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κάμερες, αφού δεν τις χρησιμοποιούν για την ασφάλειά μας;
 Νομίζω πως στο ερώτημα του Βαγγέλη μπορούμε να απαντήσουμε 
όλοι πλέον.

• Άρθρο 13: «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβία-
στη» (§1). «Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται» (§2, εδάφιο γ΄). Εδώ δεν χρειά-
ζεται να πούμε και πολλά. και μάλιστα δεν θα αναφερθώ και στο ότι, για πα-
ράδειγμα, οι περισσότερες επίσημες αργίες του κράτους είναι θρησκευτικές. 
Διότι αυτό μπορούμε ίσως να το θεωρήσουμε ως σεβασμό στο θρήσκευμα 
της πλειονότητας. Θα αναφερθώ στο πιο καθαρό παράδειγμα θρησκευτικού 
προσηλυτισμού. Αυτού που γίνεται στα μικρά παιδιά.

 Στα σχολεία κάθε πρωί γίνεται η προσευχή51, και στις αίθουσες διδασκα-
λίας υπάρχει η εικόνα του Χριστού πάνω απ’ τον πίνακα. Σε μερικά σχολεία, 
οι καθηγητές επιπλήττουν τους μαθητές που αργούν το πρωί για την προσευ-
χή κι ας είναι στην ώρα τους για το μάθημα. Στο δικό μου σχολείο ο λυκει-
άρχης κάποια στιγμή είχε τη φαεινή ιδέα να κλείνει την πόρτα λίγο πριν την 
προσευχή ώστε να παίρνουν απουσία όσοι δεν έρχονταν να προσευχηθούν. 
Είναι ο ίδιος λυκειάρχης που έστειλε μια κοπέλα σπίτι της, τη Ρίτσα, επειδή 
είχε πολύ φουντωτό μαλλί και τσάντα χακί ζωγραφισμένη με μαρκαδόρο στα 
αγαπημένα της συγκροτήματα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο άλλωστε.
 Η ανιψιά της Κατερίνας, η Αγγελική, μαθήτρια γυμνασίου, ήρθε στις 29 
Ιανουαρίου (η χρονιά δεν έχει σημασία, το συμβάν επαναλαμβάνεται κάθε 
χρόνο) κατσουφιασμένη:
– Αύριο πρέπει να ξυπνήσω νωρίς πάλι…, παραπονιέται.
–  Γιατί; απορεί ο αδελφός της ο Κωνσταντίνος που πηγαίνει στο δημοτικό. 

Αφού δεν έχουμε σχολείο αύριο!
–  Γιατί δεν έχετε σχολείο; απορώ εγώ με τη σειρά μου εκτός κλίματος όπως 

φαίνεται.
– Γιατί είναι των Τριών Ιεραρχών! απαντούν και οι δύο.
– Και εσύ γιατί θα πας στο σχολείο; ρωτάει η Κατερίνα την ανιψιά της.
–  Γιατί κληρώθηκε το τμήμα μου κι ένα ακόμη για να πάμε στην εκκλησία, λέει 

η Αγγελικούλα και δυσανασχετεί όσο δεν πάει άλλο.
–  Μην πας άμα δεν θέλεις. Δεν είναι υποχρεωτικό! λέω το αυτονόητο περισ-

σότερο για να δω ποια θα είναι η απάντηση.
– Αν δεν πάω στην εκκλησία θα πάρω επτά απουσίες!

51.  Ναι, γίνεται ακόμη και σήμερα. Στα ιδιωτικά μάλιστα γίνεται μέσα στην τάξη, ενώ 
στα δημόσια προσεύχονται όλοι μαζί στο προαύλιο.
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 Προσέξτε και μια λεπτομέρεια της κουβέντας, που είναι γενικότερου 
ενδιαφέροντος:
–  Τι εννοείς θα πάρεις απουσίες; Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικός ο εκκλη-

σιασμός. Ποιος σας το είπε αυτό;
– Δεν το είπε κανείς συγκεκριμένα. Όλοι το ξέρουν!
 Η απουσία δεν ξέρουμε αν είναι σίγουρη. Ο φόβος της όμως είναι. Κι 
αυτό είναι το πιο σημαντικό!
 Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προσηλυτισμός δεν γίνεται από την εκκλησία 
και απλώς το ελληνικό κράτος τον ανέχεται ή τον σιγοντάρει. Γίνεται κατευ-
θείαν από το ελληνικό κράτος για λογαριασμό της εκκλησίας.
 Η Αγγελική πήγε στο δωμάτιό της και μετά από δέκα λεπτά ήρθε απο-
φασισμένη και δήλωσε:
–  Εγώ δεν θα πάω. Κι αν μου βάλουν απουσίες, θα πω στη μαμά μου να πει 

ότι ήμουν άρρωστη και να τις δικαιολογήσει!

• Άρθρο 24 (περί προστασίας των δασών): «Η προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δι-
καίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να 
παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής 
της αειφορίας. […] Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κρά-
τους…» (§ 1). «…Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση 
του Κράτους» (§ 2). Αυτά ορίζει το Σύνταγμα. Για να μην μπορεί κανένας 
πολίτης να ελπίζει στην καταπάτηση και στα αυθαίρετα. Το Σύνταγμα και οι 
νόμοι υπάρχουν ακριβώς επειδή γνωρίζει ο νομοθέτης ότι, άνθρωποι είμαστε 
και κανείς μας τέλειος. ο καθένας έχει βρεθεί έστω και μια φορά στη ζωή του 
στον πειρασμό να παρανομήσει επειδή έτσι τον εξυπηρετεί. Γι’ αυτό έχουμε 
συμφωνήσει όλοι στην ύπαρξη κανόνων: (και) για να αυτοπεριοριζόμαστε.
 Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε σχετικά με το αν παραβιάζε-
ται το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος μιας και, με αρκετά επεξηγη-
ματικό τρόπο, το αναλύσαμε με αφορμή τις πυρκαγιές, αποδεικνύοντας ότι 
αυτό όχι απλώς συμβαίνει, αλλά συμβαίνει συστηματικά και… με ενδεχόμενο 
δόλο! Κάποιες διευκρινίσεις μόνο χρειάζονται.
 Τα ερωτήματα που ολοένα και πληθαίνουν, δίνουν από μόνα τους τις 
απαντήσεις. Ποιοι δεν ολοκληρώνουν το κτηματολόγιο, ενώ η χώρα μας έχει 
πάρει χρήματα γι’ αυτό από την Ε.Ε.; Γιατί δεν αναζητήθηκαν ποτέ οι ευθύνες 
για το σκάνδαλο με το Κτηματολόγιο (η Ελλάδα πήρε το σχετικό κονδύλι 
από την Ε.Ε. και ποτέ δεν το ολοκλήρωσε); Γιατί δεν δημιουργείται το δα-
σολόγιο; Μήπως για να ελπίζει ο κάθε πολίτης ότι με την επόμενη πυρκαγιά 
θα αποκτήσει εξοχικό στο βουνό; Ξέροντας ότι όλα τα αυθαίρετα νομιμο-
ποιούνται στην Ελλάδα από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες; Όπως 


