαφίου 
της παρ.2 του άρθρου 13 περί προσηλυτισµού, καθώς τέτοιες ρυθµίσεις είναι 
αδικαιολόγητες σε µια ελεύθερη κοινωνία. Επιπλέον χρειάζεται τροποποίηση 
του άρθρου 33.2 για το θρησκευτικό όρκο χριστιανικού τύπου για τον Πρό-
εδρο της ∆ηµοκρατίας και προσθήκη στο άρθρο 59 του Συντάγµατος πολιτι-
κού όρκου για τους Βουλευτές. Σηµαντική είναι η κατάργηση των νόµων 
1672/1932, 1363/1938 και 1369/1938 που αφορούν την ανέγερση ναών 
άλλων δογµάτων µόνο µετά από άδεια του ορθόδοξου µητροπολίτη καθώς και 
η κατάργηση της αναγραφής του θρησκεύµατος, όχι µόνο στο δελτίο ταυτό-
τητας αλλά και σε κάθε άλλο δηµόσιο έγγραφο. Τέλος, χρειάζεται να προβλε-
φθεί η πολιτική κηδεία και η αποτέφρωση των νεκρών µε διεύρυνση του 
                                                 
81 Μουστάκης Γ., Η αναγκαιότης χωρισµού κράτους- εκκλησίας, 1999, σ.55.  



πεδίου εφαρµογής αυτών σε όλους όσους τις προτιµούν άρα και για τους 
ορθόδοξους χριστιανούς.         
 
 
10.   ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

 
     Παγίως ερµηνεύεται ότι η θρησκευτική ελευθερία περιλαµβάνει την αθεΐα 
και τον αγνωστικισµό, καθώς και τις παραλλαγές λατρείας και γενικά 
έκφρασης των πεποιθήσεων αυτών, έστω και αν θεωρηθούν ως ανυπακοή 
στις επιταγές της εκκλησίας στην οποία τυπικά και ουσιαστικά ανήκει. Η 
ελευθερία αυτή εννοείται ότι έχει ως όριο τη µη προσβολή των δικαιωµάτων 
των άλλων ανθρώπων. Σχετικά µε τη µεταχείριση του σώµατος των νεκρών 
µετά το θάνατο, το παραπάνω δικαίωµα επιβάλλει την ελευθερία κάθε αν-
θρώπου να επιλέξει την τύχη του πτώµατός του σύµφωνα µε τις επιθυµίες 
του. Κάθε ανθρώπινο δικαίωµα συνηγορεί υπέρ της παραπάνω θέσπισης το 
δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού (άρθρο 5 παρ.1 του ελληνικού Συντάγµατος) σε 
συνδυασµό µε τη διάταξη περί προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 
Συντάγµατος και άρθρο 1 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου).Η πολιτεία δεν δικαιούται να ενδιαφέρεται γι΄ αυτές τις επι-
λογές του κάθε ατόµου. Το µόνο που οφείλει να πράξει είναι να προβλέψει 
ρυθµίσεις ώστε ο τρόπος µεταχείρισής του, που ο αποθανών είχε επιλέξει, 
να µην προσβάλλει ανθρώπινα δικαιώµατα άλλων, όπως το δικαίωµα στην 
υγεία. Συγκεκριµένα η αποτέφρωση των νεκρών όταν είναι ρυθµισµένη από 
την πολιτεία είναι λιγότερο επικίνδυνη για την υγεία από την ταφή. Μάλιστα η 
εξαίρεση σε βάρος όσων ανήκουν στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία να 
επιλέξουν, εφόσον το επιθυµούν, την αποτέφρωση αντί της ταφής, αποτελεί 
δυσµενή διάκριση λόγω θρησκεύµατος γι΄ αυτή την κατηγορία ατόµων. Άρα 
προσβάλλει την ισότητα και συγχρόνως περιορίζει τη θρησκευτική ελευθερία 
και τον τρόπο της εκδήλωσής της καθώς και το δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού 
της τύχης του ίδιου του σώµατος του ατόµου µετά τον θάνατο.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η θρησκευτική ελευθερία 
αποτελεί ζωτικής σηµασίας δικαίωµα για κάθε άνθρωπο, γι΄ αυτό και 
υπάρχει συντακτική ρύθµιση που την προστατεύει erga omnes. Στη χώρα 
µας υπάρχου φορείς που κατά καιρούς παραβίασαν το συγκεκριµένο 
δικαίωµα, γεγονός που στάθηκε αιτία για πλήθος καταδικαστικών αποφάσεων 
από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στρεφόµενων 
κατά της Ελλάδας. Στο Σύνταγµά µας επίσης προστατεύεται και η 
επικρατούσα θρησκεία δηλαδή η θρησκεία που πρεσβεύει η πλειοψηφία των 
πολιτών που κατοικούν στην Ελλάδα. Η επικρατούσα θρησκεία όµως δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να ερµηνεύεται ως εξουσία των πολιτών να 
επιβάλλουν την βούλησή τους σε αλλόθρησκους ή άθεους εµποδίζοντάς τους 
να ασκήσουν το δικό τους δικαίωµα στη θρησκευτική ελευθερία. ∆εν πρέπει 
να λησµονούµε τον ισχυρό σύνδεσµο δηµοκρατίας και ελευθερίας. Η 
ελευθερία µπορεί να αναπτυχθεί µόνο σε µια απόλυτα δηµοκρατική κοινωνία 
και η χώρα µας οφείλει να δικαιώσει τον τίτλο που της απονέµεται ως χώρα 
στην οποία γεννήθηκε η δηµοκρατία. Για κάποιους αυτό φαντάζει δύσκολο 
αλλά µε καίριες αλλαγές κυρίως στη νοοτροπία και σε σχετικούς νόµους, η 
αρνητική εικόνα που έχει σχηµατιστεί για την Ελλάδα στην Ευρώπη λόγω των 
καταδι-καστικών αποφάσεων, µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά.    
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Εβραϊκή Συναγωγή, οδός Μελιδώνη: Οι νεόνυµφοι Ααρών και Νόα ανταλλάσσουν 
όρκους πίστης κάτω από το χουπά.  
 
 



 
Αγγλικανική Εκκλησία, οδός Φιλελλήνων 

 
 

 

 
Άγιος Ανδρέας, οδός Σίνα: Η Θεία Κοινωνία µοιράζεται στους Ευαγγελιστές µέσα σε 
µικρά ποτήρια… 

 



 
Άγιος Νικόλαος, Νίκαια: Τα ανοιχτόχρωµα άµφια των Αρµένιων ιερέων είναι µια 
από τις πολλές επιρροές που δέχτηκε η Εκκλησία τους από την Καθολική… 

 

 
Στα Τουρκοβούνια, η λειτουργία των Αιθιόπων Μονοφυσιτών ξεκινά στις τέσσερις 
και µισή το πρωί! 

 
Για να προσευχηθούν στον Αλλάχ ανεβαίνουν µε το ασανσέρ και περνούν από τους 
διαδρόµους µιας πολυκατοικίας.  
 



 
Το τζαµί που έχουν στήσει στην οδό Γερανίου τους χωράει µε δυσκολία. Τα όνειρα 
των µουσουλµάνων για ένα τέµενος στην Αθήνα ναυάγησαν µετά το τέλος των 
Ολυµπιακών. 
 

 
Προσευχή και φαγητό είναι τα σηµαντικότερα κοµµάτια της λειτουργίας των Σιχ, 
στον αυτοσχέδιο ναό του Μαραθώνα. 

 
Πανεπιστηµίου: Άγιος ∆ιονύσιος 



 

 
Αχαρνών: Αγία Τριάδα, Η εκκλησία των ελληνόρρυθµων καθολικών, εκείνων δηλαδή 
που ακολουθούν το βυζαντινό και όχι το ρωµαϊκό τύπο και που συχνά κατηγορούνται 
από τους ορθόδοξους για προσηλυτισµό επειδή ενώ είναι καθολικοί τα άµφια και οι 
εκκλησίες τους είναι όµοια µε αυτά της ορθόδοξης.  
 

 
Παλαιό Ηράκλειο: Άγιος Λουκάς 

 
 
 



  
Η καθολική εκκλησία της Ιεράς Καρδίας του Χριστού, που βρίσκεται στη Μιχαήλ 

Βόδα, είναι το κέντρο των πολωνών µεταναστών.  
 
 

 
Κυψέλη: Αγία Θηρεσία 

 
 



 
Παγκράτι: Χριστού Βασιλέως, η εκκλησία εκεί κτίστηκε το 1934 και όλες οι 

λειτουργίες σε αυτή γίνονται στα ελληνικά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 
      Στην παρούσα εργασία αρχικά επιχειρείται η 
διάκριση της θρησκευτικής  ελευθερίας από την 
ανεξιθρησκεία. Έπειτα αναπτύσσεται γενικά η έννοια 
της θρησκευτικής ελευθερίας και συγκεκριµένα η 
ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, η ελευθερία 
της λατρείας και αναπτύσσονται οι περιορισµοί έτσι 
όπως θέτονται από το άρθρο 13 του ισχύοντος 
Συντάγµατος. Στη συνέχεια ερευνούµε κατά πόσο, 
στην Ελλάδα, εφαρµόζεται η θρησκευτική ελευθερία και 
ποια εµπόδια τίθενται. Ακολουθεί µια ανάπτυξη 
σηµαντικών ∆ιεθνών Συµβάσεων που προστατεύουν το 
εν λόγω δικαίωµα, όπως η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου καθώς και το ∆ιεθνές 
Σύµφωνο του ΟΗΕ για τα Αστικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα. Μετά από µια σύντοµη αναφορά στις 
"Παγκόσµιες Θρησκείες", ακολουθεί ανάπτυξη της 
έννοιας της επικρατούσας θρησκείας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 του Συντάγµατος. Στο τέλος του γενικού 
µέρους αναφέρονται διατάξεις που ρυθµίζουν τη 
θρησκευ-τική ελευθερία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  



      Στο δεύτερο τµήµα αναφέρονται ειδικότερα 
ζητήµατα όπως το ζήτηµα της διαγραφής του 
θρησκεύµατος από τις ταυτότητες, τα εµπόδια που 
εµφανίζο-νται στην ίδρυση ναών και ευκτήριων οίκων, 
ο ισχυρός κλονισµός στις σχέ-σεις κράτους- 
εκκλησίας, καθώς και η καύση των νεκρών.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIOUS FREEDOM AND ESTABLISHED 
RELIGION  

 
     In the present work the discrimination of religious freedom from 
religious tolerance is initially attempted. Then the significance of 
religious freedom and concretely the freedom of religious conscience and 
the freedom of adoration are generally developed. In addition the 
restrictions are being analyzed thus as expressed by the 13th article  
being in present Constitution. Then we search how in Greece, the religious 
freedom is applied and which obstacles are placed. It follows a 
development of important International Conventions that protects this 
particular right, as the European Convention of Rights of Person as well 



as the International Pact of UN on the Urban and Civil Rights. After a 
short report in the "World Religions", it follows development of 
significance of prevailing religion that is reported in the 3rd  article of  
Constitution. In the end of general part are reported provisions that 
regulate the religious freedom in other European countries.  
       In the second part are reported more special questions as the 
question of deletion of religion from the identities, the obstacles that 
are presented in the foundation of temples, the powerful shock in the 
relations of state of - church, as well as the combustion of deads. 
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