
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Τα κέντρα αριστείας έχουν σχεδιαστεί με στόχο να αποτελούν εστίες 
γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Τα κέντρα αυτά συγκεντρώνουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητες 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου και αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των διαφόρων κλάδων στον τομέα 
των ευρωπαϊκών σπουδών, καθώς και στη δημιουργία διακρατικών 
δραστηριοτήτων και δεσμών με άλλα ιδρύματα σε άλλες χώρες. 

Αποσκοπούν επίσης στην προσέγγιση φοιτητών που ασχολούνται με 
παρεμφερή αντικείμενα, καθώς και φορέων χάραξης πολιτικής, 
δημόσιων υπαλλήλων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και 
του ευρύτερου κοινού. 

Με απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενέκρινε την ίδρυση  από 
την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, μετά από διαγωνιστική διαδικασία 
κατά την οποία αξιολογήθηκαν  αιτήσεις Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο. Η τιμητική αυτή απόφαση 
βασίστηκε, σύμφωνα με την κρίση ανεξάρτητων αξιολογητών, στην 
παράδοση και στην ποιότητα των προσφερομένων ευρωπαϊκών 
σπουδών, στην πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης και 
ικανότητα της ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου 
της Έδρας. 

Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας «Ευρωπαϊκός 
Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες» είναι η κ. Λίνα Παπαδοπούλου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής 
ΑΠΘ.  

Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Jean Monnet 
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Απόψεις - Σχολιασμοί 

Το πλέον, ίσως, δυσνόητο μέρος της ‘πρόθεσης συμφωνίας’, είναι ο τρόπος κρατικής μισθοδοσίας των κληρικών. Οι συναφείς 
γενικές γραμμές έχουν δημοσιοποιηθεί, προκαλώντας αρκετή σύγχυση. Λησμονείται, φοβούμαι, ότι το όλο ζήτημα ήταν άριστα 
διευθετημένο στο πλαίσιο της εφαρμογής παλαιότερων νομοθετημάτων, που προέβλεπαν ότι οι σχετικές δαπάνες του Δημοσίου 
καλύπτονταν αντισταθμιστικά με την είσπραξη του 35%  των ανά τριμηνία ακαθάριστων εσόδων των ενοριακών ναών - ποσού 
γνωστού ως ‘ενοριακή εισφορά’.1 Ο θεσμός της ενοριακής εισφοράς, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 60 περίπου ετών, 
καταργήθηκε την 1.1.2004, με το λιτό άρθρο 15 Ν. 3220/2004. Επειδή η εισηγητική έκθεση της ρύθμισης δεν είναι, περιέργως, 
ιδιαίτερα διαφωτιστική, νομίζω ότι πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι η κατάργηση της βαρύτατης αυτής για την Εκκλησία 
δημοσιονομικής υποχρέωσης, έλαβε χώρα 2 περίπου μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές του ίδιου έτους... Κατά τη γνώμη μας, η 
επαναφορά σε ισχύ του θεσμού της ενοριακής εισφοράς θα αποτελούσε την δημοσιονομικά πιο πρόσφορη αλλά και κοινωνικά 
πλέον αποδεκτή λύση, για την ομαλή συνέχιση της κρατικής μισθοδοσίας των ορθόδοξων κληρικών μας. 
Σημαντικό κέρδος για την Εκκλησία συνιστά η επίσημη αναγνώριση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό ότι οι κατά το παρελθόν 
επανειλημμένες απαλλοτριώσεις μεγάλου μέρους της μοναστηριακής περιουσίας, είχαν ως νομικό θεμέλιο τη δημοσιονομική 
κάλυψη (και) της κρατικής μισθοδοσίας των κληρικών. Υπογραμμίζεται ότι μέχρι σήμερα, αν και αποτελούσε κοινή πεποίθηση πως 
η μοναστηριακή περιουσία παραχωρήθηκε για τον ανωτέρω λόγο, στην πραγματικότητα ουδεμία ρητή νομοθετική διάταξη 
προέβλεπε κάτι σχετικό – γεγονός που άφηνε σαφώς μετέωρη την κρατική υποχρέωση κάλυψης της μισθοδοσίας του ορθόδοξου 
κλήρου. 
Ας προσεχθούν, τέλος, και οι αντιδράσεις του εφημεριακού κλήρου στην απώλεια της ιδιότητας του ‘δημοσίου λειτουργού’ (όπως 
κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι το ορθό, και όχι ‘δημόσιου υπαλλήλου’). Θα ήταν λάθος να νομισθεί ότι 
οι αντιρρήσεις των κληρικών μας οφείλονται μόνον σε πνεύμα δημοσιοϋπαλληλίας, καθώς είναι γνωστή η θυσιαστική προσφορά 
ενός μεγάλου αριθμού από αυτούς. Ας προβληματισθούμε, μάλλον, από την ευθεία άρνησή τους να υποταχθούν στην πλήρη 
δικαιοδοσία των οικείων μητροπολιτών, σε συνδυασμό με την πλούσια εμπειρία ως προς την αυταρχική νοοτροπία ορισμένων από 
τους τελευταίους. 
 

Συμφωνία Κράτους – Εκκλησίας για τη διαχείριση της εκκλησιαστικής 
περιουσίας 
 
Η εξαγγελθείσα ‘Συμφωνία’ μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας:  
μία αποτίμηση ορισμένων θετικών και αρνητικών σημείων της 
 

Κωνσταντίνος Γ. Παπαγεωργίου 
Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

 
 
 
Η πρόσφατη ανακίνηση του ζητήματος εκσυγχρονισμού των σχέσεων μεταξύ Κράτους και 
Εκκλησίας, κινείται σε δύο θεμελιώδη επίπεδα: της συνταγματικής αναθεώρησης, αφενός, και 
της διμερούς συμφωνίας για τη ρύθμιση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αφετέρου. 
Πρέπει βέβαια να σημειωθεί, ότι οι πρώτες σφοδρές αντιδράσεις που ακολούθησαν την 
αιφνίδια κοινή εξαγγελία Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου, όχι μόνον προκάλεσαν 
αναδίπλωση στους εμπνευστές της, αλλά φαίνεται να διαμορφώνουν και ένα μάλλον 
δυσοίωνο μέλλον για την τελική ευόδωσή της. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα θιγόμενα 
ζητήματα είναι πολλά και περίπλοκα, εδώ θα περιοριστούμε σε τρία μόνον, αλλά κρίσιμα, 
σημεία της κοινής εξαγγελίας. 

“Το πλέον, ίσως, 
δυσνόητο μέρος 
της ‘πρόθεσης 
συμφωνίας’, είναι 
ο τρόπος κρατικής 
μισθοδοσίας των 

κληρικών” 
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Απόψεις - Σχολιασμοί 

Νίκος Μαγγιώρος: μία σημαντική πρωτοβουλία 
  
Ο κ. Νίκος Μαγγιώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου του 
Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
μέλος του Κέντρου Αριστείας JeanMonnetΑΠΘ, σε συνεντεύξεις του δήλωσε:  
 
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από την πλευρά της Εκκλησίας και του Κράτους για 
να λυθεί το θέμα που αφορά την εκκλησιαστική περιουσία και τη μισθοδοσία του κλήρου. Στο 
παρελθόν έγιναν διάφορες παρόμοιες προσπάθειες, χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ωστόσο 
φαίνεται πως με την παρούσα συμφωνία θα δοθεί λύση στο θέμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια 
πως η συμφωνία θα αποκτήσει νομική κατοχύρωση. 
 
Το κράτος αναγνωρίζει ότι από την ίδρυσή του έχει απαλλοτριώσει το μεγαλύτερο μέρος της 
εκκλησιαστικής περιουσίας και ως αντάλλαγμα δεσμεύεται να εξασφαλίσει με νόμο τη μισθοδοσία 
του κλήρου. Επίσης, για την περιουσία από το 1952 και ύστερα, δημιουργείται κοινός φορέας 
διαχείρισης. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ξεπερνά παλαιότερους αδόκιμους όρους περί 
χωρισμού Κράτους-Εκκλησίας, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για μια περαιτέρω 
συνολικότερη ρύθμιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν έχει 
σχέση με τη συγκεκριμένη συμφωνία, φαίνεται δε πως διατηρείται το υπάρχον καθεστώς (Πηγή). 
Ως προς το θέμα της μισθοδοσίας του κλήρου ο κ. Μαγγιώρος επεσήμανε ότι ένας πνευματικός δεν 
θα πρέπει να αποζητά την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα έτσι απλά. Ο κ. Μαγγιώρος καταλήγει 
σημειώνοντας ότι όταν μιλάμε για θρησκευτικά ζητήματα που διέπονται από την θεολογική αλλά 
και τη νομική επιστήμη θα πρέπει να επεξηγούνται επακριβώς οι όποιες στοχεύσεις και οι 
συμφωνίες (πηγή).  
 
Δείτε ακόμα: 
Συμφωνία Τσίπρα-Εκκλησίας για εκκλησιαστική περιουσία και κληρικούς (Εφημερίδα Το Βήμα) 
Κράτος-Εκκλησία: Συμφωνία τήρησης ισορροπιών (Εφημερίδα Καθημερινή) 
Tα «θολά» σημεία της συμφωνίας κυβέρνησης – Εκκλησίας (Εφημερίδα Καθημερινή) 
Γιάννης Κτιστάκης: Πρόχειρη η Συμφωνία Κράτους – Εκκλησίας (Εφημερίδα Έθνος) 
 

http://www.efsyn.gr/arthro/oi-apopseis-ton-theologon-gia-ti-symfonia
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/n-maggioros-o-oros-diachorismos-ekklisias-kratoys-einai-parochimenos-audio/
https://www.tovima.gr/2018/11/06/politics/symfonia-tsipra-ieronymou-gia-ekklisiastiki-periousia-kai-klirikous/
http://www.kathimerini.gr/993867/article/epikairothta/politikh/kratos-ekklhsia-symfwnia-thrhshs-isorropiwn
http://www.kathimerini.gr/994120/article/epikairothta/politikh/ta-8ola-shmeia-ths-symfwnias-kyvernhshs---ekklhsias
https://www.ethnos.gr/ellada/3242_giannis-ktistakis-proheiri-i-symfonia-kratoys-ekklisias


 
 
  

   

   
 
 
 
 
 

 
 

Απόψεις - Σχολιασμοί 

Η υπόθεση Molla Sali κατά Ελλάδος, 
Απόφαση 19ης Δεκεμβρίου 2018 
 

Του Άρη Ασκητή, Δικηγόρου, Μεταπτυχιακού 
Φοιτητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

 
 
Η απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2018 (Αίτηση Νο. 
20452/14, ΕΔΔΑ, Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης) του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αφορά την πρώτη υπόθεση που 
ήχθη ενώπιον του δικαστηρίου με θέμα την 
υποχρεωτική εφαρμογή της Σαρία επί των 
κληρονομικών διαφορών των Ελλήνων 
μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης. Αντικείμενο της 
διαφοράς αποτέλεσε η υποχρεωτική -κατόπιν 
απόφασης του Αρείου Πάγου - εφαρμογή των 
κληρονομικών διατάξεων του ιερού μουσουλμανικού 
νόμου (φεραϊζ) επί της κληρονομικής διαδοχής 
Έλληνα μουσουλμάνου πολίτη, παρά την νόμιμη 
σύνταξη διαθήκης ενώπιον συμβολαιογράφου κατά 
τον ΑΚ, προ της ισχύος του Ν. 4511/2018.  Ως 
αποτέλεσμα της τότε υποχρεωτικής εφαρμογής του 
ιερού νόμου η προσφεύγουσα στερήθηκε τα ¾ της 
κληρονομητέας περιουσίας του θανόντος συζύγου 
της, προς όφελος  των εν ζωή αδελφών αυτού. 
 
Το δικαστήριο εφαρμόζοντας την αρχή juranovitcuria 
περιόρισε το εύρος του νομικού χαρακτηρισμού των 
ζητημάτων που τέθηκαν ενώπιον του, εξετάζοντας 
αποκλειστικά -και για πρώτη φορά- τον συνδυασμό 
της παραβίασης του αρ. 14 περί γενικής 
απαγόρευσης των διακρίσεων με το αρ. 1 του 1ου 
ΠΠ, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό την εξέταση 
της παραβίασης του αρ. 6 και την συνολική 
συμβατότητα της Σαρία με τις διατάξεις της ΕΣΔΑ. 
Αντικείμενο κρίσης δεν αποτέλεσε το πολύπλευρο 
της παραβίασης με βάση το φύλο της 
προσφεύγουσας ή το θρήσκευμα και τη μειονοτική 
της ιδιότητα, αλλά το δικαστήριο περιορίστηκε στη 
διάγνωση της δυσμενούς διάκρισης από την 
εφαρμογή του νόμου με βάση το θρήσκευμα του 
θανόντος, και τη διάκριση μέσω της αντιπαραβολής 
της δυνατότητας κληρονομικής διαδοχής μέσω 
διαθήκης μεταξύ μουσουλμάνου και μη 
μουσουλμάνου Έλληνα πολίτη, κάνοντας χρήση της 
διασταλτικής ερμηνείας της αρχής της μη διάκρισης 
από το ΔΕΕ.   

 

Σύμφωνα με τις παραδοχές του Στρασβούργου (σκέψη 151), και σε 
αντίθεση με την πάγια νομολογία του ΑΠ για την ισχύ της Συνθήκης των 
Αθηνών, δεν προκύπτει από καμία διεθνή συνθήκη υποχρέωση 
εφαρμογής του ιερού νόμου, ενώ η ίδια η δικαιοδοσία του μουφτή 
απουσιάζει εμφατικά από τις ισχύουσες συνθήκες και δη την εν ισχύ 
Συνθήκη της Λοζάνης. Ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας μιας 
μειονότητας δεν απαιτεί θέσπιση ευνοϊκών ρυθμίσεων με βάση το 
θρήσκευμα, η οικειοθελής όμως θέσπιση τέτοιων όρων προϋποθέτει την 
εφαρμογή τους υπό το φως της αρχής της απαγόρευσης αρνητικών 
διακρίσεων. Ως εκ τούτου ο σεβασμός της θρησκευτικής συνείδησης ενός 
ατόμου δεν μπορεί να νοηθεί ότι περιλαμβάνει την αυτόματη παραίτησή 
του από κατοχυρωμένα με διεθνείς συνθήκες δικαιώματα, ούτε το Κράτος 
μπορεί να επιβάλλει την εφαρμογή ενός ξεχωριστού νομικού καθεστώτος 
για την προστασία της μειονοτικής ταυτότητας χωρίς την εκπεφρασμένη 
επιλογή του μειονοτικού ατόμου να ακολουθήσει ή να απαρνηθεί την 
πρακτική ή τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις. Η στέρηση αυτής της 
ενσυνείδητης επιλογής προσβάλλει την αρνητική όψη του δικαιώματος 
του ατόμου στον αυτοκαθορισμό, πράγμα που αποτελεί τη θεμέλια λίθο 
της μειονοτικής προστασίας, και καμία διεθνής ή διμερής συνθήκη δεν 
αιτιολογεί την υποχρέωση υπαγωγής του ατόμου στο ιδιαίτερο μειονοτικό 
καθεστώς παρά τη θέλησή του. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν προκύπτει 
καμία απαγόρευση σύνταξης διαθήκης σε συμβολαιογράφο από Έλληνα 
μουσουλμάνο κατά τις διατάξεις του ΑΚ, τότε η υποχρεωτική εφαρμογή 
του ιερού νόμου κατά την κληρονομική του διαδοχή επιφέρει δυσμενή 
διάκριση σε σχέση με τον μη μουσουλμάνο πολίτη, και η αναλογικότητα 
του περιορισμού του δικαιώματος δεν παρίσταται αντικειμενικά 
αιτιολογημένη. Αντίθετα η ίδια η ερμηνεία του νόμου και η διχογνωμία 
των δικαστηρίων περί της συμβατότητας του ιερού νόμου με την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
δημιουργεί ασάφεια δικαίου, προσβάλλοντας την ίδια την αρχή του 
κράτους δικαίου- παρά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης περί της τήρησης 
των διεθνών υποχρεώσεων της  χώρας ως θεμιτό σκοπό του περιορισμού 
του δικαιώματος της προσφεύγουσας. 

 
 

 
 
 

“η ίδια η ερμηνεία του νόμου και η 
διχογνωμία των δικαστηρίων περί 
της συμβατότητας του ιερού νόμου 
με την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δημιουργεί ασάφεια 
δικαίου, προσβάλλοντας την ίδια την 

αρχή του κράτους δικαίου” 
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Απόψεις - Σχολιασμοί 

Η συζήτηση περί αναθεώρησης των συνταγματικών διατάξεων που διέπουν τη σχέση κράτους-εκκλησίας και τη 
θρησκευτική ελευθερία 

Βικτώρια Καλογεράτου, Φοιτήτρια ΠΜΣ Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

 

Ο θρησκευτικός χρωματισμός του Συντάγματος διαφαίνεται ακόμη και στο προοίμιό του, που μιλάει «εις το όνομα της Αγίας και 
Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Η βασική, βέβαια διάταξη, που ρυθμίζει τις σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας είναι το άρθρο 3, το 
οποίο ορίζει ως επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδας τη θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Τη 
θρησκευτική ελευθερία εγγυάται και ρυθμίζει κυρίως το άρθρο 13, ενώ ειδικότερες όψεις του «θρησκευτικού Συντάγματος» 
βρίσκουμε στα άρθρα 16 (σκοπός της παιδείας είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη και της θρησκευτικής συνείδησης), 33 (χριστιανικός 
τύπος του όρκου του Προέδρου της δημοκρατίας) και 59 Σ (θρησκευτικός όρκος για τους βουλευτές), καθώς και στα άρθρα 14, 18 
και 105 Σ. 

Στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας αναθεώρησης η θεματικής των σχέσεων κράτους – εκκλησίας συζητήθηκε στην Επιτροπή 
Συνταγματικής Αναθεώρησης της Βουλής στις 29 Νοεμβρίου 2018, όπου και διαπιστώθηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις των 
κομμάτων αναφορικά με τις σχέσεις κράτους- Εκκλησίας (δείτε εδώ τη συνεδρίαση της 28.11.2018: η συζήτηση για το άρθρο 3 από 
λεπτό 02.17.00 κι εδώ τη συνεδρίαση 29.11.2018). Ειδικότερα, η κοινοβουλευτική ομάδα του Σύριζα πρότεινε τη ρητή κατοχύρωση 
της θρησκευτικής ουδετερότητα της ελληνικής Πολιτείας, παράλληλα με τη διατήρηση επικρατούσας θρησκείας. Ερμηνευτική 
δήλωση προτείνεται να αναφέρει ότι «ο όρος επικρατούσα θρησκεία δεν αποτελεί αναγνώριση επίσημης κρατικής θρησκείας και 
δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων και γενικότερα στην απόλαυση του δικαιώματος της 
θρησκευτικής ελευθερίας». Περαιτέρω, πρότεινε την αναθεώρηση των άρθρων 3,  13,  33 και  59 Σ. Στο άρθρο 13 προστίθεται η 
υποχρέωση για πολιτικό όρκο στην ορκωμοσία κρατικών αξιωματούχων, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων (ενώ σε άλλη 
περίπτωση ο υπόχρεος επιλέγει ελεύθερα ανάμεσα σε πολιτικό ή θρησκευτικό όρκο, όπως δηλαδή συμβαίνει σήμερα και για τους 
κρατικούς αξιωματούχους).  Αντίστοιχα στα άρθρα 33 και 59 Σ. προτείνεται να καταστεί υποχρεωτικός ο πολιτικός όρκος για τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους βουλευτές.  

Η ΝΔ προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 59 Σ, έτσι ώστε να καθιερώνεται η δυνατότητα όρκου ή διαβεβαίωσης για τους 
βουλευτές. Στη σχετική συζήτηση ο αγορητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Τασούλας, δήλωσε ότι παρέλκει η αναθεώρηση 
του άρθρου 3 Σ, εξ ού και είναι αντίθετη σε αυτή, δεδομένου ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι ήδη πλήρως κατοχυρωμένη στο 
Σύνταγμα, τόνισε δε επίσης ότι δεν υπάρχει ανάγκη για χωρισμό αλλά για εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους εκκλησίας όχι εκ 
δια του Συντάγματος αλλά μέσω της κοινής νομοθεσίας. 

Το Κίνημα Αλλαγής συμφώνησε στην ανάγκη αποτύπωσης των διακριτών ρόλων κράτους – Εκκλησίας και της θρησκευτικής 
ουδετερότητας της Πολιτείας, και τάχθηκε υπέρ της πλήρους διαφάνειας στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 
χαρακτήρισε ωστόσο «σκόπιμα αόριστη» την πρόταση του Σύριζα. Το Ποτάμι από την πλευρά του τάχθηκε υπέρ μιας 
διευκρινιστικής ερμηνείας του Συντάγματος. Ειδικότερα για τις σχέσεις εκκλησίας – κράτους το Ποτάμι προτείνει την οριοθέτηση 
των σχέσεων Εκκλησίας-Κράτους ώστε να αποσαφηνίζεται ο διακριτός ρόλος της Εκκλησίας, μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον 
πραγματικής θρησκευτικής ελευθερίας. Ενώ αναγνωρίζει την ιστορική συμβολή της Ορθοδοξίας, επισημαίνει ότι το κράτος πρέπει 
να είναι θρησκευτικά ουδέτερο και με την επικείμενη αναθεώρηση να διασφαλιστεί πλήρως η θρησκευτική ελευθερία. Η Πολιτεία, 
κατά το Ποτάμι, πρέπει να έχει εποπτεία στους τόπους λατρείας και να ασκεί έλεγχο στη σύσταση εκκλησιών, τζαμιών, συναγωγών 
και κάθε άλλου τόπου λατρείας θρησκευτικού δόγματος. (αρ. 3Σ, 13Σ &αρ. 16 παρ2 Σ). Ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος 
Μαυρωτάς επισήμανε ότι «οι δύο πρώτες λέξεις του άρθρου 3, το "επικρατούσα θρησκεία" πρέπει να πάρει την πραγματική του 
διάσταση, ότι δηλαδή αναφέρεται στο ιστορικό προβάδισμα ή στην πληθυσμιακή αναλογία, και δεν αντιστοιχεί σε μια επίσημη, σε 
μια κρατική θρησκεία». «Η ερμηνευτική δήλωση εντός του Συντάγματος ίσως βοηθάει τη συνταγματική νομολογία», σημείωσε.  

Το ΚΚΕ με τη σειρά του τάχθηκε υπέρ του πλήρη διαχωρισμού κράτους – εκκλησίας. Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελλής 
πρότεινε κατάργηση των ειδικών νόμων για τη θρησκεία, την απαγόρευση να διδάσκουν οι κληρικοί στα σχολεία, την καθιέρωση 
του πολιτικού γάμου ως μόνου αναγνωρισμένου από την Πολιτεία καθώς και να αναγνωριστεί η θρησκεία ως ιδιωτικό ίδρυμα. 

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επανέλαβαν ότι υιοθετούν πλήρως τις θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας. Η Ένωση Κεντρώων 
εξέφρασε την άποψη ότι το άρθρο 3 πρέπει να παραμείνει ως έχει και να απορριφθούν οι προτεινόμενες διατυπώσεις. εκφράζοντας 
την έντονη αντίθεσή της με την «θεσμική μείωση» του ρόλου της Εκκλησίας και υποστηρίζοντας πως «δεν μπορούν κάποιοι υπό τον 
μανδύα του εκσυγχρονισμού να φέρουν την Επίσημη Εκκλησία μας στο ίδιο επίπεδο με τα χίλια άλλα δόγματα που υπάρχουν».  

 
 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=f8515116-0f31-4075-822a-a40400b0fa3e
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=f8515116-0f31-4075-822a-a40400b0fa3e
https://amna.gr/mobile/articleen/314081/To-arthro-3-gia-scheseis-kratous-Ekklisias-sto-epikentro-diafonion-alla-kai-protaseon-stin-Epitropi-Anatheorisis-tou-Suntagmatos
https://amna.gr/mobile/articleen/314081/To-arthro-3-gia-scheseis-kratous-Ekklisias-sto-epikentro-diafonion-alla-kai-protaseon-stin-Epitropi-Anatheorisis-tou-Suntagmatos
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#71c7c696-b7b9-4d0b-8fef-a9a700b57afc
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#61a9f225-d259-4a8b-b748-a9a800a60565
https://anatheorisi.parliament.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%b1-110-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-119-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82
https://anatheorisi.parliament.gr/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%99%CE%96/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%9A%CE%9F/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%b1-110-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-119-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#71c7c696-b7b9-4d0b-8fef-a9a700b57afc
https://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/4202657/oi-12-protaseis-toy-kinimatos-allagis-gia-ti-syntagmatiki-anatheorisi
https://anatheorisi.parliament.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82


  

Εκδηλώσεις - Νέα 

Ετήσια επιστημονική συνάντηση 2018 του 

European Consortium for Church and State 

Research, 15-16.11.2018 
 
Η Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου 

Αριστείας «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και 
Θρησκεία/ες», Λίνα Παπαδοπούλου, συμμετείχε 

στην ετήσια επιστημονική συνάντηση του 

European Consortium for Church and State 

Research με θέμα “The legal status of old and 

new religious minorities in the European Union”. 
Η συνάντηση διενεργήθηκε στο παλιό μοναστήρι 
Certosa di Pontignano στη Siena Ιταλίας στις 15-
16 Νοεμβρίου 2018.  

 
 
Συνέδριο με θέμα «Βλασφημία και 
Πολυπολιτισμικότητα», 23-24 Νοεμβρίου 2018 
 
Στις 23-24 Νοεμβρίου 2018 έλαβε χώρα στην 
Αθήνα συνέδριο με θέμα «Βλασφημία και 
Πολυπολιτισμικότητα». Το συνέδριο 
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα των τμημάτων 
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και 
Θεολογίας του ΑΠΘ, με κύρια ευθύνη του καθ. κ 
Α. Παπαρίζο, από το Πάντειο, και  του καθ. κ 
Χρυσόστομου Σταμούλη και του επ. καθ. κ. 
Χρήστου Τσιρώνη, μέλους του Κέντρου Αριστείας, 
από το ΑΠΘ.  
Η Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου 
Αριστείας Jean Monnet“ Ευρωπαϊκός 
Συνταγματισμός και Θρησκεία(ες)”, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής 
κα. Λίνα Παπαδοπούλου έδωσε διάλεξη με θέμα 
«Συνιστά ο ποινικός κολασμός της βλασφημίας 
ανεπίτρεπτο περιορισμό της ελευθερίας της 
έκφρασης;».  

 

Βλασφημία και Πολυπολιτισμικότητα, 23-24 Νοεμβρίου 2018 

European Consortium for Church and State Research, 15-16.11.2018 

 

European Consortium for Church and State Research, 15-16.11.2018 

 

Βλασφημία και Πολυπολιτισμικότητα, 23-24 Νοεμβρίου 2018 
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Εκδηλώσεις - Νέα 

Διεθνές συνέδριο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολιτισμική Πολυμορφία», 26-27.11.2018 
 
Στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, το συνέδριο 
«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολιτισμική Πολυμορφία», το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Έδρα UNESCO 
“Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την Έδρα 
UNESCO “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Δημοκρατία και την Ειρήνη” του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια” του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet “Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία” της 
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Παρατηρητήριο Συνταγματικών Αξιών της ΕΕ του 
Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Έδρα Jean Monnet “Πολιτικές για την 
Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EduTRIP)” του Πανεπιστημίου 

Κύριες θεματικές του διεθνούς συνεδρίου ήταν: 
(α)ενσωμάτωση και ανοχή - Τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ως οδηγός, (β) πολιτισμός, 
ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα, (γ) 
θρησκευτική ετερότητα και ο ρόλος του κράτους 
και (δ)ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
και του διαπολιτισμικού διαλόγου. 
Μεταξύ των ομιλητριών και ομιλητών ήταν η 
Kαθηγήτρια Αλεξάνδρα Ξανθάκη, Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Brunel University στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο 
Gabriel Toggenburg, Νομικός Σύμβουλος του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
στη Βιέννη, ο Κωνσταντίνος Ταραράς, στέλεχος 
της UNESCO στο Παρίσι, καθώς και επιφανείς 
ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες από το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.  
Η Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου 
Αριστείας Jean Monnet “Ευρωπαϊκός 
Συνταγματισμός και Θρησκεία(ες)”, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής 
κα. Λίνα Παπαδοπούλου έδωσε διάλεξη με θέμα 
«Religious minorities in Europe», στο πλαίσιο της 
θεματικής «θρησκευτική ετερότητα και ο ρόλος 
του κράτους» του συνεδρίου.  

 



 
 
 

  

Σεμινάριο «Ρητορική μίσους στην Ελλάδα και την Ευρώπη», 28.11.2018-2.12.2018 
 

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet«Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία» οργάνωσε διάλεξη της 
Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, Καθηγήτριας κυρίας Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου με θέμα «Ποινικές 
διατάξεις για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας», που έλαβε χώρα στη Νομική 
Σχολή ΑΠΘ.   
Η διάλεξη εντάχθηκε και στο σεμινάριο 28 ωρών με θέμα «Ρητορική μίσους στην Ελλάδα και την Ευρώπη» 
το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2018. Το σεμινάριο αυτό 
αποτέλεσε πρωτοβουλία του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Έρευνα στα Κρίσιμα Ζητήματα της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το 
Κέντρο Αριστείας Jean Monnet «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία» της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση 
Jean Monnet. 
 

 

Αναλύθηκαν οι σχετικές διατάξεις της ΕΣΔΑ και η νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι 
εκθέσεις των οργάνων των διεθνών συμβάσεων και συμφώνων 
(CERD, ICCPR), η ενωσιακή και η ελληνική νομοθεσία καθώς και η 
νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Η Ακαδημαϊκή 
Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας JeanMonnet“Ευρωπαϊκός 
Συνταγματισμός και Θρησκεία(ες)”, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
της Νομικής Σχολής κα. Λίνα Παπαδοπούλου έδωσε διάλεξη με 
θέμα «Η συνταγματική θεμελίωση και αξιολόγηση της ποινικής 
μεταχείρισης της ρητορικής μίσους». 
 
 

 

Εκδηλώσεις - Νέα 
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Εκδηλώσεις - Νέα 

Εναρκτήρια συνάντηση Jean-Monnet για νέους δικαιούχους, 29.11.2018 
 
Το Κέντρο Αριστείας «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία(ες)» της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην 
εναρκτήρια συνάντηση των νέων δικαιούχων έργων Jean Monnet η οποία 
διοργανώθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 
Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες στις 29 
Νοεμβρίου 2018. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι δικαιούχοι των έργων Jean Monnet 
(Centres of Excellence, Chairs, Modules, Networks and Projects), οι προτάσεις των 
οποίων επιλέχθηκαν τον Ιούλιο του 2018 στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων EAC/A05/2017. 
Κατά τη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες ενημέρωσης και 
ομάδες εργασίας, ενώ παρασχέθηκε υποστήριξη και καθοδήγηση στους 
δικαιούχους προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργική και διοικητική υλοποίηση 
των έργων τους. Τέλος, η συνάντηση έδωσε τη δυνατότητα για ανταλλαγή καλών 
πρακτικών αλλά και την ευκαιρία για δικτύωση δημιουργία συνεργιών μεταξύ των 
δικαιούχων. 

 

Εκδήλωση «Θρησκευτική Ελευθερία υπό αμφισβήτηση; Ελλάδα 
2018», 17.12.2018 
 
Το Κέντρο Αριστείας «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και 
Θρησκεία(ες)» της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υποστήριξε την οργάνωση της 
εκδήλωσης «Ελλάδα 2018: Η θρησκευτική Ελευθερία υπό 
αμφισβήτηση;» που διοργάνωσε η European Law Students 
AssociationThessaloniki υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).  
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κος Σταυρόπουλος Γεώργιος, 
Πρόεδρος της ΕΕΔΑ και επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 
της Επικρατείας αναφέρθηκε στο μάθημα των θρησκευτικών υπό 
το ερμηνευτικό φως της πρόσφατης απόφασης 660/2018 της 
ολομέλειας του ΣτΕ. Η κα. Παπαδόπουλου Λίνα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Συνταγματικού δικαίου της Νομικής του ΑΠΘ και η 
Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet 
“Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία(ες)”, ανέλυσε 
εκτενώς το άρθρο 3 του Συντάγματος δίνοντας βάση στην 
ερμηνεία και τις ενδεχόμενες μορφές αναθεώρησης του. Τέλος, ο 
κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Εκκλησιαστικού δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, 
αναφέρθηκε στο υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς των 
ορθοδόξων κληρικών στην Ελλάδα.  
 

 



 
 

  

Βιβλιοπαρουσιάσεις 

Νίκη Παπαγεωργίου, Η θρησκεία στη μεταπολίτευση: Όρια και 
αμφισημίες, 2018 
 
Κυκλοφόρησε πρόσφατα η μονογραφία της κ Νίκης Παπαγεωργίου, 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Θεολογίας 
του ΑΠΘ. Η συγγραφέας εκκινεί από την παραδοχή ότι η επιτάχυνση 
της εκσυγχρονιστικής πορείας της μεταπολιτευτικής Ελλάδας έχει 
επιπτώσεις στο θρησκευτικό πεδίο, κυρίαρχη έκφραση του οποίου 
παραμένει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Εκκλησία εξακολουθεί να 
διατηρεί τη θεσμική και συμβολική της σημασία, η οποία γίνεται 
αντιληπτή τόσο στις προνομιακές διασυνδέσεις που έχει με την 
ελληνική πολιτεία όσο και στη θέση που κατέχει στη συνείδηση των 
Ελλήνων πολιτών, ως φορέας της ελληνορθόδοξης ταυτότητας. 
 
 

Εντούτοις, τόσο η προώθηση ενός σύγχρονου κοσμικού κράτους, όσο και η αλλαγή των όρων διαβίωσης 
των Ελλήνων πολιτών, περιορίζουν σταδιακά την επιρροή της στο δημόσιο, πολιτικό και αστικό βίο και 
διαβρώνουν τη διεισδυτικότητά της στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, η βαθμιαία αλλαγή του 
εσωτερικού, αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος, αναδεικνύει τη σημασία ευνοώντας έναν ανερχόμενο 
πλουραλισμό, ο οποίος "σπάζει" την ομοιομορφία του ελληνικού θρησκευτικού τοπίου. (Από την 
παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 
 
 
Συγγραφέας: Νίκη Παπαγεωργίου 
Τίτλος: Η θρησκεία στη μεταπολίτευση: Όρια και αμφισημίες, ISBN13: 978960267260 
Εκδότης: ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ 
Ημερομηνία έκδοσης: Αύγουστος 2018 
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Απόψεις στον Τύπο 

Συμβιβαστικός διαχωρισμός και αυτονομία της Εκκλησίας, 
Γιώργος Σιακαντάρης, Το Βήμα 27.12.2018 
 
Ζητείται αναθεωρητική τόλμη για Εκκλησία και Πανεπιστήμιο 
Γιώργος Χ. Σωτηρέλης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 26/11/2018 
 
Οι σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας και η αναθεώρηση του Συντάγματος 

Βενιζέλος Ευάγγελος, Τα Νέα,15 Νοεμβρίου 2018  
 
Γιατί πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 3 του συντάγματος 
Ιφιγένεια Καμτσίδου, Aναπληρώτρια καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΘ, 04.11.2018 
 
Θρησκευτική ουδετερότητα στο Σύνταγμα; 
Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, 01.11.2018 
 
Συνταγματική αναθεώρηση και διαχωρισμός εκκλησίας – κράτους 
Βαγγέλης Μάλλιος, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος, 27/09/2018 

"The European Commission support for the production of this 

publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein." 
 

https://www.tovima.gr/2018/12/27/opinions/symvivastikos-diaxorismos-kai-aytonomia-tis-ekklisias/
https://www.constitutionalism.gr/2018-11-sotirelis-ekklisia-panepistimia/
https://www.tanea.gr/print/2018/11/15/opinions/politikes-apopseis/oi-sxeseis-kratous-ekklisias-kai-lfi-anatheorisi-tou-syntagmatos/
https://www.tanea.gr/editor/%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%82?printed
https://www.constitutionalism.gr/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%cf%84/
https://www.constitutionalism.gr/2018-10-31-vlahopoulos-thriskeutiki-oudeterotita/
https://www.constitutionalism.gr/2018-09-mallios-kratos-ekklisia/

