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Α. Το πρόβλημα 

Αφορμή για την παρέμβαση αυτή υπήρξαν, από τη μια, η πληθώρα 

πρόσφατων σχετικών δημοσιευμάτων, με κύριο αντικείμενο, ή 

έναυσμα, το μισαλλόδοξο περιεχόμενο της εγκυκλίου που διαβάστηκε 

την ημέρα των Χριστουγέννων στους ορθόδοξους ναούς της Κύπρου, 

και από την άλλη δύο σημαντικές εκδηλώσεις του Ομίλου 

Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ) με 

θέμα ‘‘Η υποταγή του κοσμικού κράτους στην εκκλησία – Τι μπορούν να 

κάνουν οι πολίτες;’’ (8 Νοεμβρίου, Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου, Λεμεσός). 

 Οι σχέσεις κράτους και εκκλησίας στην Κύπρο – οι ρόλοι των δύο 

θεσμών, οι αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα τους, τα θεμιτά 

όρια της δράσης του καθενός από αυτούς - αποτελούν ένα 

πολυσυζητημένο και άκρως αμφιλεγόμενο ζήτημα. Από καταβολής της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, και με φόντο τον μακραίωνο εθναρχικό ρόλο 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το θέμα βρίσκεται πολύ συχνά στο 

προσκήνιο της δημόσιας ζωής, αποτελώντας πολλές φορές αντικείμενο 

σφοδρών αντιπαραθέσεων. Αυτό συμβαίνει με ιδιαίτερη οξύτητα τα 

τελευταία χρόνια, και κυρίως με αφορμή δηλώσεις και ενέργειες του 

σημερινού προκαθημένου της εκκλησίας, τις οποίες όλο και πιο μεγάλα 

τμήματα της κυπριακής κοινωνίας κρίνουν ως υπερβαίνουσες τα όρια 

του θεμιτού.   

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά συναφή ζητήματα που προκαλούν  έντονο 

ενδιαφέρον συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: 
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• οι συχνές παρεμβάσεις του αρχιεπισκόπου στο κυπριακό και 

στην πολιτική ζωή γενικότερα (με συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, ομιλίες 

και κηρύγματα από τον άμβωνα, εκκλησιαστικές εγκυκλίους, 

κτλ), που πολλές φορές ερμηνεύονται ως έμμεση διεκδίκηση του 

παλαιού εθναρχικού ρόλου του ηγέτη της εκκλησίας 

• η συνήθης πρακτική πολιτικών και πολιτειακών αξιωματούχων 

να εκφωνούν πολιτικούς λόγους μέσα από τους ναούς 

• ο ρόλος της εκκλησίας στον διορισμό του εκάστοτε Υπουργού 

Παιδείας και Πολιτισμού 

• η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών υπό τη μορφή 

κατήχησης στα δημόσια σχολεία 

• Η διδασκαλία ευρημάτων της επιστήμης (π.χ. της θεωρίας της 

εξέλιξης των βιολογικών ειδών περιλαμβανομένου και του 

ανθρώπου) που η εκκλησία ενδεχομένως κρίνει ότι συγκρούονται 

με τα δικά της θεολογικά διδάγματα 

• οι οργανωμένες από δημόσια σχολεία θρησκευτικές 

δραστηριότητες όπως εκκλησιασμοί, εξομολογήσεις, κ.ά. 

• η δημιουργία και λειτουργία σχολείων από την εκκλησία 

• η θεωρούμενη ως προσηλυτιστική δραστηριότητα αξιωματούχων 

της εκκλησίας ανάμεσα στους νέους 

• η δραστηριοποίηση της εκκλησίας στο (κρατικό) Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

• οι δημόσιες δηλώσεις του αρχιεπισκόπου και άλλων ιεραρχών  

πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, ιδιαίτερα θέματα που 

άπτονται ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. ομοφυλοφιλία, 

αμβλώσεις, μεταναστευτικό, πολιτικό άσυλο) 

• το φορολογικό καθεστώς της εκκλησίας  

• η (θεωρούμενη από πολλούς ως υπερβολική) κάλυψη των 

δηλώσεων του αρχιεπισκόπου και των δραστηριοτήτων της 

Εκκλησίας γενικότερα από τα ΜΜΕ 

• οι επιχειρηματικές και άλλες κοσμικές δραστηριότητες της 

εκκλησίας, τις οποίες πολλοί επικρίνουν ως μη συμβατές με τη 

θρησκευτική και πνευματική αποστολή της  
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Δυστυχώς ως κοινωνία δεν υπήρξαμε μέχρι στιγμής ιδιαίτερα επιτυχείς 

στο να προσεγγίσουμε εποικοδομητικά και αποτελεσματικά καίρια 

θέματα όπως τα πιο πάνω, και γενικότερα το όλο ζήτημα της ορθής 

σχέσης κράτους και εκκλησίας σε μια σύγχρονη πολιτεία. Ίσως όμως, 

στις συνθήκες της ευρωπαϊκής Κύπρου του 21ου αιώνα, νέες, αρτιότερες 

προσπάθειες μπορέσουν να αποδώσουν περισσότερο. Στο κείμενο 

αυτό, αντλώντας και από τη σύγχρονη πολιτική σκέψη, παρουσιάζω 

κάποιους προβληματισμούς ως συμβολή στη διαμόρφωση ενός 

ικανοποιητικού πλαισίου σκέψης για την ορθολογική προσέγγιση των 

θεμάτων αυτών.  

    

Β.  Δικαιώματα και υποχρεώσεις στο σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 

δικαίου 

Το πρόβλημα στον τόπο μας σαφώς έγκειται στην υπέρβαση των 

θεμιτών ορίων της εκκλησίας εις βάρος του κράτους παρά, αντίθετα, 

στην υπέρβαση των θεμιτών ορίων του κράτους εις βάρος της 

εκκλησίας. Εντούτοις, καλό είναι το ζήτημα να τίθεται στη γενικότητα 

του, ως θέμα αμοιβαίων σχέσεων κράτους και εκκλησίας, ώστε, στις 

προσπάθειες να διορθωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, να αποφεύγονται 

συνειδητά οποιεσδήποτε τάσεις αθέμιτων υπερβάσεων προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. Ποια λοιπόν είναι η ενδεικνυόμενη σχέση μεταξύ 

πολιτείας και εκκλησίας σήμερα σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης; Ποια τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις; Πώς 

μπορούν να καθοριστούν τα αποδεκτά όρια της εκκλησιαστικής δράσης, 

από τη μια, και της κρατικής εξουσίας, από την άλλη;  

 Το σύγχρονο κράτος έχει διαμορφωθεί μέσα από τριών περίπου 

αιώνων κοσμογονικές πολιτικοκοινωνικές αλλαγές, αρχικά στον δυτικό 

κόσμο, σταδιακά όμως και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Οι αλλαγές αυτές 

(που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, ιδιαίτερα στο πεδίο της - 

υπερεθνικής - ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης) πραγματοποιήθηκαν σε 

στενή αλληλεπίδραση με μια εξίσου μακρά και δημιουργική διαδικασία 

θεωρητικής επεξεργασίας και ορθολογικής θεμελίωσης, με την 

αποφασιστική συμβολή μεγάλων διανοητών του Διαφωτισμού όπως ο 
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Τζον Λοκ, ο Μοντεσκιέ, ο Ρουσσώ και ο Καντ, καθώς και κορυφαίων 

σύγχρονών μας όπως ο Τζον Ρόουλς και ο Γιούργκεν Χάμπερμας.   

Στην ιδεατή του μορφή (την οποία τα υπαρκτά ευρωπαϊκά κράτη 

προσεγγίζουν, άλλα σε μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό) το 

κράτος αυτό έχει  δύο κύρια χαρακτηριστικά. Κατά πρώτο λόγο, είναι 

κράτος δικαίου. Δεν στηρίζεται στις αυθαίρετες αποφάσεις της 

εξουσίας αλλά διέπεται από ένα πλαίσιο κανόνων – συνταγματικών 

αρχών, νομοθεσιών, κανονισμών – οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για 

ολόκληρη την κοινωνία, για όλα τα άτομα και τους οργανισμούς που 

την αποτελούν, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κρατικών 

αξιωματούχων και κρατικών θεσμών. Οι κανόνες αυτοί από τη μια 

καθορίζουν υποχρεώσεις (τι επιβάλλεται και τι απαγορεύεται) και από 

την άλλη αναγνωρίζουν και διασφαλίζουν δικαιώματα, με κυριότερα 

εκείνα που έχουν αναγνωριστεί ως οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα 

από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Κατά δεύτερο λόγο, το σύγχρονο κράτος είναι 

δημοκρατικό. Το πλαίσιο κανόνων του θεσπίζεται μέσω δημοκρατικών 

διαδικασιών από τη συλλογική βούληση των μελών της κοινωνίας υπό 

την ιδιότητα τους ως πολιτών με ίσο δικαίωμα αυτοκαθορισμού.  

Ο δημοκρατικά καθορισμένος συνδυασμός από τη μια των αμοιβαίων 

υποχρεώσεων, στις οποίες οι πολίτες από κοινού αυτοδεσμεύονται, και 

από την άλλη των δικαιωμάτων που και πάλι από κοινού απονέμουν 

στους εαυτούς τους, είναι εκείνος που οι ίδιοι οι πολίτες κρίνουν ότι 

τους επιτρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να διεκδικήσουν την 

ευτυχία: να διάγουν τους τρόπους ζωής που οι ίδιοι ελεύθερα 

επιλέγουν, και να πραγματώνουν τις δικές τους, ιδιαίτερες, ατομικές και 

ομαδικές ταυτότητες και αντιλήψεις για το ευ ζην. 

Έτσι, το κράτος αυτό, που συνήθως αναφέρεται ως δημοκρατικό κράτος 

δικαίου, ή δημοκρατικό συνταγματικό κράτος,  αποδέχεται τον 

πλουραλισμό γλωσσικών, εθνοτικών, θρησκευτικών, και άλλων 

επιλογών, αναγνωρίζοντας και προστατεύοντας την καθεμιά από αυτές 

ισότιμα, και χωρίς το ίδιο να ταυτίζεται με καμιά. Ταυτόχρονα, το 

κράτος απαιτεί από όλους τους πολίτες, ως άτομα και ως ομάδες, να 
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σέβονται τις επιλογές των άλλων ατόμων και ομάδων και να 

συνυπάρχουν μεταξύ τους αρμονικά. 

Το δημοκρατικό κράτος δικαίου σε τελική ανάλυση αντλεί την 

νομιμοποίηση του από τον άνθρωπο – από τη βούληση των πολιτών - 

και όχι από τη θεϊκή βούληση, όπως οι μεσαιωνικές ή οι (κυρίως 

ισλαμικές) σύγχρονες θεοκρατίες, ή από τη ντε φάκτο δύναμη της 

εξουσίας, όπως υποστήριζε ο Μακιαβέλι κατά την Αναγέννηση. Ο δε 

τρόπος λειτουργίας του κράτους αυτού εδράζεται στον οικουμενικό 

ανθρώπινο ορθό λόγο. Στο σύγχρονο κράτος τόσο ο δημόσιος πολιτικός 

διάλογος όσο και οι πολιτειακές, διοικητικές και τεχνοκρατικές 

διεργασίες αναμένεται να διέπονται από ορθολογικές διαδικασίες 

διαμόρφωσης απόψεων ή/και λήψης αποφάσεων.  

Είναι φανερό ότι η λειτουργία των θεσμών ενός κράτους αυτού του 

είδους προϋποθέτει μια κοινωνία με υψηλού επιπέδου δημοκρατικό 

πολιτικό πολιτισμό. Αλλά και αντίστροφα, σε μια σχέση 

αλληλεξάρτησης και αμοιβαίας ενδυνάμωσης, ο δημοκρατικός 

πολιτικός πολιτισμός καλλιεργείται και ριζώνει εκεί όπου βρίσκονται σε 

ισχύ τέτοιοι θεσμοί. 

  

Γ.  Ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας στο δημοκρατικό κράτος 

δικαίου 

Η έννοια του δημοκρατικού κράτους δικαίου, όπως σκιαγραφείται πιο 

πάνω, συνεπάγεται τον πλήρη διαχωρισμό κράτους και οργανωμένης 

θρησκείας – στην περίπτωση μας, τον διαχωρισμό του κυπριακού 

κράτους και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. 

Πιο συγκεκριμένα, το κράτος αυτό είναι, πρώτα απ’ όλα, κοσμικό: όχι 

μόνο δεν στηρίζει τη νομιμότητα του στη θεία βούληση , αλλά ούτε και 

έχει δική του, κρατική, θρησκεία, χωρίς όμως και να υιοθετεί την αθεΐα 

ή τον αγνωστικισμό ως κρατικό πιστεύω. Απλούστατα, δεν κάνει 

οποιαδήποτε επιλογή θρησκευτικής φύσεως. Ασχολείται αποκλειστικά 

με τις υποθέσεις ‘‘αυτού του κόσμου’’. Δεύτερο, το δημοκρατικό κράτος 

δικαίου είναι ανεξίθρησκο, με την έννοια ότι δεν απαγορεύει, ούτε 
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καταπιέζει, ούτε αποτρέπει οποιαδήποτε ελεύθερη θρησκευτική 

επιλογή εκ μέρους των πολιτών του (περιλαμβανομένης και της αποχής 

από κάθε θρησκεία), αλλά, αντίθετα, σέβεται και προστατεύει το 

δικαίωμα τους να έχουν ή να μην έχουν οποιαδήποτε θρησκεία και να 

συμμετέχουν σε εκκλησίες ή άλλα σχετικά ιδρύματα με σκοπό να 

πραγματώνουν τις επιλογές τους. Τρίτο, το εν λόγω κράτος είναι 

θρησκευτικά αμερόληπτο, μεταχειρίζεται δηλαδή ισότιμα όλες τις 

θρησκευτικές επιλογές. Αυτό, σε περιπτώσεις μειονοτικών ή αδύνατων 

εκκλησιών ή άλλων σχετικών ιδρυμάτων, μπορεί να συνεπάγεται και 

την ανάγκη το κράτος να τους παρέχει, εκτός από την προστασία, και 

την απαραίτητη αρωγή για να είναι βιώσιμες και να μπορούν να 

προσφέρουν στα μέλη τους τη δυνατότητα να θέτουν τις επιλογές τους 

σε πρακτική εφαρμογή. Από την άλλη, απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα 

ώστε καμιά θρησκευτική ομάδα, κοινότητα ή οργάνωση, όσο ισχυρή και 

να είναι στην κοινωνία, να μην διατηρεί προνομιακή σχέση με το 

κράτος. Έτσι, στην περίπτωση της Κύπρου το κράτος αναμένεται να 

διασφαλίζει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επηρεάζει τις αποφάσεις και 

δράσεις του πέραν του τι επιτρέπουν οι δημοκρατικές διαδικασίες που 

ισχύουν για όλους τους πολίτες ή τα αντίστοιχα ιδρύματα ή οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών, και ότι το ίδιο το κράτος δεν εκφράζει ή 

εξυπηρετεί με οποιοδήποτε τρόπο τις ιδιαίτερες απόψεις ή συμφέροντα 

της εκκλησίας. Γενικότερα, το κράτος δεν προσφέρει στην εκκλησία 

οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση σε σύγκριση με άλλους 

αντίστοιχους οργανισμούς. 

Από την πλευρά τους, η Εκκλησία και όλοι οι άλλοι θρησκευτικοί  

οργανισμοί, ενώ απολαμβάνουν τις ελευθερίες, την αναγνώριση και 

γενικά τα ίσα δικαιώματα που τους διασφαλίζει το δημοκρατικό κράτος 

δικαίου, έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται ο ένας τον άλλο, όπως 

επίσης και τις μη θρησκευτικής φύσεως επιλογές και οργανισμούς, και 

να συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ τους στα πλαίσια των κανόνων του 

ουδέτερου, κοινού τους κράτους. Μια σημαντική πτυχή των 

υποχρεώσεων τους είναι ο σεβασμός του αναφαίρετου ατομικού 

δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. Στο δημοκρατικό κράτος 

δικαίου είναι παντελώς ανεπίτρεπτη η χρήση οποιασδήποτε πίεσης ή 
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χειραγώγησης με σκοπό να προσελκυστεί ή να κρατηθεί ένα άτομο 

στους κόλπους ενός οργανωμένου θρησκεύματος. 

Δ.  Κράτος και εκκλησία στην Κύπρο: Τι κάνουμε, στη θεωρία και στην 

πράξη. 

Τα πιο πάνω, αναφορικά με τη φύση του σύγχρονου δημοκρατικού 

κράτους δικαίου και τη θέση της οργανωμένης θρησκείας σε αυτό, 

εφαρμόζονται, στην ουσία τους, σε μεγάλο βαθμό στις περισσότερες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη, μάλιστα, στην επικράτηση εκεί 

του κατάλληλου πολιτικού πολιτισμού, ο διαχωρισμός κράτους και 

εκκλησίας με την πιο πάνω έννοια εφαρμόζεται ακόμα και σε χώρες 

όπου αυτός δεν έχει τυπικά θεσμοθετηθεί πλήρως, π.χ. στη Βρετανία, 

όπου η βασίλισσα, εκτός από αρχηγός του κράτους, είναι επίσημα και 

αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας. 

Σε εμάς, αντίθετα, ενώ ο διαχωρισμός προβλέπεται γενικά από το 

Σύνταγμα, η εφαρμογή του στην πράξη είναι κάθε άλλα παρά 

ικανοποιητική. Από τη μια η Εκκλησία της Κύπρου δυσκολεύεται να 

απεκδυθεί πλήρως και οριστικά τον ιστορικό εθναρχικό της ρόλο (που 

τερματίστηκε επίσημα με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας) και 

να αναγνωρίσει ότι υπόκειται και αυτή, όπως όλοι, στις δημοκρατικές 

διαδικασίες και στο όλο πλαίσιο κανόνων της πολιτείας.  Από την άλλη, 

σημαντικά τμήματα της κυπριακής κοινωνίας, του πολιτικού κόσμου μη 

εξαιρουμένου, φαίνεται να ευνοούν, ή τουλάχιστον να δικαιολογούν 

και να αποδέχονται (ρητά ή υπόρρητα, και σε αντίθεση με τη λογική του 

σύγχρονου κράτους) κάποιο προνομιακό ρόλο της εκκλησίας σε σχέση 

με το κράτος. Οι στάσεις οι αυτές είναι, εν πολλοίς, το αθροιστικό 

αποτέλεσμα της σύζευξης δύο βαθειά ριζωμένων αντιλήψεων: αφενός 

της ταύτισης του κυπριακού κράτους με την ελληνοκυπριακή κοινότητα, 

και αφετέρου της ταύτισης της ελληνοκυπριακής κοινότητας με την 

Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Αναμφίβολα, είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, στους αλληλένδετους 

τομείς της πολιτικής κουλτούρας και αντιλήψεων, των πολιτικών 

πρακτικών, και της προσαρμογής και εφαρμογής της νομοθεσίας, για να 

εφαρμοστεί έμπρακτα στη χώρα μας ο διαχωρισμός κράτους και 
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εκκλησίας, όπως αυτός ορίζεται και απαιτείται στο πλαίσιο του 

δημοκρατικού κράτους δικαίου. Όσοι από εμάς αναγνωρίζουμε την 

ανάγκη του πλήρους διαχωρισμού των δύο θεσμών – είτε ανήκουμε 

στην κοινωνία των πολιτών είτε προερχόμαστε από τον πολιτικό κόσμο, 

από τα ΜΜΕ ή, γιατί όχι, από τους κόλπους της ίδιας της εκκλησίας - 

καλούμαστε να καταβάλουμε συντονισμένες προσπάθειες τόσο σε 

επίπεδο πολιτικής σκέψης όσο και σε επίπεδο πολιτικής πράξης. 

Στο επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης το κύριο ζητούμενο είναι η 

αποσαφήνιση, με όρους δημοκρατικού κράτους δικαίου, των 

υποχρεώσεων (δηλ. του τι επιβάλλεται και τι απαγορεύεται) και των 

δικαιωμάτων του κράτους και της εκκλησίας στα συγκεκριμένα θέματα 

που αναφύονται καθημερινά στον δημόσιο βίο, και τα οποία, όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω, αφορούν, μεταξύ άλλων, την εμπλοκή της 

εκκλησίας στο κυπριακό πρόβλημα, τον ρόλο της στη δημόσια 

εκπαίδευση, τις απόψεις και παρεμβάσεις της για διάφορα κοινωνικά 

ζητήματα, και τη δραστηριοποίηση της στον επιχειρηματικό τομέα. 

Επειδή δε το κύριο πρόβλημα που μας απασχολεί εδώ είναι οι 

υπερβάσεις των θεμιτών ορίων της εκκλησίας σε σχέση με το κράτος, 

παρά το αντίθετο, καλούμαστε σε κάθε περίπτωση να διευκρινίζουμε 

ποιες ακριβώς πράξεις (της εκκλησίας ή και του ίδιου του κράτους) 

συνιστούν υπέρβαση των ορίων της εκκλησίας, και ποιες εμπίπτουν στο 

πεδίο των δικαιωμάτων που το δημοκρατικό κράτος δικαίου 

διασφαλίζει για την εκκλησία, και που η επιλογή τους, επομένως, όσο 

απορριπτέα και αν κρίνεται από πολλούς από εμάς, αποτελεί, σε τελική 

ανάλυση, εσωτερικό θέμα της ίδιας της εκκλησίας – του κλήρου και των 

απλών μελών της. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να είμαστε σαφείς σε 

ποια από τις δύο κατηγορίες πράξεων ανήκει η αντιμεταναστευτική, ή η 

αντιομοφυλοφυλική, ρητορική του αρχιεπισκόπου.      

Σε κάποια ζητήματα η εν λόγω διευκρίνιση είναι σχετικά απλή υπόθεση 

και μπορεί να γίνει αρκετά ικανοποιητικά στη βάση ακόμα και του πολύ 

γενικού θεωρητικού πλαισίου που παρουσιάστηκε πιο πάνω. Αντίθετα, 

σε άλλες περιπτώσεις η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας εκκλησίας και 

κράτους είναι λιγότερο προφανής, απαιτώντας πολύ μεγαλύτερη 

εμβάθυνση και εξειδίκευση, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί και το 
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ενδεχόμενο παραμονής κάποιων πολύ δύσκολων γκρίζων ζωνών. Μια 

πιο διεξοδική ανάλυση, όμως, ακόμα και μικρού αριθμού  

συγκεκριμένων περιπτώσεων, θα υπερέβαινε κατά πολύ τα όρια του 

παρόντος κειμένου.      

Από την πολιτική θεωρία στην πολιτική πράξη  

Ανεξάρτητα από τον βαθμό δυσκολίας που μπορεί να παρουσιάσει η 

θεωρητική οριοθέτηση των πεδίων δράσης κράτους και εκκλησίας σε 

συγκεκριμένους τομείς , οι επιπρόσθετες προκλήσεις της έμπρακτης 

προώθησης του διαχωρισμού των δύο στις συνθήκες της κυπριακής 

κοινωνίας είναι αναμφίβολα τεράστιες. Ούτε και με αυτές όμως θα 

ασχοληθώ εδώ με οποιοδήποτε συστηματικό τρόπο. Θα  περιοριστώ  σε 

ένα μόνο σημαντικό ζήτημα, που αποτελεί είδος γέφυρας μεταξύ 

θεωρίας και πράξης. 

Όπως έχουμε δει, στο πλαίσιο του δημοκρατικού κράτους δικαίου ο 

διαχωρισμός της εκκλησίας από το κράτος αφορά τον περιορισμό της 

εκκλησίας στο πεδίο των δικαιωμάτων της, αλλά ταυτόχρονα και την 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών. Δεν αφορά όμως με κανένα 

τρόπο το πώς η εκκλησία ασκεί τα δικαιώματα της. Ο διαχωρισμός 

εκκλησίας και κράτους είναι ζήτημα πολιτειακό, που δεσμεύει εξίσου 

όλους τους πολίτες και οργανώσεις της κοινωνίας, περιλαμβανομένης 

της εκκλησίας και των μελών της. Το κράτος είναι αυτό που έχει, σε 

τελική ανάλυση, την ευθύνη της πραγμάτωσης του διαχωρισμού, μέσω 

της κατάλληλης προσαρμογής των συνταγματικών και νομοθετικών του 

κανόνων και της διασφάλισης της πιστής τήρησης των κανόνων αυτών 

τόσο από την εκκλησία όσο και από τους αξιωματούχους και τους 

θεσμούς του ίδιου του κράτους. Η άσκηση των δικαιωμάτων της 

εκκλησίας, από την άλλη, ανήκει στη σφαίρα της κοινωνίας των 

πολιτών, όπου άτομα και ομάδες, εντός κοινώς αποδεκτών πλαισίων, 

υιοθετούν πεποιθήσεις, αξίες, τρόπους ζωής και ταυτότητες, χωρίς την 

παρέμβαση του κράτους και χωρίς δέσμευση απέναντι στο κράτος. 

Συνεπώς, στο δημοκρατικό κράτος δικαίου, ο διαχωρισμός κράτους και 

εκκλησίας μπορεί, και απαιτείται, να συνυπάρχει με οποιεσδήποτε 

νόμιμες επιλογές της εκκλησίας. Το αίτημα του διαχωρισμού των δύο 
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θεσμών είναι εντελώς ανεξάρτητο από την όποια στάση μας απέναντι 

στην εκκλησία ή τη θρησκεία γενικότερα. Ούτε η αντίθεση προς τα 

πιστεύω ή τις πράξεις της εκκλησίας αποτελεί λογικό έρεισμα υπέρ του 

διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, ούτε η αφοσίωση προς την 

εκκλησία συνιστά λογικό έρεισμα κατά του διαχωρισμού. 

Είναι φυσικά κατανοητό ότι στις σημερινές συνθήκες της Κύπρου η 

κοινωνικά επικρατούσα αλλά και πολιτειακά προνομιούχα Ορθόδοξη 

Εκκλησία διαθέτει ισχυρά κίνητρα για να προβάλλει αντίσταση στον 

πλήρη διαχωρισμό της από το κράτος. Κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες όμως θα μπορούσε να ισχύσει και το αντίθετο: μια αδύνατη 

εκκλησία, υφιστάμενη την καταπίεση ή και τους διωγμούς ενός 

ισχυρού, αντιθρησκευτικού ή αλλόθρησκου κράτους, να επιδιώκει η 

ίδια τον διαχωρισμό της από το κράτος για να διασφαλίσει τα 

δικαιώματα της, ακόμα και την ίδια της την ύπαρξη. Με άλλα λόγια, ο 

διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους δεν είναι κατ’ ανάγκην ενάντια στα 

συμφέροντα της εκκλησίας. Είναι μόνο ενάντια στα μη νομιμοποιημένα, 

ιδιοτελή της συμφέροντα, όπως είναι ενάντια και στη μη 

νομιμοποιημένη κρατική επιβολή επί της εκκλησίας. Είναι ένας κανόνας 

δικαιοσύνης, που εξυπηρετεί όλες τις πλευρές ισότιμα.   

Για αυτούς τους λόγους, στις προσπάθειες μας να προωθήσουμε 

έμπρακτα τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας οφείλουμε να 

κρατάμε επιμελώς αποσυνδεδεμένο το αίτημα του διαχωρισμού από τις 

όποιες απόψεις μας για τη θρησκευτικότητα ή για τις (νόμιμες) δομές ή 

συμπεριφορές της εκκλησίας. Ιδιαίτερα, δεν θα πρέπει το αίτημα του 

διαχωρισμού να ταυτίζεται ή να συγχέεται με οποιονδήποτε τρόπο με 

αντιθρησκευτικές ή/και αντικληρικαλιστικές στάσεις. Είναι και 

θεωρητικά ορθό αλλά, πιστεύω, και πολιτικά πιο αποτελεσματικό να 

τονίζουμε πάντοτε ότι ενώ ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας 

αποτελεί καθολικά δεσμευτικό και πολιτειακά επιβαλλόμενο αίτημα 

δικαίου, τα υπόλοιπα ανήκουν στο πεδίο της ελεύθερης επιλογής των 

πολιτών που ουδόλως απειλείται από τον εν λόγω διαχωρισμό. 

Ασφαλώς, θέματα θρησκευτικής πίστης καθώς και η όλη (νόμιμη) 

δράση της εκκλησίας μπορούν κάλλιστα να αποτελούν και αυτά 

αντικείμενο (ενδεχομένως έντονου) δημόσιου ή ιδιωτικού κριτικού 
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διαλόγου, πολιτικής αντιπαράθεσης και κοινωνικού αναστοχασμού. 

Όμως, οι διεργασίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν χώραν ανεξάρτητα 

από εκείνες που αφορούν την προώθηση του διαχωρισμού κράτους και 

εκκλησίας και να διέπονται από μια διαφορετική προσέγγιση. Ενώ οι 

προσπάθειες για τον διαχωρισμό συνιστούν αγώνα για συμμόρφωση 

προς καθολικής ισχύος αρχές δικαιοσύνης, οι εν λόγω διεργασίες θα 

πρέπει να στοχεύουν στην όσο το δυνατό πιο ενσυνείδητη, ορθολογική 

και αυθεντική διαμόρφωση ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων και 

αντιλήψεων για τους προτιμητέους για τον καθένα τρόπους ζωής. Στις 

συζητήσεις για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή/και για τις (νόμιμες) 

κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή άλλες δράσεις της Εκκλησίας της 

Κύπρου μπορούν να συμμετέχουν όλοι, τόσο οι εντός όσο και οι εκτός 

της εκκλησίας, ο καθένας όμως έχει τον τελευταίο λόγο για τις δικές του 

επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη αλλά χωρίς εξάρτηση από τις απόψεις 

και τις επιθυμίες των υπολοίπων, και ασφαλώς χωρίς την οποιαδήποτε 

ανάμειξη του κράτους. Εννοείται, φυσικά, ότι εκεί όπου εγείρονται 

θέματα δικαίου, ή θέματα καθορισμού της διαχωριστικής γραμμής 

μεταξύ του πεδίου της δικαιοσύνης και του πεδίου των ελεύθερων 

επιλογών, ο τελευταίος λόγος ανήκει στο κοινωνικό σύνολο 

εκφραζόμενο δημοκρατικά μέσω της πολιτείας. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

συναφές ζήτημα που αναμφίβολα χρήζει σοβαρού προβληματισμού. Το 

ζήτημα αυτό αφορά τις σχέσεις δύναμης και εξουσίας εντός της ίδιας 

της εκκλησίας. Με ποιες διαδικασίες και με τη συμμετοχή ποιων 

υιοθετούνται οι απόψεις και λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις δράσεις 

της εκκλησίας; Πώς καθορίζεται ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να 

εκπροσωπούν την εκκλησία στους διάφορους τομείς δράσης της; 

Γενικότερα, τι ρόλο διαδραματίζουν στη ζωή της εκκλησίας ο ανώτερος 

κλήρος, ο κατώτερος κλήρος και τα απλά μέλη; Παρόλο που εκ πρώτης 

όψεως τα ερωτήματα αυτά φαίνεται να αφορούν, σε τελευταία 

ανάλυση, την εκκλησιαστική κοινότητα εσωτερικά, ενδεχομένως να 

άπτονται και θεμάτων που ενδιαφέρουν δικαιωματικά το κοινωνικό 

σύνολο. Εν πάση όμως περιπτώσει, αφορούν άμεσα την μεγάλη 

πλειοψηφία των μελών της κυπριακής κοινωνίας, τα οποία ούτως ή 

άλλως βρίσκονται εντός της ορθόδοξης εκκλησιαστικής κοινότητας.    


