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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών οδηγός μελέτης σκοπεύει στην περιγραφική ανάλυση της 
προβληματικής σχέσης Εκκλησίας και Κράτους, έχοντας ως σημεία βαρύτητας τη 
σχέση Εκκλησίας-Κράτους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την περιουσία της Εκκλησίας 
καθώς και την διοικητική της δομή, όπως η δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα των 
κληρικών αλλά και οι διοικητικές αρμοδιότητες της Εκκλησίας εν γένει. 

Τα παραπάνω αναφερθέντα ζητήματα θα παρουσιασθούν υπό το νομοθετικό 
πρίσμα, ενώ θα προστεθούν στο τέλος κάθε επιμέρους κεφαλαίου συγκριτικά 
παραδείγματα με άλλες χώρες που διατηρούν παρόμοια ή ακριβώς αντίθετα 
συστήματα σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους. 

Η Εκκλησία δεν νοείται με την πνευματική της υπόσταση, ως χώρος λατρείας 
του χριστιανισμού αλλά ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου όπως ορίζεται στο 
νόμο 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος» στο 
άρθρο 1 παρ. 4. Το ίδιο νομικό καθεστώς ισχύει και για τις μητροπόλεις, ενορίες, 
μονές, την Αποστολική Διακονία και τον Οργανισμό Διοίκησης της Εκκλησιαστικής 
Περιουσίας. 

Το κράτος επίσης έχει διπλή έννοια, αφενός τον stricto sensu πυρήνα του που 
αποτελεί το νομικό πρόσωπο της Δημόσιας Διοίκησης του κράτους, αφετέρου την 
ευρεία έννοια ενός λαού σε ορισμένο έδαφος με ορισμένο πολίτευμα/εξουσία . 1

Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο θεσμών πρέπει να υπόκειται σε ένα από τα 
υπάρχοντα συστήματα, όπως αυτά θα αναλυθούν στη συνέχεια. Ταυτόχρονα ο 
προσδιορισμός/περιορισμός της θα προκύψει από την σύγκρουση δυνάμεων μεταξύ 
πολιτειακού και θρησκευτικού πόλου. 

Προτού όμως γίνει η ιστορική προσέγγιση αρμόζει να παρατεθεί η ρήση του 
καθηγητή Α. Μανιτάκη , ο οποίος ως αναλυτής του συγκεκριμένου θέματος 2

διακήρυξε πως οι θεσμικές σχέσεις κράτους και εκκλησίας φωτίζονται και 
κατανοούνται στην Ελλάδα μόνον όταν εξεταστούν υπό το συμβολικό πρίσμα των 
σχέσεων εκκλησίας και έθνους, πολιτικής εξουσίας και θρησκείας, ενώ 
συσκοτίζονται όταν εξετάζονται αποκλειστικά υπό το θεσμικό πρίσμα κράτους και 
εκκλησίας.

Η θέσπιση του Συντάγματος του 1975, το οποίο αποτελεί το θεμελιώδες 
καταστατικό όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων μέχρι και σήμερα, διαμορφώνει με 
τις διατάξεις του, ειδικά στο άρθρο 3 και 13, τις σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους. 
Σημαντική είναι ωστόσο μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας του ελληνικού 
κράτους με άξονα τις σχέσεις Εκκλησίας με το Κράτος.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην μετεπαναστατική 
περίοδο καθώς με τις ενέργειες του Ιωάννη Καποδίστρια διέθεσε την περιουσία της 
για την εκπαίδευση και την παιδεία του ελληνικού λαού αλλά και την μισθοδοσία 

 Σύμφωνα με τη σύνοψη Συνταγματικού Δικαίου του καθηγητή Μανιτάκη, http://law-1

constitution.web.auth.gr/manitakis/files/Manitaki_Syntagmatiko_Synopsi_kef3.pdf

 Μανιτάκης, Α. (2000). Οι σχέσεις της εκκλησίας με το κράτος έθνος. Στη σκιά των ταυτοτήτων σ.812
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των κληρικών , ωστόσο ήταν σαφής και η επιδίωξη των επισκόπων να παρεδρεύουν 3

σε κάθε περιοχή που υπήρχε ελληνική διοίκηση.
Το 1833 η Εκκλησία της Ελλάδος κήρυξε το αυτοκέφαλό της σε σχέση με το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή η πρώτη περίοδος του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους χαρακτηρίστηκε από πολλές αντιφατικές μεταξύ τους νομοθετικές 
ρυθμίσεις, κυρίως λόγω των ρηξικέλευθων, για την εποχή τους, βασιλικών 
διαταγμάτων που εξέδιδε ο Μάουρερ και αφορούσαν την εκκλησιαστική περιουσία 
και τα μοναστήρια . 4

Ταυτόχρονα όμως, τόσο η Πολιτεία όσο και οι θρησκευτικοί κύκλοι 
καλλιεργούσαν στο λαό την ιδέα της άρρηκτης σχέσης μεταξύ ελληνικού 
πατριωτισμού και ορθόδοξης Εκκλησίας, κυρίως λόγω της αρωγής της τελευταίας 
κατά τη διάρκεια του εθνοαπελευθερωτικού αγώνα αλλά και κατά τη διάρκεια της 
οθωμανικής περιόδου λόγω της λειτουργίας κρυφών σχολείων . 5

Αποτέλεσμα αυτής της τάσης ήταν η καθ ιέρωση του όρου 
«ελληνοχριστιανικός πολιτισμός» στο Σύνταγμα του 1952 όπως αναφέρει το άρθρο 
16 «Η παιδεία τελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, παρέχεται δαπάναις 
αυτού, σκοπεί δε και εις την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της 
εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των αξιών του ελληνικού και του 
χριστιανικού πολιτισμού». 

Μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, τέθηκαν τα πρώτα 
θεμέλια για την εκκοσμίκευση του ελληνικού κράτους και την χαρτογράφηση της 
λειτουργίας και οργάνωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ωστόσο, θέματα που 
αφορούν τη διαλεκτική σχέση αυτών των δύο θεσμών είναι πάντοτε επίκαιρα και 
αποτέλεσαν σημείο διένεξης μεταξύ διάφορων κοινωνικών θεσμών και 
κοινοβουλευτικών ομάδων σε όλη την περίοδο του Ελληνικού Κράτους.

(1) Συστήματα Ενότητας Εκκλησίας και Κράτους

Η πρώτη μεγάλη διάκριση των συστημάτων σχέσης Εκκλησίας - Κράτους 
γίνεται ανάμεσα στα συστήματα ενότητας και τα συστήματα διαχωρισμού . Στα 6

συστήματα ενότητας υφίσταται εξάρτηση των δύο θεσμών που ανάλογα με τις 

 Αγωνίστηκε για την οργάνωση της Εκκλησίας και τη μόρφωση του Κλήρου και πίστευε στην 3

αξιοποίηση της Μοναστηριακής και Εκκλησιαστικής περιουσίας, και όχι στην αρπαγή της. Η 
περιουσία αυτή θα εξασφάλιζε τους απαραίτητους πόρους για την παιδεία των Ελλήνων και τη 
μισθοδοσία του Κλήρου ενώ συγκρότησε το 1828 ειδική Εκκλησιαστική επιτροπή αποτελούμενη από 
πέντε Αρχιερείς με σκοπό τη μελέτη της θρησκευτικής κατάστασης στην Ελλάδα, http://
www.kapodistrias.info/kapodistrias-ekklisia

  Σπύρος Τρωιανός Χαρίκλεια Δημακοπούλου (1999) Εκκλησία και Πολιτεία. Οι σχέσεις τους κατά το 4

19ο αιώνα

 Τρύφων Ευαγγελίδης, H Παιδεία επί Tουρκοκρατίας, Αθήνα 1936, Tόμος A5

	Βενιζέλος,	Ε.	(2000).	Οι	σχέσεις	κράτους	και	εκκλησίας	ως	σχέσεις	συνταγματικά	ρυθμισμένες6
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διακλαδώσεις υπερτερεί είτε η Εκκλησία, όπως στα ιεροκρατικά, είτε το Κράτος, 
όπως στα πολιτειοκρατικά. 

Στην κατηγορία των συστημάτων ενότητας υπάγεται το ιεροκρατικό σύστημα 
στο οποίο την πολιτειακή(ή αλλιώς κοσμική) εξουσία την ασκεί η ίδια εκκλησία και 
το πολιτειοκρατικό, στο οποίο υπάγονται περαιτέρω μορφές σχέσεως. 

Οι δύο κρατούσες μορφές πολιτειοκρατικού συστήματος είναι το 
καισαροπαπικό σύστημα κατά το οποίο ο ηγεμόνας έχει την εξουσία από το Θεό να 
ρυθμίζει κάθε μορφή κοινωνικής πολιτικής και εκκλησιαστικής ζωής και το «νόμω 
κρατούσα» Πολιτεία, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ήπιο πολιτειοκρατικό, αφού 
Εκκλησία είναι υποχρεωμένη, σε αντάλλαγμα για τα σημαντικότατα προνόμια που 
εξασφαλίζει, να υπόκειται στην εξουσία και τον έλεγχο του Κράτους . Με λίγα 
λόγια, η Πολιτεία θέτει τους κανόνες και η Εκκλησία έχει το καθήκον της 
συμμόρφωσης.

(2) Συστήματα Διαχωρισμού Εκκλησίας και Κράτους

Στα συστήματα διαχωρισμού δεν υπάρχει εξαρχής σχέση μεταξύ των δύο 
θεσμών, υφίστανται ανεξαρτήτως το ένα του άλλου, ενώ και εδώ υπάρχει ένταση 
και έκταση του διαχωρισμού από ήπιο έως και απόλυτο. Όσον αφορά τα συστήματα 
χωρισμού, κυρίαρχα είναι τα εξής παρακάτω· ο ήπιος χωρισμός κατά τον οποίο δεν 
αναγνωρίζεται καμία θρησκεία ως επίσημη, αντιθέτως κάθε εκκλησία 
αυτοδιοικείται , ενώ παρατηρείται μια ευμενής ουδετερότητα στις 
πολυπληθέστερες εκκλησίες και ο απόλυτος χωρισμός όπου υπάρχουν 
διαφορετικές έννομες τάξεις, αφενός του κράτους και αφετέρου της εκάστοτε 
θρησκείας, οι οποίες όμως προστατεύονται με συνταγματικές εγγυήσεις όπως η 
ανεξιθρησκεία και η προστασία της λατρείας. Ακραία μορφή χωρισμού έως και 
αφανισμού αποτέλεσε η απαγόρευση θρησκείας κατά την περίοδο του υπαρκτού 
σοσιαλισμού στην Αλβανία με βάση συνταγματικής διάταξης. 

Η ελληνική Πολιτεία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της «νόμω κρατούσας» 
Πολιτείας, όπως καθιερώνεται και στο ελληνικό Σύνταγμα του 1975 στο άρθρο 3, 
αποτελεί με βάση την ανωτέρω ανάλυση ένα ήπιο πολιτειοκρατικό σύστημα που 
ταυτόχρονα θεσπίζει θρησκευτικές εγγυήσεις στο άρθρο 13 του Συντάγματος.

2 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεμελιώδες νομοθέτημα που καθιερώνει την Εκκλησία της Ελλάδος και 
ορισμένες εκφάνσεις της είναι, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, το ισχύον 
Σύνταγμα του 1975, το οποίο εκτός της θρησκευτικής ελευθερίας στο άρθρο 13, 
καθιερώνει το σύστημα της επικρατούσας θρησκείας, ένα πολιτειοκρατικό σύστημα 
ενότητας Εκκλησίας και Κράτους σύμφωνα με το οποίο η κρατούσα Θρησκεία, 
δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός απολαμβάνει κάποια ειδικά προνόμια, 
τηρουμένων βέβαια των θρησκευτικών εγγυήσεων και για τις υπόλοιπες θρησκείες.
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Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Συντάγματος 
ένα αυτοδιοίκητο όργανο υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, 
εσωτερικώς δηλαδή αποφασίζει η ίδια για τις ρυθμίσεις που την οργανώνουν, 
εξωτερικώς όμως βρίσκεται σε διαρκή σχέση με το νομικό πρόσωπο του Κράτους, 
από το οποίο και της ασκείται έλεγχος και εποπτεία. 

Περαιτέρω, νομοθέτημα που οργανώνει τη λειτουργία της Εκκλησίας είναι ο 
Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν.590/1977), ο οποίος ψηφίζεται 
από την Ολομέλεια της Βουλής, καθιστώντας έτσι εφικτό τον έλεγχο της κρατικής 
και μάλιστα της νομοθετικής εξουσίας στις υποθέσεις της Εκκλησίας. 

Περιέχει κεφάλαια για την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, για τις Διαρκείς Ιερές 
Συνόδους, για τις Συνοδικές Επιτροπές, για τα Μητροπολιτικά Συμβούλια, ενώ 
εξέχουσας σημασίας για την σχέση της Εκκλησία με το Κράτος είναι τα κεφάλαια 
για την Διοικητική διαίρεση της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την εκλογή 
Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών, για τις αρμοδιότητες των αρχιερέων, τις Ιερές 
Μονές και την οργάνωση της Ενορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνει και 
διατάξεις για την Εκκλησιαστική περιουσία και την θρησκευτική εκπαίδευση. 

Με λίγα λόγια, θα μπορούσε να λεχθεί πως ό,τι αποτελεί το Σύνταγμα για το 
ελληνικό Κράτος, το αποτελεί ο Καταστατικός Χάρτης για την Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Σημαντικός, επίσης, είναι ο Κανονισμός υπ’ αριθμόν 230/2012 «Περί 
Εφημερίων και Διακόνων» καθώς και ο νόμος 5383/1932 « Περί των Εκκλησιαστικών 
Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας». 

3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ

(1) Οργάνωση νομικής υπόστασης των θρησκευτικών κοινοτήτων

Ως θρησκευτική κοινότητα ορίζεται ένας ικανός αριθμός φυσικών προσώπων 
με συγκεκριμένη θρησκευτική Ομολογία γνωστής θρησκείας, μόνιμα 
εγκατεστημένων σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, με σκοπό την κοινή άσκηση της 
λατρείας της και την τέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται από την κοινή 
Ομολογία των μελών της.

Μέχρι πρόσφατα οι μοναδικές θρησκευτικές κοινότητες που αναγνωρίζονταν 
ως Νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου ήταν, η Ελληνική Εκκλησία και οι 
Ισραηλιτικές Κοινότητες, για ιστορικούς λόγους και  Μουφτείες, οι οποίες 
συνιστούν δημόσιες υπηρεσίες. Με το νόμο 4301/2014 αναγνωρίζονται οι εξής 
θρησκευτικές κοινότητες ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: η Καθολική 
Εκκλησία, οι Ορθόδοξοι Αρμένιοι, οι Κόπτες, οι Αιθίοπες Ορθόδοξοι, οι Ασσύριοι, οι 
Αγγλικανοί και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, όπως προβλέπει ο νόμος για την 
«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών 
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». 
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Με τον παρόντα νόμο οι θρησκευτικές κοινότητες αποκτούν ένα κοινό 
σύστημα νομικής οργάνωσης έχοντας αναγνώριση ως νομικά πρόσωπα πλήρη 
αυτοδιοίκηση στο εσωτερικό του θρησκευτικού νομικού προσώπου με σεβασμό στο 
ελληνικό Σύνταγμα αλλά και απόδοση νομικής προσωπικότητας μέσω δικαστηρίου. 

Ο παρών νόμος έλυσε τα προβλήματα των θρησκευτικών κοινοτήτων σε 
σχέση με την Ελληνική Πολιτεία και την Ελληνική Εκκλησία, οι οποίοι πει χρόνια 
δεν αναγνώριζαν τη νομική τους υπόσταση

(2) Κοινότητα ΛΟΑΔ

Η σχέση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με την ομοφυλοφιλική 
κοινότητα ήταν πάντα τεταμένη. Από τη μια πλευρά η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει τα 
ομόφυλα ζευγάρια και δεν αποδέχεται τη φύση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων. Από 
την πλευρά των ομοφυλόφιλων , θεωρείται ότι με τη συμπεριφορά τους πολλές 
φορές προκαλούν την Εκκλησία και τα χριστιανικά ήθη (π.χ. συγκεκριμένα ακραία 
γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια Gay Pride ή μεμονωμένων 
διαδηλώσεων της ΛΟΑΤ κοινότητας).

Τον Ιούνιο του 2015, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων έδωσε στη δημοσιότητα Σχέδιο Νόμου που συμπεριλάμβανε τη 
δυνατότητα ομόφυλων ζευγαριών να συνάψουν Σύμφωνο Συμβίωσης. Σε 
επικοινωνία του με τον αρμόδιο Υπουργό ο  Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδας κ. Ιερώνυμος, εξέφρασε την εναντίωση της Εκκλησίας στην επέκταση του 
Συμφώνου στα ομόφυλα ζευγάρια χαρακτηρίζοντας το σύμφωνο συμβίωσης ως μία 
«νεοφιλελεύθερη επιβράβευση της ανευθυνότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις 
που τις υποβιβάζει σε απλή συναλλαγή». 

Στις 24/12/2015 η Βουλή των Ελλήνων υπερψήφισε την επέκταση του 
Σύμφωνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια (Νόμος 4356/2015). Η πράξη αυτή 
ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αρχές και τις απόψεις της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία οι «εναλλακτικές μορφές οικογένειας συνιστούν 
εκτροπές του οικογενειακού θεσμού».

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, οποιαδήποτε άλλη μορφή ένωσης, 
πλην του χριστιανικού γάμου, δεν υποστηρίζεται από την Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία, διότι αυτή έχει τη δική της «διαχρονική και θετική πρόταση προς τον 
άνθρωπο». 

(3) Καύση Νεκρών

Στο ζήτημα της αποτέφρωσης η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί 
διαχρονικά απόλυτη στάση. Όντας καθέτως αντίθετη με τη δυνατότητα καύσης 
των νεκρών, προτάσσει την ανάγκη διατήρησης του ανθρώπινου σώματος σε 
ακεραιότητα, ακόμα και μετά θάνατον, θεωρώντας πως οποιαδήποτε άλλη πράξη 
αντίκειται στην ανθρώπινη και χριστιανική φύση. 
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Το ισχύον νομικό καθεστώς επιτρέπει την αποτέφρωση (ν. 4277/2014), 
δίνοντας μάλιστα με πρόσφατη τροποποίηση τη δυνατότητα στους συγγενείς των 
θανόντων, χωρίς την απαραίτητη ρητή εκδήλωση επιθυμίας τους (όπως ίσχυε με 
τον Νόμο 3448/2006), να προβούν σε καύση του νεκρού αντί ταφής. 

Η θέση της εκκλησίας αποτυπώνεται στην εγκύκλιο 2959 της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου αναφέρεται πως "Ἡ Εκκλησία δεν δέχεται για τα 
μέλη Της την αποτέφρωση του σώματος, διότι τούτο είναι ναός του Αγίου 
Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19), στοιχείο της υποστάσεως του κατ’ εικόνα και καθ’ 
ομοίωσιν Θεού πλασθέντος ανθρώπου (Γεν. 1, 24), και περιβάλλει αυτό με σεβασμό 
και τιμή ως έκφραση αγάπης προς το κεκοιμημένο μέλος Της και ως εκδήλωση 
πίστεως στην κοινή πάντων ανάσταση." 

Στην ίδια εγκύκλιο δίνεται ρητή οδηγία στους Ιερείς να αρνούνται την 
τέλεση ταφής και μνημόσυνου για τους θανόντες που αποτεφρώθηκαν, αφήνοντας 
στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Ιερέα την δυνατότητα τέλεσης απλού τρισάγιου. 

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι ότι η Εκκλησία αρνείται την τοποθέτηση 
αποτεφρωτηρίων στα δημόσια κοιμητήρια, υποστηρίζοντας πως η αποτέφρωση 
είναι προσωπική επιλογή και άρα ανάληψη της αντίστοιχης ευθύνης και πως κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται την αποδοχή της πράξης της καύσης των νεκρών.

(4) Έκτρωση

Όσον αφορά το δικαίωμα έκτρωσης για τις γυναίκες, η θέση της εκκλησίας 
είναι επίσης πάγια. Από την πλευρά του εμβρύου, το Ορθόδοξο δόγμα επισημαίνει 
πως το έμβρυο ακόμα και από τη στιγμή της γονιμοποίησης αποτελεί πρόσωπο, μία 
ψυχοσωματική, αδιαίρετη οντότητα προς ολοκλήρωση. 

Με αυτή τη βάση, η πράξη της έκτρωσης αποτελεί αφαίρεση ζωής και 
αντίκειται καταφανώς στις διδασκαλίες της Ορθοδοξίας. Από την πλευρά της 
μητέρας, η Εκκλησία θεωρεί πως η πράξη της έκτρωσης αποτελεί καταστρατήγηση 
της θεμελιώδους χριστιανικής αρχής της "ανιδιοτελούς αγάπης", άρα το επιχείρημα 
της αποφυγής πόνου και βλάβης σε οικογενειακά και κοινωνικά πλαίσια δεν 
υφίσταται.  

Το ισχύον νομικό καθεστώς επιτρέπει εδώ και δεκαετίες την έκτρωση για τις 
εγκύους, ορίζοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως τη μη παρέλευση των 12 
εβδομάδων κύησης σε κάθε περίπτωση, 24 εβδομάδων σε περίπτωση διάγνωσης  
σοβαρής πρόωρης ανωμαλίας του εμβρύου, 19 εβδομάδων σε περίπτωση που η 
εγκυμοσύνη προέκυψε από βιασμό, αιμομιξία ή άλλες ασελγείς πράξεις, ενώ δεν 
τίθεται χρονικός περιορισμός στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κινδυνεύει 
άμεσα η ζωή της εγκύου. (άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα)

(5) Το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία

Σχετικά με τη διδασκαλεία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία, η 
εκκλησία υποστηρίζει με σθένος την διατήρηση του υπάρχοντος νομικού 
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καθεστώτος, δηλαδή την κατ’ υποχρέωση διδασκαλία του συγκεκριμένου 
μαθήματος στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
όχι τη μετατροπή του σε μάθημα επιλογής, ενώ θεωρεί πως δικαίωμα απαλλαγής 
από το μάθημα μπορούν να αποκτήσουν μόνο όσοι δεν ασπάζονται τον Ορθόδοξο 
Χριστιανισμό. 

Χαρακτηριστικά, Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου, που εκδόθηκε στις αρχές 
του 2016, αναφέρει πως " Παλαιές και πρόσφατες αποφάσεις διοικητικών 
δικαστηρίων, που ερμηνεύουν το Σύνταγμα, αποφαίνονται ομόφωνα υπέρ της 
υποχρεωτικής διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών με κύρια βάση την 
ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και με δικαίωμα απαλλαγής για όσους δεν είναι 
ορθόδοξοι χριστιανοί. Παράλληλα, όπως έχει εξηγήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να διέπεται από τις αρχές της 
αντικειμενικότητας και του πλουραλισμού, οι οποίες δεν παραβιάζονται μόνο και 
μόνο επειδή το μάθημα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην κυρίαρχη θρησκευτική 
παράδοση του οικείου κράτους."  

Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν διαφοροποιείται σημαντικά από τις 
διεκδικήσεις της Εκκλησιαστικής ηγεσίας, καθώς η διδασκαλία του μαθήματος των 
θρησκευτικών παραμένει υποχρεωτική στις 2 βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Η μοναδική διαφορά συναντάται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 133099/Γ2/2013, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά πως 
το δικαίωμα απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών χορηγείται όχι μόνο σε 
περίπτωση δήλωσης πως ο αιτών δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά και για 
λόγους θρησκευτικής συνείδησης.

4 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η εκκλησιαστική περιουσία αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο 
συζητήσεων και συγκρούσεων στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά και στην 
ευρύτερη κοινωνική διαστρωμάτωση. 

Πρέπει να τονισθεί πως η συλλογή στοιχείων είναι δυσχερής, μιας και δεν 
έχει καταστεί ακόμη πλήρες το Κτηματολόγιο έτσι ώστε να επιτρέπει την 
ουσιαστική δημοσιότητα των ακινήτων εκτάσεων. 

Ενδεικτικά, στην Αττική η Εκκλησία διαθέτει 33.860 στρεμμάτων δάσους, 
6.500 στρεμμάτων δασικής έκτασης και 20.570 στρεμμάτων χορτολιβαδικής 
έκτασης .7

  Σύμφωνα με το νόμο 998/1979: «1. Ως δάσος νοοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του δάσους, η 7

οποία καλύπτεται εν όλω ή σποραδικώς υπό αγρίων ξυλωδών φυτών οιωνδήποτε διαστάσεων και 
ηλικίας, αποτελούντων ως εκ της μεταξύ των αποστάσεως και αλληλεπιδράσεως οργανική ενότητα, 
και η οποία δύναται να προσφέρη προϊόντα εκ των ας άνω φυτών εξαγόμενα ή να συμβάλη εις την 
διατήρησιν της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήση την διαβίωσιν του ανθρώπου 
εντός του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Ως δασική έκτασις νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, καλυπτομένη υπό αραιάς ή 
πενιχράς, υψηλής ή θαμνώδους, ξυλώδους βλαστήσεως οιασδήποτε διαπλάσεως και δυναμένη να 
εξυπηρετήσει μίαν ή περισσοτέρας των εν τη προηγουμένη παραγράφω λειτουργιών».
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Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς ανήκουν:
* Νομός Αχαΐας: 20.670 στρ. δάσους, 1.680 στρ. δασικής έκτασης και 1.060 στρ. 
χορτολιβαδικής έκτασης.
* Νομός Ευβοίας: 17.890 στρ. δάσους, 1.670 στρ. δασικής έκτασης και 2.120 στρ. 
χορτολιβαδικής έκτασης.
* Νομός Κορινθίας: 15.310 στρ. δάσους, 500 στρ. δασικής έκτασης και 20.179 στρ. 
χορτολιβαδικής έκτασης.
* Νομός Μαγνησίας: 31.460 στρ. δάσους, 5.490 στρ. δασικής έκτασης και 3.340 
στρ. χορτολιβαδικής.
* Νομός Τρικάλων: 41.110 στρ. δάσους, 23.850 στρ. δασικής έκτασης και 22.840 
στρ. χορτολιβαδικής .
* Νομός Φωκίδας: 9.980 στρ. δάσους, 1.350 στρ. δασικής έκτασης και 1.050 στρ. 
χορτολιβαδικής.
* Νομός Χαλκιδικής: 86.330 στρέμματα δάσους, 580 στρέμματα δασικής έκτασης 
και 2.300 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, τα οποία είναι στην ιδιοκτησία 
μονών του Αγίου Όρους και άλλα 8.340 στρέμματα δασικής έκτασης που 
ανήκουν σε μοναστήρι του Οικουμενικού Πατριαρχείου.8

Προσθέτοντας τα άνωθι παρατιθέμενα στοιχεία είναι ασφαλές να εξάγουμε 
το συμπέρασμα πως τα εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ εμφανίζονται να κατέχουν σχεδόν 1,3 
εκατομμύρια στρέμματα γης σε όλη τη χώρα. 

Ταυτόχρονα, πηγή εσόδων για την Εκκλησία αποτελεί η χρηματιστηριακή της 
δραστηριότητα, αφού είναι γνωστή η μετοχική της περιουσίας σε διάφορες 
Τράπεζες, όπως Εθνική και η Τράπεζα Πειραιώς και Ελλάδος .  9

Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιουσία μόνον της Εκκλησιαστικής Κεντρικής 
Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) της Εκκλησίας της Ελλάδος (χωρίς δηλαδή την 
περιουσία μητροπόλεων, μονών και ναών) υπολογίζεται περίπου στο ποσό των 700 
εκατ. Ευρώ,  ποσό που απευθύνεται για τα λειτουργικά έξοδα αλλά και το 10

πολυδιάστατο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδας. 
Εντούτοις, ο αντίλογος της Εκκλησίας στην φαινομενικά μεγαλύτερη 

περιουσία από τις ανάγκες της αναφέρει  ότι δε λαμβάνεται, όμως, υπόψη ότι η 11

περιουσία δεν ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση (Ιερά Σύνοδο), αλλά σε περισσότερα 
από 10.000 εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα (Μητροπόλεις, Ναούς, Μονές, 
Προσκυνήματα, Ιδρύματα, Κληροδοτήματα και άλλα). «Το καθένα εκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο αγωνίζεται να διαφυλάξει την κυριότητα και να αξιοποιήσει τα όσα 
του ανήκουν περιουσιακά στοιχεία, για το καλό του πληρώματος και της 

 www.enet.gr8

 ΝΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, «Εκκλησιαστικής περιουσίας... συνέχεια», www.enet.gr9

Νικου Παπαχρηστου, ακτινογραφία της περιουσίας της Εκκλησίας http://www.kathimerini.gr/388458/10

article/epikairothta/politikh/h-aktinografia-ths-perioysias-ths-ekklhsias

 Όπως δήλωσε ο κ. Αντώνης Ζαμπέλης, γενικός διευθυντής της ΕΚΥΟ στο άρθρο της εφημερίδας 11

«Κ».
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εκκλησίας», δηλώνει ο εκπρόσωπος της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας 
Οικονομικών.

Επομένως, κάθε Μονή και κάθε Ιερός Ναός που είναι ΝΠΔΔ (Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), μεριμνούν για τη περιουσία που έχουν, φροντίζοντας 
για την έντιμη διαχείρισή της και τηρώντας τις αυστηρές διατάξεις που ισχύουν για 
τα νομικά πρόσωπα. Η διαχείριση αυτή υπόκειται σε τακτικό έλεγχο τόσο από την 
Εκκλησία όσο και από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς, όχι και το μοναδικό, αποτελεί η Ιερά Μονή 
Ασωμάτων Πετράκη (Αθήνα) . 12

Πρέπει να αναφερθεί ωστόσο, ότι, σύμφωνα με την Διακομματική Επιτροπή 
της Βουλής το 2013 υπό τον Γιάννη Στουρνάρα, το ελληνικό κράτος θα μπορούσε 
να κερδίσει πάνω από τρία δισεκατομμύρια ευρώ από την φορολόγηση της μεγάλης  
ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας, μια έρευνα η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε 
έκτοτε .13

Αναφορικά με το νομικό καθεστώς της εκκλησιαστικής περιουσίας, μια 
πρώτη απάντηση μας παρέχεται από τα συνταγματικά άρθρα 18 §8 για το 
απαλλοτρίωτο των αγροτικών ιδιοκτησιών κάποιων μονών «Δεν επιτρέπεται να 
απαλλοτριωθεί η αγροτική ιδιοκτησία των Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών της Αγίας 
Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη 
και του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, με εξαίρεση τα μετόχια. 
Επίσης δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα 
των Πατριαρχείων Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, καθώς και της Ιερής 
Μονής του Σινά.» 

Απαλλοτρίωση κατά το άρθρο 17 του Συντάγματος συνιστά η στέρηση της 
ιδιοκτησίας χάριν δημόσιας ωφέλειας με ταυτόχρονη παροχή αποζημίωσης. 
Συμπεραίνεται λοιπόν ότι υπερτερούν στην προκειμένη περίπτωση τα συγκεκριμένα 
ακίνητα της Εκκλησίας του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικό καθεστώς εισάγεται με 
το άρθρο 105 του Συντάγματος το οποίο, πέραν του αυτοδιοίκητου που παρέχει στη 
μονή Αγίου Όρους, θεσπίζει και το απαλλοτρίωτο των εκτάσεων της χερσονήσου 
Άθω, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο.  

Εκτός από το απαλλοτρίωτο που θεσπίζεται για τις συγκεκριμένες εκτάσεις 
στο Σύνταγμα, ψηφίσθηκαν και έκτοτε υφίστανται μια σειρά νόμων που επιφέρουν 

 Έχοντας στην κατοχή της σημαντική περιουσία που την απέκτησε κατά τον 17ο και 18ο αιώνα με 12

αγορές των ηγουμένων της (σώζονται στο αρχείο της τα σχετικά έγγραφα), αναδείχθηκε ο 
μεγαλύτερος κοινωνικός ευεργέτης των Αθηνών. Σε δωρηθέντα ακίνητά της έχουν ανεγερθεί: η 
Ριζάρειος Σχολή, η Ακαδημία Αθηνών, το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, το Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το 
Σκοπευτήριο, το Πτωχοκομείο, η Μαράσλειος Ακαδημία, το Θεραπευτήριο "Ευαγγελισμός", το 
Αρεταίειο νοσοκομείο, η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, οι Αστυνομικές Σχολές στην οδό Μεσογείων, 
το Νοσοκομείο Παίδων, το Νοσοκομείο Συγγρού, το Λαικό Νοσοκομείο "Σωτηρία", το Ασκληπείο 
Βούλας, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, το ΠΙΠΚΑ Βούλας, 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Γηροκομείο, Εθνική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών και 142 Δημοτικά, 
Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής, http://www.monipetraki.gr/drastiriotites3.html

 http://www.toportal.gr/?i=toportal.el.article&id=765113
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την φορελάφρυνση έως και φοροαπαλλαγή της εκκλησιαστικής περιουσίας. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι εξής κάτωθι νόμοι: 
• Με το νόμο 2459/97 απαλλάσσονται από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τα 
ακίνητα που χρησιμοποιούν οι ναοί, οι μονές, καθώς και το Άγιο Όρος.

• Με το νόμο 3220/2004 καταργήθηκε η υποχρέωση της Εκκλησίας να εισφέρει στον 
κρατικό προϋπολογισμό το 35% των ακαθαρίστων εσόδων της.

• Με το άρθρο 6 του νόμου 3296/2004 καταργήθηκε ο φόρος 10% που επιβαρύνει τα 
μισθώματα από την εκμίσθωση γαιών και οικοδομών εμπορικού χαρακτήρα της Εκκλησίας 
και των ναών γενικότερα.

• Με το νόμο 3247/2005 οι φοροαπαλλαγές της εκκλησίας διευρύνθηκαν, καθώς δεν 
υπόκεινται στο φόρο αυτόματου υπερτιμήματος και στο τέλος συναλλαγής οι ναοί και οι 
μονές.

Χαρακτηριστικό της οικονομικής δραστηριότητας της Εκκλησίας αποτελεί το 
γεγονός πως «οι εισφορές στους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια που γίνονται επ’ 
ευκαιρία τέλεσης μυστηρίων, υπό τον τύπο της δωρεάς για την ενίσχυση του 
εκκλησιαστικού έργου, δεν αποτελούν αντικείμενο του Φ.Π.Α.»14

Τέλος, έντονες συγκρούσεις είχε προκαλέσει και οι νόμοι Τρίτση (νόμοι 1811/ 
1988 και 1700/1987) για την επιβολή φορολογίας. Ο νόμος 1700/87 υποχρέωνε την 
Εκκλησία να μεταβιβάσει την περιουσία της στο Κράτος για εκμετάλλευσή της, ενώ 
θα της παρεχόταν αποζημίωση. Η πρόταση νόμου προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις 
στον εκκλησιαστικό χώρο, εντούτοις ψηφίστηκε στις 2 Απριλίου του 1987 . 15

Κατόπιν, σύμφωνα με τον νόμο 1811/1988 ως εφαρμογή του προηγούμενου, 149 
Μοναστήρια παραχώρησαν οριστικά και αμετάκλητα την περιουσία τους στο κράτος 
δυνάμει συμβάσεως. 

Με την προσφυγή κάποιων Μονών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης εναντίον του νόμου Τρίτση που 
σκόπευε στην αποψίλωση της εκκλησιαστικής περιουσίας εκδόθηκε γνώμη 
σύμφωνα με την οποία η Εκκλησία δικαιούται να έχει περιουσία, την οποία να 
αξιοποιεί επωφελώς για τον ελληνικό λαό. 

Η επιτροπή δικαίωσε τις Μονές που δεν είχαν υπαχθεί στο νόμο 1811, και όχι 
τα 149 Μοναστήρια που είχαν υπογράψει τη σύμβαση μεταβιβάσεως. Εκτός από την 
περιουσία των 149 Μοναστηριών, άλλη εκκλησιαστική περιουσία δυνάμει του νόμου 
18811/88 δεν έχει μεταβιβαστεί, ο νόμος ισχύει, αλλά παραμένει ανεφάρμοστος . 16

5 ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

 Όπως ανέφερε στο Βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής 14

Οικονόμου το 2011.

 http://www.protagon.gr/epikairotita/ellada/o-nomos-tritsi-pote-tha-efarmostei-4051900000015

 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=51218516
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Το ζήτημα της μισθοδοσίας των κληρικών αποτελεί ένα από τα πιο φλέγοντα 
σημεία σύγκρουσης σχετικά με το ευρύτερο ζήτημα των σχέσεων της Πολιτείας με 
την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Η μισθοδοσία του κλήρου παρέχεται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, με ξεχωριστή επιχορήγηση για την Εκκλησία ανά έτος. Αυτή η 
δέσμευση της πολιτείας ισχύει από το 1833, όταν κατά τη σύσταση του Ελληνικού 
Κράτους συμφωνήθηκε η ανταλλαγή μέρους της ακίνητης περιουσίας της 
εκκλησίας (65% της τότε αγροτικής και αστικής ακίνητης περιουσίας) με την 
υποχρέωση αποπληρωμής των μισθών των κληρικών από τα δημόσια ταμεία. 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω 
παραχωρήσεις ακίνητης περιουσίας από την Εκκλησία προς την Πολιτεία, με σκοπό 
τη διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος, αναφορικά με την μισθοδοσία του 
κλήρου. 

Όπως προαναφέρθηκε, το συνολικό ποσό της μισθοδοσίας των Ορθοδόξων 
Κληρικών αποπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος να λαμβάνει 2.200 ευρώ (καθαρές αποδοχές κατά 
προσέγγιση) μηνιαίως και τους κατώτερους στην ιεραρχία κληρικούς να αμείβονται 
βαθμιαία. 

Πίνακας 1. Μισθοδοσία Κληρικών ανά έτη υπηρεσίας
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Οι κληρικοί υπάγονται κατά κανόνα στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων 

υπαλλήλων και δεν έχουν εξαιρεθεί από τις μειώσεις μισθών που 
πραγματοποιήθηκαν στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων την τελευταία εξαετία, 
ενώ η αμοιβή τους καταβάλλεται απευθείας προς τους ίδιους από το κράτος, χωρίς 
την παρέμβαση της εκκλησίας ως μεσάζων φορέας. Φορολογούνται ως ιδιώτες και 
ασφαλίζονται ανάλογα από το δημόσιο, απολαμβάνοντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες, 
ενώ λαμβάνουν εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τομέας 
Ορθόδοξου και Εφημέριου Κλήρου).  

Αφού λοιπόν κατέστη σαφές το καθεστώς, γίνεται πιο κατανοητό το σημείο 
σύγκρουσης μεταξύ των αντικρουόμενων απόψεων για το ζήτημα της μισθοδοσίας 
των κληρικών. Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία υποστηρίζει πως η απόδοση της 
μισθοδοσίας του Κλήρου είναι πάγια και διαχρονική υποχρέωση της Πολιτείας 
καθώς έχει "πληρωθεί" πολλάκις με ανταλλάγματα εκκλησιαστικής ακίνητης 
περιουσίας που μεταβιβάστηκε στο δημόσιο. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό το 2012 
Αντώνη Σαμαρά δηλώνει πως "Η μισθοδοσία των κληρικών καταβάλλεται από το 
Δημόσιο ως συμβατική υποχρέωσή του, την οποία ανέλαβε από το 1833 έναντι της 
Εκκλησίας, εφόσον το 65% (2/3) της τότε αγροτικής και αστικής ακίνητης 
περιουσίας Της περιήλθε σε αυτό. Έκτοτε έως σήμερα, το 96% της εκκλησιαστικής 
περιουσίας έχει - μονομερώς (με διάφορους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας) ή με 
δωρεές της Εκκλησίας - περιέλθει επίσης στο Δημόσιο. Οι μεγαλύτερες μαζικές 
παραχωρήσεις αγροτικών ακινήτων της Εκκλησίας στο Κράτος έγιναν προς αρωγή 
των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής (1922), καθώς και των ακτημόνων 
καλλιεργητών μετά το 1945. Τα σημαντικότερα δε δημόσια κτίρια της πρωτεύουσας 
(ακαδημαϊκά ιδρύματα, νοσοκομεία κ.ά.) έχουν ανεγερθεί σε ακίνητα, που 
παραχωρήθηκαν δωρεάν από την Εκκλησία για τον σκοπό αυτό. Σήμερα, το 
μεγαλύτερο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας αποτελείται από δασικές 
εκτάσεις, στις οποίες δεν επιτρέπεται, κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, καμία μεταβολή 
του προορισμού και της χρήσης τους, και από λίγα αστικά ακίνητα, στα 
περισσότερα εκ των οποίων έχουν επιβληθεί από το Κράτος ρυμοτομικές 
απαλλοτριώσεις για να καταστούν κοινόχρηστοι χώροι, χωρίς όμως τα νομικά 
πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας να έχουν αποζημιωθεί γι αυτές, ελλείψει 
χρηματικών πόρων των Δήμων."  

Η παραπάνω επιστολή, όπως και πολλά ακόμα κείμενα κληρικών, αποτελούν 
την αντίδραση της Εκκλησιαστικής κοινότητας στην άποψη πως το κράτος δαπανά 
υπέρογκα ποσά για την αποπληρωμή των μισθών των κληρικών. 

Ενώ αναγνωρίζεται πως η Εκκλησία πράττει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο 
ετησίως, με τα έξοδα της γι αυτό το σκοπό να ανέρχονται περί τα 100 εκατομμύρια 
ευρώ (ανά έτος το ποσό μεταβάλλεται ελαφρώς προς τα άνω ή προς τα κάτω), 
παρουσιάζεται το επιχείρημα ότι η μισθοδοσία των κληρικών κοστίζει σχεδόν τα 
διπλάσια χρήματα στον ετήσιο κρατικό υπολογισμό. 
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Η αντίθετη άποψη λοιπόν σε αυτό το αρκετά φλέγον ζήτημα είναι το αίτημα 
για μεταφορά της επιβάρυνσης της αποπληρωμής των μισθών του κλήρου από το 
κράτος στην εκκλησία, στα πλαίσια της γενικότερης αποσύνδεσης των δύο 
σωμάτων. 

Την τελευταία αυτή τακτική ακολουθούν διάφορα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, 
όπως η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, όπου οι λειτουργοί των θρησκευμάτων 
δεν μισθοδοτούνται από το κράτος αλλά από τον εκκλησιαστικό φόρο, τον οποίο 
καταβάλλουν οι δεδηλωμένοι πιστοί κάθε θρησκεύματος και από τον οποίο 
καλύπτονται εξ ολοκλήρου τα έξοδα των Εκκλησιών τους. 

6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με το συνταγματικό άρθρο 3 «ενν. η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Ελλάδας) Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία 
Αρχιερέων και από τη Διαρκή 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». 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοδιοίκητη και 
μάλιστα το διοικητικό όργανό της είναι η Ιερά Σύνοδος αρχιερέων. Πιο 
συγκεκριμένες διατάξεις περί της αυτοδιοικήσεώς της περιλαμβάνονται στο άρθρο 
37 του ισχύοντος Καταστατικού της Χάρτη. Η «αυτοκεφαλία» σημειώνει επίσης η Σ. 
Αναγνωστοπούλου «θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια πράξις εκκοσμίκευσης του ως 
μια πράξις χειραφέτησης του πολιτικού από το θρησκευτικό…»

Ένα πρώτο μεγάλο ζήτημα που τέθηκε και διαρκώς βρίσκεται στην 
επικαιρότητα είναι η ουσία των κανόνων της Εκκλησίας. Η θεωρία διακρίνει τους 
κανόνες που παράγει η Εκκλησία σε δογματικούς που αφορούν αποκλειστικά το 
πνευματικό χώρο της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού και σε διοικητικούς, οι 
οποίοι δίνουν την ευχέρεια στην Εκκλησία να ρυθμίζει με διοικητικές πράξεις τα 
της οργανώσεως και λειτουργίας της ως νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. 

Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ θεωρητικών και εφαρμοστών 
του Δικαίου που διήρκησε έναν αιώνα σχεδόν για το αν πρέπει να κατοχυρωθούν 
συνταγματικά οι διοικητικοί κανόνες, με αποτέλεσμα να μην αποτελούν 
αντικείμενο ρύθμισης από τον κοινό νομοθέτη ενώ αντιθέτως εάν δεν 
κατοχυρώνονταν, να μπορούσε η Πολιτεία να επεμβαίνει στα εσωτερικά της 
Εκκλησίας. 

Εν τέλει το σημερινό Σύνταγμα δεν προβαίνει σε αυτή τη διάκριση, 
παράλληλα όμως οπλίζει με αυξημένη τυπική ισχύ όλες τις διατάξεις του 
Πατριαρχικού Νόμου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τροποποιηθούν με κοινό 
νόμο. Άλλη πηγή δεσμεύσεως της Πολιτείας σε σχέση με τα ζητήματα της 
Εκκλησίας αποτελεί η συμφωνία του 1850 με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μια 
καθ’όλα διεθνής συμφωνία, κατά την οποία η Ιερά Σύνοδος διοικεί τα της 
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Εκκλησίας της Ελλάδος «κατά τους θείους και ιερούς κανόνας ελευθέρως και 
ακωλύτως από πάσης κοσμικής επεμβάσεως».

Συνέπεια της αυτοδιοικήσεώς της είναι πως τυγχάνει εφαρμογής κάθε 
συνταγματικό άρθρο που αναφέρεται στην διοικητική αρμοδιότητα. Το άρθρο 43 
§2, που συγχρόνως συνιστά το άρθρο κορωνίδα της εκτελεστικής εξουσίας, 
παρέχει στην Εκκλησία της Ελλάδος επ’ ευκαιρία εξουσιοδοτήσεως εκ του νόμου, 
ευχέρεια εκδόσεως κανονιστικών πράξεων, εφόσον πρόκειται για ειδικότερα 
θέματα, θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. 

Ζήτημα φυσικά προκύπτει κατά τον δικαστικό έλεγχο αυτών των 
κανονιστικών πράξεων, τον οποίο αναλαμβάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας 
σύμφωνα με το άρθρο 95 §1 περ. α’. με το ένδικο μέσο της αίτησης ακυρώσεως και 
καταλήγει σε πιθανή ακύρωση της εκτελεστής πράξης. Διαφαίνεται λοιπόν η 
εισχώρηση της Πολιτείας στα διοικητικά καθήκοντα της Εκκλησίας μέσω του 
δικαστικού ελέγχου των διοικητικών πράξεων που ως η Εκκλησία ως Διοίκηση 
εκδίδει. Γενικότερα θα μπορούσε να λεχθεί ότι μέσω της 
αναγόρευσης της Εκκλησίας σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αφενός 
αναγνωρίζεται η πολιτική και πνευματική της θέση στην ελληνική κοινωνία, 
αφετέρου συνιστά έναν μοχλό ελέγχου, κατευθυνόμενου από την Πολιτεία προς 
τις υποθέσεις της Εκκλησία προκειμένου να μην δρα τελείως ανεξάρτητα εν είδη 
κράτους εν κράτει .17

Μια άλλη έκφανση της διοικητικής αρμοδιότητας της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, αυτή της απονομής δικαιοσύνης, κατοχυρώνεται στην ελληνική έννομη 
τάξη. Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, τα οποία έχουν ως έργο την σύμφωνη με τους 
θρησκευτικούς κανόνες απονομή δικαιοσύνης δεν συνιστούν στην πραγματικότητα 
δικαστήρια με την έννοια του άρθρου 87 του Συντάγματος και όπως παλαιότερα 
γινόταν δεκτό, αλλά κατά την σύγχρονη Νομολογία αποτελούν πειθαρχικά 
συμβούλια εντός των κόλπων των νομικών προσώπων της Εκκλησίας, των οποίων οι 
πειθαρχικές αποφάσεις πάλι υπόκεινται σε δικαστικό πολιτειακό έλεγχο. 

7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Λόγω του περιορισμού που εκ φύσεως έχει ένας Οδηγός Μελέτης είναι 
σαφές πως δεν δύναται να αναλυθεί κάθε έκφανση της σχέσης Κράτους και 
Εκκλησίας καθώς για την Ελλάδα αυτή ανατρέχει στην ίδρυση του ελληνικού 
Κράτους. 

Η χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία αποτελεί παράδοση και έννοια σύμφυτη με 
τον Ελληνισμό, επομένως είναι δυσχερής η προσέγγιση όλων των θεμάτων που 
προκύπτουν εξ αυτής. 

Επικρατεί στις μέρες μας η αντιπαράθεση με αντικείμενο τον διαχωρισμό ή 
μη της Εκκλησίας από το Κράτος καθώς και ποιες θα είναι οι πιθανές κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές συνέπειες αυτού του χωρισμού. 

	Πετροχείλου	Καλομοίρα,	«Σχέσεις	Κράτους	και	Εκκλησίας	κατά	το	Σύνταγμα»,	2002.17
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Ο παρών Οδηγός Μελέτης συντέλεσε στη σύνθεση του πλέγματος σχέσεων 
Εκκλησίας και Κράτους προκειμένου κάθε Βουλευτής να ανατρέξει σε 
περισσότερες πηγές για την έρευνα του και να λάβει θέση στο ζήτημα και να 
νομοθετήσει. 
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