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Sammendrag 
I denne oppgaven har jeg sett på maktforholdene mellom kirke og stat i Hellas, i en tid der 

det greske samfunnet står overfor store politiske og samfunnsmessige utfordringer. Den 

greskortodokse kirken er den dominerende religionen i landet, og er en aktiv og synlig 

meningsytrer i det religionspolitiske landskapet. Jeg ønsket derfor å se nærmere på hvor mye 

faktisk makt og påvirkningskraft kirken har i forhold til staten, og hvilken type makt det i så 

fall dreier seg om. Jeg mener det er spesielt interessant å se på kirke-stat-relasjonene i Hellas 

fordi det er et land som politisk sett befinner seg i selskap med det sekulære vestlige Europa, 

mens det religiøst sett befinner seg i det østlige religiøse landskapet. Hellas er et av de få 

ortodokse landene i Europa som har hatt en kontinuerlig tett binding mellom kirke og stat, og 

aldri har vært underlagt et kommunistisk regime.  

  

Når Hellas etter frigjøringskrigens oppstart i 1821 skulle etablere seg som ny selvstendig 

nasjonalstat, fremsto den greskortodokse religionen som en samlende faktor, og den ble 

således gitt en sentral plass i rammeverket for det frie Hellas. Det å være greskortodoks ble 

ensbetydende med det å være gresk. Den greskortodokse kirken hevder at uten den ville det 

ikke ha vært mulig å skape nasjonen Hellas, med felles referansepunkter og samhold i folket. 

Den første greske grunnloven ble skrevet 1. januar 1822, der det ble slått fast at den 

greskortodokse religion skal være dominerende for landet, og det blir satt likhetstegn mellom 

det å være greskortodoks og det å være gresk. Også i gjeldende greske grunnlov slås det fast 

at greskortodoksien er landets dominerende religion. Ut fra dette er det mulig å si at den 

greskortodokse kirke gis en sterkere tilknytning til den greske staten enn andre etablerte 

religioner. Dette forholdet gjør at kirken anser at den har en legitim makt hjemlet i 

grunnloven, og krever på denne bakgrunn å få være likeverdig part i en rekke 

religionspolitiske saker.  

 

Et av mine mål var også å undersøke hva det eventuelt er som gir den greskortodokse kirken 

makt i Hellas, både formelt og uformelt, samt se på hvilke virkemidler kirken bruker i denne 

sammenheng. Oppgaven kan betraktes som et bidrag til studiet av den greskortodokse 

religionen i ulike lokale og nasjonale kontekster. Oppgaven søker ikke å belyse den greske 

kirken som sådan, men hvordan den samspiller og påvirker i det greske samfunnet. Jeg har 

valgt å analysere den greske kirkens makt og påvirkningsmuligheter sett i lys av debatten 

høsten 2016 om endringer av religionsundervisningen i den greske skolen.  
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1 Innledning   
Formålet med å skrive denne oppgaven er å se på maktforholdene mellom kirke og stat i 

Hellas, i en tid der det greske samfunnet står overfor store politiske og samfunnsmessige 

utfordringer. Jeg ønsker å se nærmere på hvor mye faktisk makt og påvirkningskraft kirken 

har i forhold til staten, hvilken type makt det i så fall dreier seg om, samt undersøke hvilke 

metoder den benytter seg av for å påvirke saker av betydning for kirken. Min mor har fortalt 

en historie fra slutten av 1980-tallet, da hun jobbet i arkivet i det norske 

utenriksdepartementet. Da mottok departementet et brev fra noen greske kirkeledere, som 

klaget sin nød og ba om hjelp fra Norge til å påvirke den daværende greske statsministeren 

Andreas Papandreou. Han var leder for det sekulære sosialdemokratiske partiet PASOK (Den 

panhellenske sosialistbevegelsen) i Hellas, som hadde satt seg fore å inndra flere av kirkens 

eiendommer til fordel for den greske staten. Kirkelederne henvendte seg til Norge fordi det 

var et demokratisk land, som hadde ry på seg for å holde menneskerettighetene høyt. De 

håpet at Norge ville bistå kirken i å påvirke den greske regjeringen til å frafalle dette kravet, 

som de anså krenket menneskerettighetene. 

 

Dette er en historie som opprinnelig ble fortalt som en kuriositet fra min mors side, men som 

jeg festet meg ved som ganske ung og har tenkt mye over siden, særlig i de periodene jeg har 

bodde i Hellas. Det er påfallende hvor like de forholdene min mor fortalte om i forbindelse 

med kirke og stat i Hellas for så mange år siden, er de forholdene jeg nå undersøker. Min 

bakgrunn som halvt gresk med lange boperioder i Hellas, gjør at jeg snakker flytende gresk, 

og har spesiell interesse for og god kjennskap til forholdene i landet. Jeg anser også at jeg har 

særlig gode forutsetninger for å kunne innhente informasjon fra Hellas, som ikke er like lett 

tilgjengelig for en som ikke snakker gresk eller kjenner til greske samfunnsforhold. Min 

motivasjon for å velge dette temaet er at jeg ønsker å forstå, samt bidra til forståelse av den 

religionspolitiske situasjonen i dagens Hellas. 

 

Da jeg først bestemte meg for å se nærmere på forholdet mellom religion og politikk i dagens 

Hellas, fant jeg ut at det var relativt lite faglitteratur på dette feltet. Våren 2016 ble boka 

Syriza. Den greske våren og kampen om Europas sjel av Ellen Engelstad publisert. Den 

handler om det greske sosialistpartiet Syriza, og om hvordan de kom til makten, men tar ikke 

spesielt for seg relasjoner mellom Syriza som regjeringsparti og den greske kirken, bortsett 

fra kort å omtale at partileder Tsipras, for første gang i gresk historie valgte, å bli sverget inn 
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i en borgerlig seremoni. Ellers handler boka stort sett om den greske økonomiske krisen. 

Videre fant jeg frem til boka Gresk blod, et nærbilde av Hellas av Alexander Zlatanos Ibsen. 

Boken er skrevet av en person med inngående kjennskap til Hellas, den er imidlertid lite 

relevant for en oppgave om den greskortodokse kirken. 

 

Når jeg har lett meg frem i engelskspråklig og gresk faglitteratur og tidligere forskning, har 

jeg merket meg at det stort sett er de samme navnene jeg støter på. Jeg har også merket meg 

at det foregår det en god del samarbeid på tvers av landegrenser, trolig fordi 

forskningsmiljøet på dette området er såpass lite, samt at flere av de greske forskerne på 

området er tilknyttet ulike forskningsinstitusjoner i utlandet. Det sto raskt klart for meg at det 

er relativt lite forskning om den greskortodokse kirken, og i særdeleshet om man velger å 

ikke se på den rent teologisk, men heller velger å knytte det opp mot, eller se det i relasjon til, 

samfunn og politikk. Jeg har derfor i stor grad basert min oppgave på dagsaktuelle greske 

kilder knyttet til den diskursen som fant sted om religionsundervisningen i Hellas høsten 

2016, som for eksempel erkebiskop Ieronymos II sitt brev til statsministeren og de øvrige 

partilederne i parlamentet av 27. september 2016 om saken, og parlamentsdebatten 

påfølgende dag. 

 

Hellas er det eneste av de få ortodokse landene i Europa som har en kontinuerlig relasjon 

mellom kirke og stat fra 1800-tallet til i dag.1 Landet har ikke vært underlagt et kommunistisk 

regime med en ateistisk statsmakt, og jeg ønsket derfor å se nærmere på den greske kirkens 

selvforståelse, og religionens plass i dagens Hellas. Hellas er politisk plassert i Vesten, men 

uten samme sekulariseringshistorikk som andre land i Vest-Europa. Religiøst ligger Hellas 

betydelig nærmere Øst-Europa og deler av Orienten. Dette skaper etter mitt syn helt unike 

spenninger. 

 

Oppgaven kan betraktes som et bidrag til studiet av religion og politikk i Hellas 

eksemplifisert gjennom den greskortodokse kirkens innflytelse på politiske 

beslutningsprosesser. 

 

 

																																																								
1 Det finnes en del forskning på kommunistregimenes religionspolitikk i Øst-Europa, se f.eks. Haynes, Jeffrey 
1998 Religion in Global Politcs, Longman, London 1998.  
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Valg av oppgavetema  
Det greske samfunnet er for tiden preget av store politiske og samfunnsmessige utfordringer, 

med store uoverensstemmelser og hyppige konfrontasjoner. Dette preger også forholdet 

mellom den greskortodokse kirken og staten. Den greskortodokse kirken står sterkt i Hellas, 

og den er en aktiv og synlig meningsleverandør i gresk samfunnsdebatt. Det er også en lang 

tradisjon for at det er sterke bånd mellom kirken og det politiske liv i Hellas, både formelt og 

uformelt. En del hendelser og politiske uttalelser den siste tiden kan imidlertid tyde på at det 

fra regjeringens side jobbes med å løse noe opp i disse bindingene. 

 

Statsminister Tsipras fra det venstreradikale partiet Syriza skrev historie da han i januar 2015 

valgte å bli formelt sverget inn som statsminister i en borgerlig seremoni. Ellen Engelstad 

beskriver det i sin bok Syriza på denne måten: 

 

Fra de korte regjeringsforhandlingene dro Tsipras rett til landets viktigste religiøse 
leder, erkebiskop Ieronymos den andre, overhodet for Den ortodokse kirken i Hellas. 
Ikke for å vise respekt eller be om kirkelig velsignelse over valgseieren, men for å 
høre om ikke erkebiskopen vennligst kunne holde seg langt unna den unge ateistiske 
statsministerens innsettelsesseremoni. Det gikk Ieronymos med på. Tsipras dro 
deretter til presidentpalasset og ble sverget inn som statsminister av landets president 
Karolos Papoulias i det som trolig var den raskeste og minst prangende 
innsettelsesseremonien i gresk historie. Ikke bare var rommet tømt for religiøse ledere 
som veivet med røkelse og bjeller; Tsipras kom også uten slips, et sjokkerende valg 
som skulle bli hans og hele regjeringens varemerke.2  

 

I gresk presse har det imidlertid vært hevdet at Tsipras i dette møtet forsikret erkebiskopen 

om at det fortsatt ville være sterke og betydningsfulle relasjoner mellom kirke og stat.3 Dette 

fremstår som en interessant påstand fra pressens side, som bygger på utvalgte fakta som viser 

styrken i kirkens politiske rolle i Hellas. 

  

En annen hendelse kort tid etter at regjeringen Tsipras første gang kom til makten i januar 

2015 var at daværende kultur- og utdanningsminister Balatas, som også var ansvarlig for 

kirkelige saker, fra talerstolen i det greske parlamentet uttalte at “kirke og stat må skilles”. 

Han fulgte imidlertid opp med å si at veien dit ville bli lang og vanskelig.4 Dette fikk hans 

																																																								
2 Engelstad, Ellen. Syriza, 45,46. 
3 Proto Thema, “Τι είπε ο Τσίπρας στον Ιερώνυµο για τον πολιτικό όρκο;” [Hva Tsipras sa til Ieronymos om 
den bergelige seremonien] 
4 Engelstad, Ellen. Syriza, 126. 
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etterfølger Nikos Filis føle på da han i september 2016 kunngjorde at det ville bli endringer i 

religionsundervisningen i den greske skolen. Selv om regjeringen hevdet at den har 

selvbestemmelsesrett og legitim makt over denne type innenrikspolitiske saker, viste det seg 

likevel at kirkelige autoriteter og opposisjonspolitikere hadde stor symbolsk makt, og tok i 

bruk det Weber ville kalt både tradisjonelle og karismatiske dominansformer.5  

 

Den ensidige undervisningen i greskortodoks tro i skolen har vært mye diskutert siden 

regjeringen Tsipras første gang ble valgt i januar 2015. Røster innenfor regjeringspartiet 

Syriza har flere ganger tatt til orde for at man i skolen må gå bort fra den forkynnende 

undervisningsmetoden som benyttes når det undervises i greskortodoks tro. De ønsker å 

vinkle det mer mot en kunnskapsbasert religionsundervisning, der undervisning i 

greskortodoksien inngår som en del av en mer likeverdig undervisning i alle 

verdensreligionene. Fra regjeringshold har det vært hevdet at det strider med 

menneskerettighetene at man i en moderne, demokratisk stat har en så ensrettet undervisning 

i religionsfaget. Flere kirkelige ledere imøtegår på sin side dette ved å hevde at det vil være i 

strid med greske barns menneskerettigheter å ikke gi dem inngående opplæring i landets 

dominerende religion.6  

 

Høsten 2015 var det et møte mellom (den da nytiltrådte) utdanningsministeren Nikos Filis og 

Atens erkebiskop Ieronymos II, der ministeren forsikret erkebiskopen om at regjeringen 

Tsipras ikke hadde noen planer om i nær fremtid å endre religionsundervisningen i den 

greske skolen.7 Knapt et år senere, den 1. september 2016, kunngjorde den samme Filis fra 

talerstolen i det greske parlamentet at regjeringen hadde besluttet å endre 

religionsundervisningen til et kunnskapsbasert fag, der andre religioner skal vektlegges 

tilsvarende greskortodoksien. Etter dette har religionsundervisningen vært et brennbart 

politisk tema igjen. Hver gang dette spørsmålet bringes på banen avstedkommer det høylytte 

reaksjoner fra kirkens side, men også fra de fleste opposisjonspartiene og ikke minst fra 

opinionen og folk flest, det siste særlig etter at saken eksploderte i mediene. For folk flest “er 

det mediene som utgjør den viktigste kilden til informasjon om religion”.8 Reaksjonene saken 

om religionsundervisningen avstedkom kan sammenlignes med reaksjonene i kjølevannet av 

																																																								
5 Weber, Max, Economy and Society, 213 
6 Amen.gr. “O Μητροπολίτης Πειραιώς για τα Θρησκευτικά”[Metropolitten av Pireus om 
religionsundervisningen]. (min oversettelse) 
7 I Kathemerni. “Kρίσιµο ραντεβού στην Αρχιεπισκοπή” [Avgjørende avtale hos Erkebiskopen]. 
8 Døving, Cora Alexa og Siv Ellen Kraft. Religion i pressen, 19. 
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diskusjonene i 2000-2002 om de greske ID-kortene skulle merkes med religiøs tilhørighet 

eller ikke.9 For de fleste grekere er den greskortodokse kirken noe langt mer enn en personlig 

religiøs overbevisning, den er en stor del av deres kultur og tradisjoner, og noe man 

identifiserer seg sterkt med. 

 

Spørsmålet om hva som kommer til å skje med relasjonene mellom kirke og stat under det 

venstreradikale partiet Syrizas ledelse er av stor samfunnsmessig interesse. I en 

meningsmåling fra april 2015 kom det frem at 81,4% av den greske befolkningen regner seg 

som greskortodokse, 14,7% sier de er ateister og 2,9% svarer at de tilhører andre religioner. I 

en tilsvarende undersøkelse i 2006, to år etter OL i Aten, og før den greske gjeldskrisen satte 

inn i 2010, var det bare 2% som erklærte seg som ateister.10 Debatten om forholdet mellom 

kirke og stat viser dermed tilbake på store samfunnsendringer i dagens Hellas. 

 

I mai 2015 ble det holdt en workshop i Aten med medlemmer fra Den europeiske 

humanistiske føderasjon, som representerer organisasjoner av ateister og agnostikere i 

Europa. Den resulterte i til sammen 17 forslag til hva Hellas bør gjøre for å løse opp båndene 

mellom kirke og stat.11 Av disse 17 punktene samsvarer 12 med Syrizas partiprogram fra 

2009, som de nå søker å gjennomføre i regjeringsposisjon.12 Blant forslagene er fjerning av 

blasfemiparagrafen, påkrevd borgerlig ekteskapsinngåelse og endring av 

religionsundervisningen i den greske skolen.13  

 

Forskerspørsmål  
Mitt forskerspørsmål er: Har den greskortodokse kirken i Hellas makt?  I hvilken grad og på 

hvilken måte påvirker kirken politiske beslutningsprosesser?  

Mens jeg var på feltarbeid i Hellas i september 2016 for å undersøke hvilke religionssaker 

som opptok gresk offentlighet14 oppsto det en situasjon i tilknytning til religionsundervisning 

i den greske skolen. Debatten som fulgte medførte at jeg valgte å vinkle oppgaven mer 
																																																								
9 Roudometof, Victor, og Makrides, Vasilios N. (red.). Orthodox Christianity in 21st Century Greece,118. 
10 Kapa Research, “Έρευνα για το Πάσχα και τη Θρησκεία” [Undersøkelse om Påske og Religion]. 
11 Dimitras, Panagiotis, “Πώς θέλουµε τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους στην Ελλάδα;” [Hvordan vi vil ha 
relasjonene mellom Kirke og Stat i Hellas]. 
12 SYRIZA.org. “Συµβολή στο πρόγραµµα της θεµατικής δικαιωµάτων του ΣΥΡΙΖΑ”.[Partiprogrammet til 
Syriza fra 2009]. 
13 Vice Greece, “Τι Πρέπει να Κάνει η Ελλάδα για τον Απόλυτο Διαχωρισµό της Εκκλησίας από το Κράτος;” 
[Hva må Hellas gjøre for et endelig skille mellom kirke og stat]. 
14 Min bruk av offentlighetsbegrepet bygger på Furseth Inger (red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten? 
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direkte inn mot denne saken.  

 

Det er relativt flytende grenser i relasjonene mellom kirke og stat i Hellas, og dette medfører 

en stadig kamp mellom religiøs og politisk makt. Det var knyttet spenning, og fra enkelte 

hold forventninger, til at kirken ville få mindre innflytelse i politiske spørsmål etter at den 

nye koalisjonsregjeringen, ved venstreradikale Syriza som største parti, kom til makten. Min 

hypotese er at kirken fortsatt har stor innflytelse på gresk politikk, ikke bare formelt, men på 

grunn av etablert tradisjon og ikke minst den store oppslutningen rundt den greskortodokse 

kirken i den greske befolkningen. 

 

For å undersøke dette har jeg formulert følgende forskerspørsmål: 

Hvordan er maktforholdet mellom kirke og stat i Hellas? I hvilken grad og på hvilke måter 

påvirker kirken politiske beslutningsprosesser? 

Jeg vil undersøke dette med utgangspunkt i debatten om endring av religionsundervisningen i 

den greske skolen høsten 2016. Og stiller følgende underspørsmål: 

Hvem er hovedaktørene i debatten? 

Hvordan får de ulike aktørene makt og autoritet i denne saken? 

 

For å svare på dette har jeg sett på mediedebatten og foretatt intervjuer både religiøse og 

ikke-religiøse aktører.15    

 

Om mitt feltarbeid  
Jeg foretok et kort feltarbeid i Hellas i perioden 31. august til 24. september 2016. Forut for 

reisen hadde jeg vært i både telefonisk kontakt og hatt kontakt per e-post med aktører som jeg 

anså som relevante å intervjue mens jeg var i Hellas: kirkelige ledere, politikere med ansvar 

for kirkepolitikk og kirke/stat-relasjoner samt den greske ateistforeningen. Da jeg reiste 

hadde jeg hadde noen konkrete avtalte møter avklart, mens andre var mer uklare, og på typisk 

gresk vis, hadde bedt meg ta kontakt når jeg kom til landet “så finner vi en tid”.  

 

																																																								
15 I denne oppgaven er jeg opptatt av relasjonen mellom kirken og politiske beslutningsprosesser, og 
problematiserer ikke pressens måte å dekke religionspolitiske saker på (se Døving, Alexa og Siv-Ellen Kraft, 
Religion i pressen, Universitetsforlaget 2013). Tatt i betraktning at kirken har betydelig samfunnsmakt, ville en 
studie av kirkens tilgang til mediene og greske mediers fremstilling av religionspolitiske saker fortjent en egen 
behandling.  
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Ved avreisen hadde jeg bestemt meg for at temaet for min masteroppgave skulle være 

Religion og politikk i Hellas i nyere tid, med problemstilling Hvordan har forholdet mellom 

kirke og stat i Hellas utviklet seg siden 2008. Årsaken til at jeg opprinnelig hadde satt 2008 

som startpunkt, var at det dette året var blitt innsatt en ny erkebiskop for Aten og det øvrige 

Hellas. Skiftet var i utgangspunktet udramatisk da tidligere erkebiskop Christodoulos var 

avgått ved døden, og Ieronymos II hadde overtatt. Tanken bak min opprinnelige 

problemstilling var å undersøke hvorvidt det er klare grenser mellom kirke og stat i Hellas, 

og belyse kirkens rolle i gresk politikk.  

 

Dette temaet ligger fortsatt til grunn for min masteroppgave, men i en litt annen og mer 

spisset form. Det var imidlertid to hendelser rett før avreise, og rett etter ankomst i Hellas, 

som satte sterkt preg på både mitt feltarbeid, og den retningen min masteroppgave kom til å 

ta. Den første hendelsen inntraff noen dager før jeg reiste til Hellas. Da besluttet den greske 

regjeringen brått at antallet private greske TV-kanaler skulle reduseres. For så vidt hadde 

ikke dette noen direkte sammenheng med mitt feltarbeid, men det førte likevel til store 

problemer i forhold til hvem jeg fikk møte og intervjue, og på hvilke tidspunkt. Den politiske 

kulturen i Hellas er slik at alle gjerne bryr seg om alt som dukker opp på den politiske 

dagsorden, uavhengig av hvilket ansvarsområde man formelt har. Da det ble besluttet at TV-

saken skulle være tema på den store årlige internasjonale handelsmessen som avholdes hver 

høst i Thessaloniki, ble situasjonen derfor den at en rekke av de politikerne som jeg 

opprinnelig hadde avtalt møter med i denne perioden, i hui og hast reiste til Thessaloniki. 

Foruten statsministeren, meldte også lederne av alle opposisjonspartiene seg som talere på 

messen. Andre statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere pakket også snippsekken og 

satte kursen mot Thessaloniki. Dette medførte at flere av mine avtalte møter enten ble 

kansellert eller utsatt. 

 

Den andre hendelsen inntraff dagen etter at jeg ankom Hellas. Da kunngjorde plutselig 

(daværende) utdanningsminister Nikos Filis at regjeringen hadde besluttet at 

religionsundervisningen i den greske grunnskolen og i videregående skole, skulle endres. 

Måten undervisningsministeren presenterte saken på gjorde at beslutningen ble fremsatt som 

en ensidig beslutning tatt på regjeringshold, og at det var konsensus i regjeringen. Dette 

skulle senere vise seg å ikke medføre riktighet. Det er viktig å ha in mente at regjeringen 

Tsipras er en koalisjonsregjering bestående av sosialistpartiet Syriza, som Tsipras er leder for 

og det høyrepopulistiske partiet ANEL (Uavhengige grekere). Dette partiet er noe mindre, og 
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ledes av Panos Kammenos, som også er Hellas’ forsvarsminister. Senere avklaringer skulle 

vise at Kammenos og ANEL slett ikke var på linje med resten av regjeringen i denne saken. 

Substansen i utdanningsminister Filis’ kunngjøring var at gresk religionsundervisning skulle 

gå fra å vektlegge en forkynnende undervisning i greskortodoks tro og katekisme, til en 

kunnskapsbasert undervisning som vektlegger opplæring i alle verdensreligionene.  

 

Disse to hendelsene skapte store problemer for meg. Ikke bare ble møter avlyst, men jeg fikk 

heller ikke tak i de angjeldende personene eller deres rådgivere for å endre møtetidspunkter. I 

tillegg ble flere av de kirkelige personene jeg hadde avtalt med forhindret, fordi de ble opptatt 

med interne møter for å diskutere hvordan de skulle håndtere og reagere på 

utdanningsministerens utspill. De eneste som var tilgjengelige av de jeg opprinnelig hadde 

avtale med, var representantene for den greske ateistforeningen, og de var til og med svært 

ivrige etter å få møte meg. 

 

Situasjonen som oppsto gjorde at jeg måtte kaste meg rundt og forsøke å få avtalt nye møter, 

eventuelt med andre (representative) politikere og kirkelige talspersoner. Mens jeg satt i 

Hellas og febrilsk ringte og sendte e-poster for å få i stand nye møter, så jeg alle politikerne 

jeg opprinnelig skulle ha møtt defilere forbi i alle fjernsynets nyhetssendinger fra 

handelsmessen i Thessaloniki. 

 

Utdanningsministerens kunngjøring førte imidlertid til at jeg besluttet meg for å endre noe på 

temaet for min masteroppgave, og konsentrere meg om ett tema i relasjonene mellom kirke 

og stat.  Det jeg presenterer er derfor en oppgave om Relasjoner mellom kirke og stat i 

Hellas, sett særlig i tilknytning til spørsmålet om endring av religionsundervisningen i den 

greske skolen. 

 

Jeg bestemte meg ganske raskt for å foreta denne endringen, slik at jeg rakk å endre 

spørsmålene, og tilpasse dem til utviklingen i den levende debatten som pågikk under mitt 

opphold i Hellas. En ukes tid etter at utdanningsminister Nikos Filis den 1. september 2016 

hadde kunngjort i det greske parlamentet at regjeringen hadde besluttet at 

religionsundervisningen skulle endres, begynte mine intervjuobjekter etter hvert å la høre fra 

seg. Det ble likevel mye frem og tilbake, med bytte av personer når jeg kom til møtene og så 

videre, fordi debatten fortsatt raste for fullt. 
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Aktørene 
Det første intervjuet kom endelig i stand den 10. september 2016. Da hadde jeg møte med 

Theodoros Kotsonis tidligere politiker og parlamentsmedlem for det sosialdemokratiske 

partiet PASOK (Den panhellenske sosialistbevegelsen), partiet den kjente Andreas 

Papandreou stiftet rett etter juntaens fall. Partiet har siden det vant valget første gang i 1981, 

sittet med regjeringsmakten i flere perioder. Han ga meg nyttig informasjon om tidligere 

gresk kirkepolitisk historie og relasjoner mellom kirke og stat i tilknytning til blant annet 

nasjonalisme, som jeg kunne ha som bakteppe i de senere samtalene. Han redegjorde også 

grundig for sin (og PASOKs) oppfatning av hvorfor religion og politikk er så nært knyttet til 

hverandre i Hellas, og relaterte dette historisk tilbake til religionens betydning som 

identitetsmarkør under frigjøringen fra ottomanene. 

 

Den 13. september 2016 ble de nye planene for religionsundervisningen offentliggjort. Den 

nye læreplanen var tuftet på en revisjon som ble gjort i 2011, og innebærer kort fortalt at 

katekismeopplæring blir erstattet av en mer religionsvitenskapelig tilnærming, men med sterk 

vekt på den greskortodokse kirkens religiøse og kulturelle tradisjon. Den nye 

religionsundervisningen hadde gått som et pilotprosjekt i en del greske skoler siden 2013. 

Presentasjonen oppildnet debatten ytterligere, og kom samme dag som jeg skulle ha mitt 

første intervju med en av de kirkelige lederne. Opprinnelig hadde jeg avtalt møte med 

metropolitten Ambrosios i Aigio på Peloponnes, men det endte med at jeg kun fikk en kort 

samtale med hans talsperson. Metropolitten hadde ikke tid likevel, men jeg fikk tross alt noen 

viktige synspunkter fra kirkens side i den pågående debatten. Når det gjaldt andre spørsmål 

jeg hadde, som jeg overleverte skriftlig i møtet, kom han etter en liten diskusjon med seg selv 

frem til at temaene var for store og viktige til å kunne besvares av ham der og da. Han nevnte 

at han eventuelt ville komme tilbake til meg med svar via e-post, men det har ikke skjedd. 

 

Jeg henvendte meg i denne perioden til ulike aktører, så som kirkelige ledere og talspersoner 

jeg ble vist videre til, politiske partier og politikere, samt at jeg igjen kontaktet aktører jeg 

ikke hadde mottatt respons fra før jeg dro til Hellas. De svarte alle at det er et viktig tema og 

at de gjerne ville ha latt seg intervjue av meg, men fordi de var direkte involvert i debatten 

som pågikk for fullt hadde de dessverre ikke tid. Den 15. september hadde jeg imidlertid 

endelig klart å avtale to nye møter i Aten. Det første var med spesialrådgiver for religiøse 

saker i det greske utenriksministeriet. Dette møtet kom i stand som et resultat av at jeg hadde 
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henvendt meg til regjeringspartiet Syriza. Derfra ble jeg henvist til utenriksministeriet hvor 

jeg flere ganger hadde vært i kontakt med statssekretærens rådgiver forut for reisen til Aten. 

Rådgiveren hadde på forhånd forsikret meg om at denne statssekretæren, som kom fra partiet 

Syriza, var rette person å snakke med om religiøse saker. Igjen ble jeg henvist til en annen 

person, og fikk til slutt et møte med en spesialrådgiver for kirkelige saker i 

utenriksministeriet. Da jeg kom til møtet viste det seg at han ikke var blitt informert om mitt 

tema på forhånd, og etter en kort introduksjon fra min side, slo han raskt fast at han ikke er 

rett person. Han sier så at jeg ganske sikkert vil finne alt jeg trenger “på nettet”. Møtet varer i 

omlag 8 minutter, der han også rekker å fortelle meg hva hans arbeidsoppgaver egentlig går 

ut på; politisk ansvar for de greskortodokse kirkerelasjonene utenfor Hellas. Han reiser seg 

deretter for å markere at møtet er slutt, og med en e-sigarett i munnen gir han meg en bok og 

sier: “Her, ta denne. Her finner du svar på alle dine spørsmål. Lykke til!”. Boken er skrevet 

av erkebiskop Ieronymos II som et tilsvar til alle antiklerikale forklaringer på hvorfor 

relasjonene mellom kirke og stat er som de er. Da jeg mottok boken var den nylig blitt gitt til 

alle medlemmene av det greske parlamentet. 

 

Senere samme dag hadde jeg et langt og innholdsrikt møte med to representanter for den 

greske ateistforeningen. Møtet fant sted på det nordiske biblioteket i Aten, nedenfor 

Akropolis. Ateistforeningen har ingen egne faste lokaler, så det ble opp til meg å ordne 

møtested. Takket være gode kontakter på Det norske institutt i Athen fikk jeg låne flotte 

lokaler i toppetasjen på Det Nordiske Bibliotek, med utsikt over byen og til Akropolis. 

 

Jeg fortsatte arbeidet med å kontakte mulige intervjuobjekter, men det sto klart for meg at jeg 

var havnet i en nesten umulig situasjon i så måte på grunn av den pågående debatten. Alle 

avtalte møter ble enten utsatt eller kansellert, og det viste seg svært vanskelig å finne 

erstattere også. Den 20. september, etter nesten tre av mitt fire ukers feltarbeidsopphold, fikk 

jeg endelig i stand et møte i det greske utdanningsministeriet, som er fagdepartementet både 

for religionsundervisningen og for den greskortodokse kirken. Samme dag på morgenen på 

den greske TV-kanalen “Kontra TV”, går utdanningsminister Nikos Filis ut med sterk kritikk 

av den greske kirken: “Hvor var kirken under juntaen? Hvor var kirken under okkupasjonen 

av Hellas under den 2. verdenskrigen? Vi kan ikke bare knele ned og si at kirken er hellig. 
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Den er ikke hellig, kirken er menneskelig”16. Uttalelsen fører til ramaskrik i opposisjonen og 

i store deler av opinionen, og panikk hos embetsverket i undervisningsministeriet. 

 

Når jeg kommer til avtalt tid ender det med at jeg blir sittende på et venterom mens jeg hører 

departementsrådens sekretærer forsøke å avtale møter med ulike kirkelige ledere. (Jeg hører 

blant annet at noen av de jeg hadde avtalt møte med før jeg reiste, nå ringer for å få avtalt 

møte i ministeriet). Etter å ha blitt sendt fra sted til sted i ministeriet i halvannen time, mens 

de forsøker å finne noen som har anledning til å snakke med meg, får jeg endelig 

gjennomføre det avtalte intervjuet med departementsråden for kirkelige saker. Det første han 

sier er at jeg bare kan gi opp oppgaven min, og bytte tema straks for her til lands er det ingen 

relasjoner mellom kirke og stat; “hvilke relasjoner, det er ingen relasjoner. Alt er adskilt.”17 

Det ender likevel med en ganske lang samtale, som har fått stor nytteverdi for oppgaven min. 

Ved samtalens slutt ville han også gi meg erkebiskop Ieronymos II sin bok. 

 

Senere samme dag (20.9.2016) hadde jeg også et møte med Kostis Hatzidakis som er 

nestleder for det største opposisjonspartiet, det sentrumskonservative Nea Demokratia. Det 

var dette partiet som satt med regjeringsmakten før valget i januar 2015. Nea Demokratia har 

tradisjonelt vært et parti som støtter kirkens sterke rolle i det greske samfunnet, så jeg var 

spent på å høre hva de mente om den bebudede endringen av religionsfaget. Til dette sa han 

at Nea Demokratia ikke har noen motforestillinger mot en utvikling av faget, men anså at 

dette ikke var rette tidspunkt for å gå i konflikt med kirken. Hellas sto fortsatt overfor store 

økonomiske og samfunnsmessige utfordringer, og han mente det på det nåværende tidspunkt 

ville være bedre om regjeringen heller konsentrerte seg om dette, i tråd med sine valgløfter 

og uttalte satsningsområder. Hatzidakis hadde satt av god tid til et møte med meg, og var 

vennlig og imøtekommende. En velkommen kontrast til det mer anstrengte møtet jeg hadde 

hatt i utdanningsministeriet tidligere på dagen. Han svarte også villig på flere av de 

spørsmålene jeg hadde utarbeidet om kirke-stat-relasjonene i Hellas før debatten om 

religionsundervisningen sprakk i mediene, som for eksempel partiets syn på inngåelse av 

partnerskap mellom to av samme kjønn og på et eventuelt klarere og sterkere skille mellom 

kirke og stat. Til det siste svarte han at det i så fall måtte skje i forbindelse med en endring av 

den greske grunnloven. 

																																																								
16 Press room. Φίλης:“Με ποιον ήταν η εκκλησία στην χούντα και στην κατοχή;” [Filis: Hvor var kirken under 
Juntaen og 2.vk.]. (min oversettelse) 
17 Intervju med Departementsråden for religion i utdanningsministeriet George Kalatzis, 20.09.16 
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Filis uttalelser om kirken under okkupasjonstiden og under militærjuntaen avstedkommer 

sterke reaksjoner, og skaper ytterligere uro i forholdet mellom kirken og staten. Erkebiskop 

Ieronymos II kommer allerede samme dag med en uttalelse via en TV-sending fra sitt kontor 

i Aten, der han tar opp saken om religionsundervisningen. hvilken TV-kanal. Han kaller den 

nye læreplanen for “uakseptabel og farlig”18, og han sier videre at dette utspillet garantert vil 

skade forholdet mellom kirke og stat. Han henvender seg direkte til statsminister Tsipras og 

ber om at han tar initiativ til å få stoppet saken “som er initiert av noen få, og som bare er 

prat, prat, prat, men ingen substans”.19 Han oppfordrer til at kirke og stat nå “endelig må 

jobbe seriøst sammen om denne saken”.20 Erkebiskopen gir videre tilsvar til Filis’ uttalelser 

om kirkens rolle under den 2. verdenskrigen og juntatiden i et åpent brev rettet til 

parlamentspresident Nikos Voutsis. I brevet karakteriserer han Filis uttalelse på Kontra-TV 

som “historieløs, kompleksfylt og støtende”21 Vedlagt brevet er også boken "Minner og 

Vitnesbyrd fra 40-tallet og okkupasjonen", som erkebiskopen skriver inneholder historiske 

bevis om kirkens rolle. Avslutningsvis ber han parlamentspresident Voutsis om å sørge for at 

alle parlamentsmedlemmer blir riktig informert om denne perioden i gresk historie,22 

underforstått den historieforståelsen som kirken selv legger til grunn. 

 

Den 23. september kommer erkebiskopen igjen med en uttalelse i brevs form, denne gang 

direkte rettet til utdanningsministeren Nikos Filis. I brevet skriver erkebiskopen at “Kirkelige 

saker er folkets sak og absolutt ikke en ministers”.23 I følge erkebiskopen vil det være brudd 

på grunnloven dersom de forslåtte endringene i religionsundervisningen innføres.  

 

Mitt feltarbeid i Hellas ble avsluttet 24. september 2016, men debatten fortsatte og akselererte 

i flere dager etter dette: 27. september 2016 sender erkebiskop Ieronymos II en offisiell 

uttalelse til statsministeren og til alle de øvrige partilederne, der han går sterkt i mot den nye 

undervisningsplanen. Dagen etter, den 28. september, debatteres saken i det greske 

																																																								
18Jeg så uttalelsen på nyhetssendingen til den greske statlige TV-kanalen ERT1 kl. 20.00 samme dag 
(20.9.2016) (Min oversettelse).  
19 Ibid. (Min oversettelse). 
20 Ibid. (Min oversettelse). 
21 Charalampopoulou, Ismene. “Ιερώνυµος: Χωρίς συναίσθηση µιλά για την Εκκλησία ο Φίλης”. [Ieronymos II: 
Filis snakker om kirken uten Bevissthet]. Proto Thema. (min oversettelse) 
22 Ibid.  
23 Erkebiskop Ieronymos II. Επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερωνύµου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη [Brev fra Erkebiskop 
Ieronymos II til Utdanningsminister Nikos Filis]. (min oversettelse) 
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parlamentet, og via en avisartikkel i avisen To Vima den 26.9, får vi vite at det samme dag 

som parlamentsdebatten skal være, også vil bli avholdt et møte mellom erkebiskopen og 

lederen for koalisjonspartiet ANEL, forsvarsminister Panos Kammenos.24 Som tidligere 

nevnt er det uenighet innad i regjeringen, der ANEL ikke støtter Syriza i ønsket om å endre 

religionsundervisningen. Den 4. – 7. oktober er det møte i Den Hellige Synode, den øverste 

rådgivende forsamlingen for den greskortodokse kirken i Hellas. Foruten det nylig oppståtte 

problemet med den brå beslutningen fra regjeringen om å endre religionsundervisningen, 

behandler den rådgivende forsamlingen også mer generelle spørsmål om relasjonene mellom 

kirke og stat, samt at den uavklarte saken i forhold til staten om kirkens eiendommer også 

står på agendaen.   

 

Erkebiskopens talsperson kunngjør morgenen 5. oktober at erkebiskopen ikke lenger er villig 

til å snakke med utdanningsminister Filis. Han føler at han blir satt i et dårlig lys av mediene 

grunnet Filis’ mange utspill, og at han blir fremstilt som religiøs ekstremist. Han anmoder om 

et møte med statsminister Tsipras for å få løst saken.25 Få timer senere samme dag blir det 

holdt et møte mellom erkebiskop Ieronymos II, statsminister Alexis Tsipras, 

utdanningsminister Nikos Filis og leder for regjeringspartiet ANEL, Panos Kammenos.26 

Møtet kom i stand etter initiativ fra erkebiskopen, som hadde mandat fra Den Hellige Synode 

om å forhindre at religionsundervisningen skulle endres. Det ble i møtet enighet om at saken 

må utredes nærmere, og formell endring av religionsundervisningen ble foreløpig utsatt. Det 

ble likevel enighet om at det skulle gis større frihet til den enkelte lærer til å legge opp 

religionsundervisningen, men det vil ikke komme nye lærebøker på det nåværende tidspunkt. 

Etter møtet ble det kjent at Panos Kammenos hadde kunngjort at han var rede til å felle 

regjeringen dersom man ikke kom til enighet med kirken i denne saken.27  

Jeg har lagt ovenstående debatt til grunn som materiale for denne oppgaven om maktspillet 

mellom kirke og stat i dagens Hellas. 

 

 

																																																								
24 Hasapopoulos. Φίλης: Δεν κάνω πίσω στο θέµα των Θρησκευτικών, έχω την κάλυψη του Πρωθυπουργού. 
[Filis: Jeg går ikke tilbake på saken om religionsundervisning, jeg har statsministerens støtte.] To vima. 
25 Skai. “Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής: Ο Ιερώνυµος δεν συζητά µε τον Φίλη για τα θρησκευτικά” 
[Talspersonen til Erkebiskopen: Ieronymos vil ikke snakke med Filis om religionsundervisningen]. 
26 Proto Thema. “Παρουσία Φίλη και Καµµένου η συνάντηση Τσίπρα µε Ιερώνυµο” [Tilstedeværelsen til Filis 
og Kammenos i møte Ieronymos med Tsipras]. 
27 Eleftheros Typos. “Καµµένος σε Ιερώνυµο: Αν µου ζητήσετε να ρίξω την Κυβέρνηση θα το κάνω” 
[Kammenos til Ieronymos: hvis du ber meg om det feller jeg regjeringen]. 
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Metode og materiale 
De metodene jeg benytter for å belyse mine forskerspørsmål er intervjuer foretatt under 

feltarbeid i Hellas, samt tekstanalyse og analyse av uttalelser og intervjuer på gresk TV. 

 

Ved utvelgelsen av intervjuobjekter har jeg søkt å få så stor bredde som mulig, slik at de 

representerer så mange synspunkter som mulig i debatten om den obligatoriske 

religionsundervisningen som pågikk under mitt feltarbeid. Jeg har hatt samtaler med 

politikere med ulike ståsted i det politiske landskapet, kirkelige ledere og talspersoner samt 

representanter fra det greske ateistforbundet. Jeg har søkt å gjengi mine informanters 

synspunkter på en ærlig og objektiv måte, uten at dette behøver bety at jeg nødvendigvis er 

enig med dem.28 Jeg har videre sett hen til Pierre Bourdieu og hans habitus-begrep om 

relasjoner mellom individers posisjon i det sosiale rommet, og hvordan de på bakgrunn av de 

posisjonerer de velger bidrar til å opprettholde makthierarkier.29  

 

Som beskrevet ovenfor hadde jeg allerede bestemt meg for å ta for meg religion og politikk i 

Hellas da jeg reiste på feltarbeid. Mitt feltarbeid inneholder således også intervjuer med 

politikere som var planlagt lenge før den offentlige debatten om religionsundervisningen 

virkelig tok av. De ulike faktorene jeg hadde planlagt og tenkt i gjennom på forhånd, satte 

meg i stand til raskt å forstå prosessene da saken om religionsundervisningen eksploderte, 

samt å få en oversikt over de prosessene som ble igangsatt da det begynte å gå veldig fort, 

blant annet i mediene grunnet den politiske sprengkraften i tematikken.  

 

Den greske diskursen om religionsundervisningen faller mer i kategorien 

meningsutvekslinger og diskusjoner, enn samtale og kommunikasjon. Med diskursbegrep 

forstår jeg alle relevante meningsytringer i debatten om endringer i den greske 

religionsundervisningen som foregikk i siste halvdel av september 2016.30 Mitt diskursbegrep 

bygger på en forståelse av den politiske offentligheten som jeg har fått gjennom emnet 

Religion, konflikt og media, men er kanskje mest inspirert av Bourdieu. Dermed ser jeg alle 

intervjuer i media, spesialutgitte bøker og mine intervjuer som del av én diskurs.31 

 

																																																								
28 Bird, Fredrik and Laurie Lamoureux Scholes, “Research Ethics”, 89. 
29 Harvey, Graham, “Field Research”, 232. 
30  Kraft, Siv Ellen og Richard J. Natvig (red.). Metode i religionsvitenskap, 52. 
31 Hjelm, Titus, “Discourse Analysis”, 135. 
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 Det går ganske hett for seg når meninger utveksles i Hellas. Dette var noe jeg også selv fikk 

merke under et par av mine intervjuer. Til denne diskursen hører det også med et sterkt 

element av kulturell og historisk kontekst. Den diskursen jeg her tar for meg handler både om 

ett spesielt tema (religionsundervisningen i Hellas), men er i tillegg sammenfiltret med flere 

relaterte diskurser om religionens plass i samfunnet, både i fortid og nåtid.32 Felles er at det 

dreier seg om hvordan makt, autoritet og dominans virker og utkrystalliserer seg i relasjonene 

mellom kirke og stat. Alle parter i diskursen påberoper seg grunnloven som hjemmel for sine 

meninger og rettigheter  

 

Det er en rekke aktører som ytrer seg i denne diskursen, både fra kirken og statens side. For å 

sette religionsdebatten inn i en mer prinsipiell sammenheng, har jeg også valgt å trekke inn 

en annen samfunnsaktør på det religionspolitiske feltet, det greske ateistforbundet.  

 

Liste over informanter  

Theodoros Kotsonis – Tidligere PASOK politiker, 10.09.16 

Arkimandritt Joachim Venianakis - Talsperson for Metropolitten Ambrosios, 13.09.16 

Efstathios Lianos Liantis – Spesialrådgiver for religiøse saker i det greske utenriksministeriet 

15.09.16 

Atesistforeningen – Napoleon Papistas og Fotis Fragopoulos, 15.09.16 

George Kalatzis – Departementsråden for religion i utdanningsministeriet, 20.09.16 

Kostis Hatzidakis – Nestleder i Nea Demokratia 20.09.16 

 

 

 

 

																																																								
32 Kraft, Siv Ellen og Richard J. Natvig (red.). Metode i religionsvitenskap, 51-52. 
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2  Teori 
For å analysere materialet og underbygge mine argumenter vil jeg benytte meg av religions- 

og samfunnsvitenskapelige teorier: om makt, autoritet og dominans hos den tyske sosiologen 

Max Weber (Economy and Society: An outline of interpretive sociology 1978), den franske 

sosiologen Pierre Bordieu (Symbolsk makt 1996, Den maskuline dominans 2000 og Language 

and Symbolic Power 1991) og hos den amerikanske religionshistorikeren Bruce Lincoln 

(Authority construction and Corrosion 1994). Min forståelse av religionspolitiske 

problemstillinger bygger på José Casanovas kritiske teori om sekularisering, som bidrar til å 

gi meg en forståelse av religiøse endringsprosesser i det moderne greske samfunnet, og særlig 

på relasjonene mellom kirke og stat. Jeg er også påvirket av Peter Beyers tese om at 

religionen i et moderne, globalisert samfunnet mister sitt hegemoni og blir en del av 

samfunnslivet. Dette er en teori som setter diskursen om religionsundervisning i perspektiv. 

 

I min analyse vil jeg benytte meg av Webers begreper, og Pierre Bourdieus teori om makt. 

Jeg har også funnet at Bruce Lincolns teori om makt knyttet til overbevisningskraft er et 

nyttig supplement til Weber. Jeg har snevret inn maktbegrepet hos disse tre teoretikerne, og 

vinklet det inn mot deres teorier om autoritet, legitimitet, dominans, symbolsk makt, språk og 

overbevisningskraft. Hva gjelder sekulariseringsbegrepet og teorien om religiøs endring hos 

sosiologen José Casanova baserer jeg meg på hans artikkel Rethinking Public Religions fra 

2012, der han tar utgangspunkt sin egen analyse fra 1994, og modifiserer og bygger ut 

begrepet. Religionssosiologen Peter Beyers teorier om sosiale og religiøse endringsprosesser 

fremsatt i boka Religions in Global Society (2006), er også nyttige for å se på religiøse, 

historiske og politiske sammenfiltrede prosesser i Hellas. 

 

Weber 
Max Weber definerer makt slik: “In general we understand by ‘power’ the chance of a man 

or a number of men to realize their own will in a social action even against the resistance of 

others who are participating in the action.” 33 Makt for Weber blir slik sett at enkelte personer 

eller grupper dominerer andre, - får viljen sin. For Weber er dominans i den mest generelle 

betydningen av begrepet et av de viktigste elementene innenfor enhver sosial relasjon.34  

 
																																																								
33 Weber, Max, Economy and Society, 926. 
34 Ibid. 941.  
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Weber behandler makt som et sosialt fenomen, og knytter blant annet maktbegrepet opp mot 

det han kaller legitim dominans.35 Webers tese er at utøvelse av ikke-voldelig autoritet gir et 

mer stabilt samfunn, og avgrenser legitim dominans til ikke-voldelig autoritet. Slik ikke-

voldelig autoritetsutøvelse fordrer at de som domineres er innforstått med og aksepterer 

midlene som brukes for å oppnå makt. Det ligger et krav om lydighet implisitt i 

dominansbegrepet, men årsakene til denne lydigheten er varierende i følge Weber:36 

 

Domination (‘authority’) in this sense, may be based on the most diverse motives of 
compliance: all the way from simple habituation to the most purely rational 
calculation of advantage. Hence every genuine form of domination implies a 
minimum of voluntary compliance, that is an interest (based on ulterior motives or 
genuine acceptance) in obedience.37  

 

Ulikhetene Weber viser til medfører et behov for å klassifisere de ulike formene for 

dominans i forskjellige autoritetstyper. 

Webers tre ulike autoritetstyper eller legitime dominansformer er (1) den legale, (2) den 

tradisjonelle og (3) den karismatiske.  Han skiller formene fra hverandre ved å peke på at det 

er ulike forhold som legitimerer makten i de ulike konstruksjonene.”38 Grunnlaget for 

autoritetstypenes gyldighet er i følge Weber disse: Til den legale autoritetstypen hører 

rasjonelle begrunnelser, basert på lover og regler, den tradisjonelle autoritetstypen er basert 

på tradisjoner og sedvaner, mens den karismatiske autoritetstypen bygger på ledernes særlige 

egenskaper.”39  

 

Legal autoritet bestemmes av lover og regler, og er personuavhengig. Der utøves dominansen 

i formaliserte, byråkratiske former uten personlige og følelsesmessige årsaker. Lederpersoner 

velges på bakgrunn av formelle kriterier som faglig kompetanse og utdanningsbakgrunn. Det 

er også et viktig poeng for Weber at de autoritetsutøvende innenfor den legitime 

dominansformen selv omfattes av de samme lovene og reglene som andre aktører innenfor 

samme sosiale relasjon. Overført til mitt oppgavetema, kan man si at Syrizas, eller nærmere 

																																																								
35 For at makt skal være en positiv faktor, må den dominansen som utøves være legitimert. For å oppnå 
dominans kan ulike former for makt benyttes, både ren voldsmakt og økonomisk makt, men også autoritet. 
36 Weber, Max, Economy and Society, 212. 
37 Ibid. 212.  
38 Ibid. 213.  
39 Ibid. 215. 
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bestemt undervisningsminister Filis’ maktutøvelse når han ville endre 

religionsundervisningen, er av denne typen. 

 

Den tradisjonelle autoritetsformen er annerledes. Der gis legitimitet gjennom gamle 

tradisjoner, arv og sedvane.  Man adlyder autoritetspersonene på grunn av tradisjon og 

personenes egenverdi og status i det etablerte samfunnssystemet. Det er ikke nødvendigvis 

slik at autoritet er knyttet til en bestemt sosial posisjon eller rolle, men er snarere å finne hos 

et personlig overhode og veileder, der den dominerte gruppen kan være å anse som både 

hjelpere, kamerater/partnere og undersåtter.40 Weber beskriver ulike typer av tradisjonelle 

autoritetsformer, men felles for dem alle er at relasjonen mellom dominerende og dominerte 

er mer personlig enn strukturell. 

 

Weber tar først for seg den aldersbaserte og primært patriarkalske ordningen som den reneste 

av de tradisjonelle dominansformene. Her er det ordnet slik at det er familiefaren eller 

slektsoverhodet som besitter den høyeste legitime autoriteten basert på patriarkalske 

tradisjoner og respekt for de eldre. Autoriteten anses her for å være den “styrende” herrens 

egen eiendom, og de han dominerer er en del av hans private eiendomsrett, det vil si noe 

vedkommende besitter i kraft av sin medfødte rolle. Alle regler er basert på tradisjon, 

sedvane og rimelighetsfølelsen til den som utøver autoritet. Dette fører til at de dominerte 

kommer i et direkte og personlig avhengighetsforhold til autoriteten, samtidig som det blir 

umulig å endre reglene, eller å tilføre nye regler, som strider med tradisjon og anerkjente 

eksisterende normer.41 Overført på mitt tema kan man kanskje si at denne typen autoritet 

særlig kan finnes i den greskortodokse kirkeledelsens selvforståelse og i deres argumentasjon 

om kirkens plass i det greske samfunnet.    

 

En siste tradisjonell autoritetsform hos Weber er det han kaller for “estate-type 

domination”.42 I denne modellen har det foregått en maktforskyvning, slik at makten mellom 

hersker og undersåtter er delt (som oftest ulik fordeling, mest til hersker, mindre til 

undersåttene).  Maktfordelingen kan enten ha skjedd gjennom en maktoverdragelse forstått 

																																																								
40 Ibid. 226, 227.  
41 Ibid.  231. 
42 Ibid. 236. 
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som et privilegium, eller ved kjøp, pant eller forpaktning av eiendom på lovlig vis. I begge 

tilfellene inngår undersåttene kompromisser med den legitime autoriteten.43  

 

Webers tredje autoritetstype er den karismatiske formen, som er basert på strengt personlige 

og individuelle egenskaper, eller noe som anses som nådegaver hos autoritetspersonen. Den 

karismatiske autoritetsformen knyttes ofte opp mot religion og tro, og undersåttene til den 

karismatiske autoriteten ses på som tilhengere eller disipler.44 Weber forklarer sin bruk av 

begrepet karisma slik: 

 

The term “charisma” will be applied to a certain quality of an individual personality 
by virtue of which he is considered extraordinary and treated as endowed with 
supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities. 
These are such as are not accessible to the ordinary person, but are to be regarded as 
of divine origin or as exemplary, and on the basis of them the individual concerned is 
treated as a “leader”. In primitive circumstances this peculiar kind of quality is 
thought of as resting on magical powers, whether of prophets, persons with reputation 
for therapeutic or legal wisdom, leaders in the hunt, or heroes in war. How the quality 
in question would be ultimately judged from any ethical, aesthetic, or other such point 
of view is naturally entirely indifferent for purposes of definition. What is alone 
important is how the individual is actually regarded by those subject to charismatic 
authority, by his “followers” or “disciples.45  
 

Den karismatiske autoritetspersonen blir i følge Weber en leder for det han kaller et 

karismatisk fellesskap. Dette er en autoritetstype hvor de sosiale relasjonene han eller hun 

inngår i er sterkt følelsesbasert.46 Et rendyrket karismatisk autoritetssystem fremstår som lite 

stabilt fordi det er så personavhengig. Det finnes ingen objektive kriterier for utvelgelse av ny 

leder, og ved et lederskifte vil det derfor oppstå problemer med å videreføre lederens 

autoritet.47  Overført på mitt tema er det kanskje vanskelig å knytte karismatisk autoritet til én 

aktør, men i et mediesamfunn med politisk demokrati vil den enkelte aktørens autoritet også 

omfatte personlige egenskaper.   

 

Webers tre legitime autoritetstyper kan sies å være idealtyper. I det virkelige liv vil man 

oppleve at kategoriene i noen grad glir over i hverandre, men Webers hovedtese er at en 

autoritet må oppfattes som legitim, og at legitimeringsmåten innebærer formalisering. Dette 

																																																								
43 Ibid. 236,237.  
44 Ibid. 241,242. 
45 Ibid. 241,242. 
46 Ibid. 243.  
47 Ibid. 246.  
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innebærer imidlertid ikke at man i en rasjonalisert form for legitim autoritet ikke også vil 

finne elementer av tradisjonsbunden, patriarkalsk eller karismatisk dominans.48 Weber mener 

det han kaller den rene formen for dominans samsvarer med de ovenstående tre legitime 

autoritetstypene, men han fremholder samtidig at: “The forms of domination occurring in 

historical reality constitute combinations, mixtures, adaptions, or modifications of these 

“pure” types”.49  

 

I forbindelse med debatter om relasjonen mellom kirke og stat i Hellas blir grunnloven ofte 

dratt inn i diskusjonene. Jeg vil anvende Webers teorier om dominans og autoritet i min 

analyse av dette, og undersøke hvorvidt denne typen argumentasjon passer inn i Webers type 

(1) om fastsatte regler i forbindelse med det han kaller legitim eller legal autoritet. Jeg vil 

videre støtte meg på Webers teorier når jeg behandler den makt kirken utøver som ikke er 

nedfelt i lov eller i bindende dokumenter, det Weber kaller de tradisjonelle og karismatiske 

autoritetstypene. Mens legal autoritet bestemmes av lover og regler og ikke er 

personavhengig, styres tradisjonell autoritet av tradisjoner og sedvaner. Webers tredje type, 

karismatisk autoritet, er dynamisk og basert på personlige egenskaper, og er ikke 

nødvendigvis avhengig av personens formelle status.50 Disse to siste autoritetstypene vil blant 

annet kunne underbygge analyser og argumenter i forbindelse med kirkelige ledere. 

 

Bourdieu 
	For å nyansere denne delen av oppgaven vil jeg også trekke inn den franske sosiologen og 

antropologen Pierre Bourdieus begrep om symbolsk makt: “Symbolsk makt er denne 

usynlige makten som bare kan utøves med delaktighet av de som ikke vet at de ligger under 

for den, eller endatil ikke vet at de utøver den.”51 Bourdieu skriver videre om det han kaller 

eufemiseringen (et tilslørings- og forvandlingsarbeid i de sosiale relasjonene), som får 

styrkeforholdene mellom ulike åpne maktformer til å gå gjennom det han kaller “en nattverd-

lignende forvandling”. Bourdieu viser til at det ligger en dobbelthet i denne forvandlingen 

som gjør at bytter får form av gaver, særinteresser fremstilles som universelle, og 

maktforhold presenteres som gjensidighet. 

 

																																																								
48 Ibid. 246,247.  
49 Ibid. 954.   
50 Ibid. 215 
51 Bourdieu, Pierre, Symbolsk makt, 38. 
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I likhet med Webers karismatiske autoritet, betegner Bourdieus begrep om symbolsk makt en 

åpen og uavklart maktrelasjon. Styrkeforholdene til en symbolsk makt er ikke fastlagt, men 

omformuleres til stadighet, og vil først frembringe reelle reaksjoner når autoriteten 

miskjennes eller anerkjennes, det vil si når det selvfølgelige i den symbolske makten 

utfordres.52 Som for eksempel når statsminister Tsipras som den første greske statsminister 

noensinne valgte å la seg sverge inn ved å avlegge borgerlig ed. 

 

Bourdieu mener det gitte derfor må utfordres. Dersom den symbolske makten får stå 

uimotsagt, vil de andre indirekte bekrefte den, og i ytterste konsekvens få hegemoni. Dermed 

vil den symbolske makten til slutt endre deres verdensoppfatning. Det kan derfor virke som 

om mennesker handler mot ulike mål, uten at de egentlig bevisst har sett seg ut disse målene. 

Symbolsk makt er altså makt til å skape oppslutning om et verdensbilde. Med symbolsk makt 

kan man oppnå det samme som man oppnår med fysisk og økonomisk makt.53  

 

Man kan kanskje si at de som utøver symbolsk makt enten ikke er seg bevisst eller at de 

fornekter at de utøver den. Denne type fordekt eller ubevisst makt mener Bourdieu at man 

også finner i det han omtaler som de symbolske goders økonomi. Han tar spesielt for seg 

dette i forhold til religiøs virksomhet, og hans påstand er at det er en dobbelthet eller en 

dobbelt bevissthet i den symbolske makten i kirken og religiøs virksomhet. Religiøse 

institusjoner eller bedrifter som han kaller det, har dermed to sannheter, den økonomiske og 

den religiøse, men den siste fornekter den første.54 Derfor sier Bourdieu: “Må en anvende to 

ord for å beskrive hver virksomhet, og legge dem oppå hverandre som i en musikkakkord: 

forkynnelse/markering, menighet/kundekrets, hellig tjeneste/lønnsarbeid osv.”55  Han viser til 

denne dobbeltheten som en allmenn egenskap “ved ofringens økonomi, hvor et bytte 

forvandler seg til en forsakelse for å gjøre en form for opphøyet enhet”.56  

 

De symbolske goders økonomi er grunnlagt på tro, og en følge av dette blir at denne 

økonomien styres av hvorvidt troen reproduseres eller bryter sammen. Bourdieu mener det 

må være et samsvar mellom de mentale strukturene (hvordan man forstår og verdsetter noe 

og systemer av preferanse) og de objektive strukturene, slik at endringene må komme til 

																																																								
52 Ibid., 46. 
53 Ibid. 45.  
54 Ibid. 100.  
55 Ibid. 101.  
56 Ibid, 101. 
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uttrykk begge steder. Store endringer kan ikke bare være et resultat av en bevisstgjøring, 

fordi “forvandlingen av disposisjonene kan ikke skje uten en forutgående eller samtidig 

forvandling av de objektive strukturene de er frembrakt av, og som de kan overleve.”57 

 

Bourdieu benytter også begrepet om de symbolske goder i forbindelse med sine teorier rundt 

mannlig dominans. Det er de symbolske godenes autonomi som gjør at den maskuline 

dominans videreføres, selv om samfunnet forandres til et moderne demokrati med industriell 

økonomi. I følge Bourdieu er årsaken til dette at farens posisjon i familien forblir uforandret. 

Denne observasjonen passer godt overens med greske samfunnsforhold hvor patriarkatet 

fortsatt står sterkt. Her spiller religion en viktig rolle i Hellas. Familien mottar eksplisitt støtte 

fra kirken og beskyttes gjennom lovgivningen, i og med at familien er å anse som den største 

vokteren av den symbolske kapitalen.58   

 

Bourdieu hevder også at makt og autoritet kan utøves gjennom språket, eller nærmere 

bestemt i måten man bruker språket på. Det ligger sosiale forutsetninger til grunn for 

språkbruken, og således blir dette også en maktfaktor. Bourdieu mener imidlertid ikke at det 

ligger makt i språket som sådan, - ikke i ordene selv, men at språket blir en måte å utøve 

makt på for den som bruker det. “The power of words is nothing other than the delegated 

power of the spokesperson, and his speech – that is, the substance of his discourse and, 

inseparably, his way of speaking – is no more than a testimony, and one among others, of the 

guarantee of delegation which is vested in him.”59 I den forbindelse tar Bourdieu også særlig 

for seg religiøst språk. Han mener det i det moderne samfunnet er en krise i det religiøse 

språket, og denne krisen omfatter både presteskapet og hele det religiøse feltet. Han trekker 

dette ennå lenger ved å støtte den tradisjonelle sekulariseringsteorien og hevde at det er en 

generell nedgang i religiøs tro, som igjen fører til at religiøst språk mister noe av 

symboleffekten. Dette forklarer han slik: 

 

The symbolic efficacy of words is exercised only in so far as the person subjected to it 
recognizes the person who exercises it as authorized to do so (...) That is why the 
crisis of religious language and its performative efficacy is not limited, as is often 
believed, to the collapse of a world of presentations: it is part of the disintegration of 
an entire universe of social relations of which it was constitutive. 60 

																																																								
57 Ibid. 109.  
58 Bourdieu, Pierre, Den maskuline dominans, 105. 
59 Bourdieu, Pierre, Language and Symbolic Power, 107. 
60 Ibid. 116.  
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I følge Bourdieus teorier har utdanningssystemet en avgjørende betydning når det gjelder 

samfunnsmakt. Utdanningssystemet bidrar til reproduksjon og legitimering av gjeldende 

maktforhold, og er derfor spesielt relevant i forhold til min analyse av diskusjonen om 

religionsundervisningen i de greske skolene. Videre er hans teorier om det religiøse språkets 

dobbelthet og eufemisering en fruktbar tilnærming til forholdet mellom kirke og stat i Hellas; 

at “bytter får form av gaver, særinteresser fremstilles som universelle og maktforhold 

presenteres som gjensidighet”.61 Dette kan blant annet relateres til at den greskortodokse 

kirken i Hellas har en mulig egen interesse av at det undervises i katekisme og ren 

greskortodoks tro, men at de fremstiller saken som om deres kamp for å bevare kirkens 

samfunnsmakt kun dreier seg om en undervisningsmodell av hensyn til det greske samfunnet 

og de greske skolebarna. 

 

Lincoln 
Den amerikanske religionshistorikeren Bruce Lincoln tar i en egen bok for seg begrepet 

autoritet.  Innledningsvis viser han til at han ikke er spesielt imponert over det mange andre 

forskere har skrevet om emnet, inkludert Max Weber. Han sier i den sammenhengen at det 

også kan skyldes måten Weber leses og forstås på, der “Weber’s subtlety and the more 

brooding, even ironic, qualities of his thought are mostly lost.”62 Lincoln hevder at i den 

sosiologiske diskursen er man raske til  å avvise to av Webers tre autoritetstyper: 

”...traditional authority being treated as obsolete, and charismatic authority as dangerous – 

leaving legal-rational authority, the system of the modern bureaucratic state, as the only 

viable game in town”.63 I stedet støtter  Lincoln seg på akademikere som ikke har 

autoritetsbegrepet plassert sentralt i sine analyser, men som likevel behandler tematikken 

rundt begrepet på en nyttig og for ham verdifull måte. En av dem han nevner er Pierre 

Bourdieu, som jeg har omtalt ovenfor.   

 

Lincoln knytter autoritetsbegrepet til overbevisningskraft, hvordan man blir hørt og trodd, 

samt hvordan autoritet brukes til å skape lydighet, eller med Webers ord, å utøve dominans. 

Lincoln skiller mellom de som har autoritet; “those who are in authority”, som for eksempel 

politiske og militære ledere og foreldre, og de som er autoriteten på et område; ”those who 

																																																								
61 Bourdieu, Pierre, Symbolsk makt, 38. 
62 Lincoln, Bruce. Authority: construction and corrosion, 1. 
63 Ibid. 1,2.  
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are an authority”, så som tekniske eksperter, vitenskapsmenn og medisinske spesialister.64 

Han viser samtidig til at det er klare likhetstrekk mellom disse to formene for autoritet. For 

det første har begge de nødvendige forutsetningene som skal til for til å vinne tilhørernes 

tillit, og for det andre er autoritet noe relasjonelt, noe som skapes i den samhandlingen som 

oppstår mellom taler og tilhører: 

 
I believe it [authority] is best understood in relational terms as the effect of a posited, 
perceived, or institutionally ascribed asymmetry between speaker and audience that 
permits certain speakers to command not just the attention but the confidence, respect, 
and trust of their audience, or – an important proviso – to make audiences act as if this 
were so. 65  
 

Når det skapes velvilje og interesse hos tilhørerne fordi de har tillitt til den som taler, vil de 

lettere akseptere det som sies som autoritativt og gyldig, mener Lincoln. 

Tekstlig autoritet dreier seg imidlertid ikke bare om å vinne tilhøreres tillitt. For at en tekst 

skal ha virkelig autoritet, må den ha verdi også inn i fremtiden, gjennom mange generasjoner.  

Lincoln hevder derfor at slike tekster er best produsert og videreformidlet av store, viktige 

institusjoner som stat, kirke og læresteder.66  Jeg vil blant annet se på Lincolns teorier om 

tekstlig autoritet i sammenheng med gamle avtaler om undervisningen i skolen og den greske 

grunnloven. Lincolns teorier om språk og overbevisningskraft vil jeg dra nytte av i 

forbindelse med analyser av intervjuer og TV-opptredener av både kirkelige, politiske og 

eventuelt andre aktører. 

 

Casanova 
Sosiologen José Casanova skriver i sin artikkel Rethinking Public Religions fra 2012 at 

sekulariseringsbegrepet er langt mer komplekst enn hans analyser i boka Public Religions in 

the Modern World av 1994 tar høyde for. Han tok den gang hovedsakelig utgangspunkt i 

vestlig kristelig kontekst og katolisisme og protestantisme, og var den gang av den 

oppfatning at den definisjonen han kom frem til i forhold til sekularisering var universelt 

anvendelig. I følge Casanova omfatter sekularisering tre ulike prosesser som alle har å gjøre 

med samfunnets modernisering. I en moderne liberal-demokratisk stat (cf. Vesten) vil på 

samme tid tre fenomener være tydelige i en sekulariseringsprosess, men de vil kunne fremstå 

med ulik styrke og viktighet. Fenomenene vil imidlertid alle ha å gjøre med 
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moderniseringsprosesser og Casanova identifiserer disse som (1) funksjonell differensiering, 

(2) nedgang i religiøsitet, (3) privatisering av religion.67	

 

Hellas befinner seg på mange måter i en mellomposisjon her. Politisk sett er staten å regne 

som vesteuropeisk (medlem av EU, NATO med videre), men religiøst sett ligger landet 

nærmere Øst-Europa, med greskortodoksien som sin nasjonalreligion (den dominerende 

religion). På bakgrunn av den greskortodokse kirkens spesielle posisjon i den greske 

grunnloven, kan Hellas etter min oppfatning heller ikke defineres som en rent sekulær stat, på 

linje med for eksempel Frankrike.  

 

For å belyse hvordan Hellas fungerer når det gjelder relasjoner kirke og stat og 

maktforholdene dem i mellom, kan José Casanovas teori være nyttig, særlig hans påpeking av 

at religionene har tilpasset seg det moderne samfunnet og fortsatt spiller en rolle i samfunnet. 

Når han skriver at “religion has certainly returned as a contentious issue to the public sphere 

of most European societies”, er det svært passende for Hellas. Og så snart man beveger seg ut 

over de vestlige katolske og protestantiske samfunn, har religion stor samfunnsmakt. 68 

 

Beyer 
 Sosiolog og religionsforsker Peter Beyer er på sin side opptatt av religionenes bånd til 

politiske beslutningsprosesser, og kan på mange måter supplere Casanovas teori. For meg er 

hans diskusjoner omkring denne problematikken nyttig når jeg skal se nærmere på den 

greskortodokse kirkens politiske makt, og i hvilken grad den greske kirken påvirker politiske 

beslutninger. Siden frigjøringskrigens start (1821), og gjennom utviklingen av det moderne 

greske samfunnet har kirken vært en del av den politiske prosessen i landet. Beyer tar opp 

temaer som sekularisering, privatisering av religion, religiøs autoritet, religiøs pluralisme og 

hvordan religion er synlig i et moderne, globalisert samfunn.69 Et viktig moment jeg tar med 

meg fra Beyers bok er hvordan han observerer og studerer religion som en del av den 

politiske debatten: 

 
Observing contemporary religion as a function system does not privilege an “insiders” 
perspective. Rather, it seeks to incorporate the understandings that prevail in religious 
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68 Ibid. 25.  
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communication within a social scientific explanation, as scientific and not as religious 
observation.70  
 

Det er viktig for meg å ha et overordnet teoretisk perspektiv når jeg tar for meg relasjonene 

mellom kirke og stat i Hellas. Det er ikke den greskortodokse religionen som er tema for 

denne oppgaven, men hvordan den samspiller med politiske beslutningsprosesser og påvirker 

i det greske samfunnet.  

 

 

 

																																																								
70 Ibid. 300. 
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3 Historisk blikk på de religionspolitiske 
forholdene mellom kirke og stat i Hellas 

 

I 1821 erklærte Hellas seg som en fri nasjon, en frihet de endelig vant i 1832, etter en blodig 

frigjøringskrig mot det osmanske riket. Etter det bysantinske rikets og Konstantinopels fall 

(1453), hadde hovedsetet for den greskortodokse kirken i Hellas forblitt i Istanbul, under 

offisiell osmansk ledelse. En osmansk oppnevnt tjenesteperson hadde rollen som ansvarlig 

for “Rum millet”, det vil si alle ortodokse kristne i hele det osmanske riket. Millet-systemet 

innebar at ikke-muslimer var delt inn i ulike religiøse grupper, og gitt en beskyttet status og 

tillatelse til å bo og virke i den muslimske staten uten å måtte konvertere til islam. De 

ortodokse kristne ble således ansett som en egen gruppe, der religiøs og sivil autoritet var gitt 

deres egne kirkeledere, og ved dette oppebar de en viss grad av autonomi. På denne måten 

ble det greskortodokse religiøse hierarkiet en viktig del av det osmanske rikets politiske 

administrasjon.71   

 

Kirkeledelsen var gitt ansvar for ulike sosiale og administrative funksjoner, og hadde blant 

annet særskilte domstoler som behandlet saker knyttet til person- og privatrett, basert på 

kristen rettsetikk.  Videre var den religiøse lederen også ansvarlig for å innkreve en spesiell 

skatt Milleten måtte betale for de gitte privilegiene, samt bistå de osmanske styresmaktene i å 

opprettholde intern ro og orden. Kirkelederne representerte også borgerne i Milleten i saker 

som angikk de sentrale styresmaktene i det osmanske riket (Sublime Porte). Den kristne 

ortodokse Milleten var i utgangspunktet økumenisk og multinasjonal, men i realiteten var den 

sterkt gresk-dominert. Rekken av patriarker var greske, og administrasjonen innen den kristne 

ortodokse Milleten besto i all hovedsak av grekere. Ved siden av den politiske, juridiske og 

økonomiske makten dette ga den greske delen av kirken, var dette forholdet også av stor 

psykologisk betydning for den greske befolkningen i det osmanske riket. Kirken fremsto på 

denne måten som en forsørger og beskytter, samt det felles forankringspunktet for bevaringen 

av deres greske nasjonale identitet.72  
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Man kan således si at den ortodokse kirken kunne sies å være tålelig fornøyde med tingenes 

tilstand, i hvert fall hva gjelder de høyerestående kirkelederne. De var derfor i utgangspunktet 

ikke udelt støttende og positivt innstilt til tanken på en frigjøringskamp, som ville kunne true 

deres relativt privilegerte stilling.  I tillegg til den makt og posisjon flere greske 

høyerestående kirkeledere fikk innen Millet-systemet, ble kirken som sådan også tilført store 

rikdommer i dette systemet. Mange ortodokse kristne overførte sine eiendommer til kirken og 

klostrene fordi kirkens eiendommer var beskyttet mot eventuell konfiskering av tyrkiske 

myndigheter.  Det er imidlertid viktig å bemerke at svært mange av kirkens menn både støttet 

og kjempet for den greske frigjøringen fra det osmanske riket. Dette gjaldt imidlertid i mindre 

grad for den høyere prestestanden, som heller ikke i særlig grad var pro en selvstendig 

autokefal greskortodoks kirke i det frigjorte Hellas.73  

 

Det er likevel viktig å peke på at gjennom hele frigjøringskrigen hadde den greskortodokse 

religionen vært en sterk samlende faktor for grekerne, og en viktig ramme for deres felles 

identitet. Når de nå skulle etablere seg som ny nasjon, ble det naturlig at greskortodoksien 

fikk en sentral plass i rammeverket for det frie Hellas. For at dette skulle få den tiltenkte 

virkning for Hellas som ny nasjon, krevde det imidlertid at den greskortodokse kirken i 

Hellas løsrev seg fra patriarkatet i Istanbul. I praksis innebar det at kirken i Hellas erklærte 

seg autokefal. Den greskortodokse kirken i Hellas erklærte således sin uavhengighet i 1833. 

Dette var i utgangspunktet en politisk beslutning som ble tatt av regentskapet til den unge 

bayerske kong Otto, under ledelse av Georg von Maurer.74 Det ble ansett at politisk 

uavhengighet bare kunne oppnås dersom man også hadde en nasjonal uavhengig kirke.75  

 

En autokefal gresk kirke 
En som sterkt forfektet synet om en autokefal gresk kirke var den kjente greske forfatteren 

Adamantios Koraïs. Han var bosatt i Paris, og en av de mest profilerte og innflytelsesrike 

grekerne på den tiden. Han var spesielt kritisk til de greskortodokse munkene og klosterlivet. 

Han skrev blant annet at “The greatest evil besetting the Orthodox church…(is) the fact that it 

was living under the yoke of title-bearing monks”.76 I en kommentar han skrev til Aristoteles’ 

																																																								
73 Fokas, Effie. “The Hellenic Observatory: A new role for the church?”, 10. 
74 Kong Otto var bare 16 år og umyndig, og fikk derfor med seg et tysk regentskap bestående av Colonel 
Heideck, Georg von Maurer og Grev Joseph von Armansperg. Kongen og von Armansperg var katolikker, mens 
Heideck og von Maurer var protestanter. 
75 Frazee, “The Orthodox Church and Independent Greece 1821-1852”, 102. 
76 Ibid.102. 
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Politikken i 1821, fremla han ideen om en gresk kirke, uavhengig av patriarkatet i 

Konstantinopel: 

From this hour the clergy of the liberated parts of Greece no longer owe recognition to 
the ecclesiastical authority of the patriarch of Constantinople who remains 
contaminated under the throne of a lawless tyrant. Now it must be governed by a Holy 
Synod, freely chosen by the clergy and laity as was the custom of the ancient church 
and still, in part, is practiced today by the church of the believing Russians. A clergy 
of free and independent Greeks is most unfitting as long as it obeys the commands of 
a patriarch chosen by a despot and forced to bow down to a tyrant”.77  
 

Dette synet ble delt av Koraïs’ samtidige, Theoklitos Pharmakidis, som skulle bli en av de 

store kirkelige lederne i Hellas i denne perioden. Han ble von Maurers rådgiver i saken om en 

autokefal gresk kirke, og var en viktig bidragsyter til den endelige avtalen mellom kirken og 

staten om en uavhengig gresk nasjonal kirke. Avtalen fikk status som kirkelig grunnlov 

(Ecclesiastical Constitution) og inneholdt følgende hovedbestemmelser: 

 

Article One. The Orthodox Eastern Apostolic Church of the Kingdom of Greece, in 
spiritual matters recognize no head other than the founder of the Christian faith, Our 
Lord and Saviour Jesus Christ, while in secular affairs it respects the authority of the 
King of Greece. It is autocephalous and independent of all other authority, but 
preserves perfect unity according to the doctrines uniformly professed by the 
Orthodox Eastern Churches. 
Article Two. The highest ecclesiastical authority is entrusted, under the authority of 
the King, to a permanent Synod, entitled ’The Holy Synod of the Kingdom of 
Greece’. The King will determine by an organic decree of the Secretary of State who 
will exercise this authority and under whom, as regards this authority, the Synod will 
act. The Synod will hold its meetings at the seat of the Government and will have its 
own seal, with a cross engraved on it exactly like the national arms and with the 
inscription ’Holy Synod of Greece’.78 

 

Avtalen som er datert 23. juli 1833 og fastsatt i kongelig resolusjon av 1. august 1833 besto 

av i alt 25 artikler, som alle medvirket til at man i den nye frie nasjonen Hellas hadde fått en 

kirke som var underordnet staten, eller som uttrykt av Charles A. Frazee: “If ever a church 

was legally stripped of authority and reduced to complete dependence on the state, Maurer’s 

constitution did it to the church of Greece”.79 

 

I kjølvannet av dette var det også første gang den greske staten, med sin nyvunnete autoritet 

over kirken, søkte å legge deler av kirkens eiendommer under seg, da særlig eiendommer 

																																																								
77 Frazee, “The Orthodox Church and Independent Greece 1821-1852”, 102. 
78 Ibid. 113. 
79 Ibid.114. 



	30	

tilhørende greskortodokse klostre. Den statlig kontrollerte Hellige Synode tok en beslutning 

om at alle klostre med mindre enn seks munker skulle overdras staten. I tillegg skulle alle 

klostre som hadde fått så store materielle skader under frigjøringskrigen at de var blitt 

ubeboelige, også overtas av staten. I alt ble hele 412 klostre stengt, og de gjenværende 

munkeklostrene ble underlagt skattelegging.80  Selv om kirken hadde mistet mye av sin 

formelle makt i forhold til myndighetene da den erklærte seg som autokefal, hadde den 

likevel fortsatt stor moralsk autoritet grunnet i tradisjon og sedvane, - den var en så stor del 

av den greske nasjonalfølelsen og gresk identitet at denne autoriteten ikke sto til å rokke 

ved.81 Dette førte til at mange av de inndratte klostereiendommene sakte men sikkert igjen 

ble frigitt til bruk for den greskortodokse kirken. Eiendommene som var i kirkens bruk var 

fortsatt underlagt relativt streng beskatning, men innbetalingene ble spredd ut over hele 

kalenderåret slik at det ble overkommelig for kirken å overholde disse forpliktelsene.82  

 

Det må imidlertid sies at det var en revolusjonerende handling at den greske kirken erklærte 

seg autokefal uten å ha tilslutning fra patriarkatet i Konstantinopel, og dette symboliserte for 

full kraft gresk uavhenighet og nasjonal identitet. I følge den kjente greske politiske 

historikeren Thanos Veremis, var dette øyeblikket da den greske staten “incorporated the 

Church and its martyrs into the pantheon of Greek heroes and made them integral parts of the 

national myth”.83 Det var imidlertid ikke før i 1850 at patriarkatet godkjente den 

greskortodokse kirken i Hellas som en autokefal kirke. Etter hvert som den nye greske staten 

la stadig mer land under seg, ble de tilhørende bispedømmene innlemmet i det som nå var 

den nasjonale greske kirken.84  Bare to bispedømmer ble stående utenfor; den autonome 

greskortodokse kirken på Kreta og det dodekanesiske bispedømmet.85  

 

En annen viktig periode i gresk historie som førte til ytterligere bindinger mellom den 

greskortodokse religion og gresk nasjonal identitet finner man i den såkalte “Store Ideen” 

(Megali Idea), da man søkte å inkludere etniske grekere i Lilleasia i det greske nasjonale 

området etter en idé om å gjenskape den bysantinske storhetstiden. Det hele kollapset med 

den greske hærens nederlag i Lilleasia i 1922, og ble etterfulgt av en befolkningsutveksling 
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mellom Hellas og Tyrkia, der greske etniske borgere i Tyrkia ble tvangsflyttet til Hellas og 

vice versa. Som en følge av dette ble den greske staten bortimot religiøst homogen, med en 

befolkning der 97% var registrert som greskortodokse.86 

 

Under den 2. verdenskrig var Hellas okkupert av Tyskland og Italia. Det var også svært 

turbulente politiske forhold i landet rett før og etter krigen. I perioden 1936-40 ble landet 

styrt av general Ioannis Metaxas’ svært høyrevridde militærregime, og det bygget seg opp en 

sterk kommunistisk opposisjon til dette. General Metaxas døde i 1941, men de sterke 

frontene mellom de konservative kreftene og kommunistene fortsatte. Dette kulminerte i 

borgerkrig i Hellas rett etter den 2. verdenskrig, som varte frem til 1949. Kommunistpartiet 

kjempet sammen med den Slavo-makedonske minoriteten,87 mens høyresiden, med støtte fra 

kirken, ønsket at Hellas skulle være som de vesturopeiske statene. Deres mål var at de etniske 

minoritetene i landet skulle assimileres inn i den greske nasjonalstaten, om nødvendig med 

tvang.88 Da høyresiden kom til makten etter borgerkrigen, fokuserte man igjen på å skape en 

homogen nasjonal gresk identitet, og nok en gang ble grunnlovsparagrafen om 

greskortodoksien som dominerende religion (artikkel 3, 1) bekreftet.   

 

En siste periode i gresk nyere historie jeg vil nevne er militærkuppet i 1967, og den 

etterfølgende juntatiden som varte frem til 1974. Juntatiden fremstår også som en viktig 

periode i det historiske forholdet knyttet til religion og nasjonal gresk identitet. Juntaens 

motto “Et Hellas av kristne grekere”89, har hatt vidtrekkende konsekvenser for forholdet 

mellom kirken og nasjonal identitet. For det første befestet dette et inntrykk av at kirken 

tjener de som sitter med makten, men det viktigste var kanskje at mange etter juntatiden satt 

igjen med et inntrykk av at kirken ganske kritikkløst tjener de som til en hver tid sitter med 

makten. Jeg vil imidlertid fremholde at dette bildet på ingen måte er svart/hvitt. Det var også 

innen kirken krefter som tydelig viste at de ikke bifalt militærjuntaen. 

 

Denne vektleggingen av den greskortodokse religionen som en samlende faktor for, og viktig 

del av, identiteten til det greske folk, førte til visse motstridende punkter allerede i den første 

grunnloven. På den ene siden ønsket man å skape et demokratisk samfunn med ytrings- og 

trosfrihet. Det ble derfor slått fast i den greske grunnloven at det skal være religionsfrihet i 
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landet. På den annen side ønsket man å anerkjenne greskortodoksiens betydning for den nye 

staten, og gi den status som dominerende religion.90  De etterfølgende grunnlovsendringene 

har beholdt denne ordningen, som sikrer den greskortodokse kirken en særegen posisjon i 

forhold til staten.  

 

I den greske grunnloven som omhandler relasjonene mellom kirke og stat, står fortsatt 

følgende om kirken i seksjon II Artikkel 3:  
 

 1. The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. 
The Orthodox Church of Greece, acknowledging our Lord Jesus Christ as its head, is 
inseparably united in doctrine with the Great Church of Christ in Constantinople and 
with every other Church of Christ of the same doctrine, observing unwaveringly, as 
they do, the holy apostolic and synodal canons and sacred traditions. It is 
autocephalous and is administered by the Holy Synod of serving Bishops and the 
Permanent Holy Synod origination thereof and assembled and specified by the 
Statutory Charter of the Church in compliance with the provisions of the Patriarchal 
Tome of June 29, 1850 and the Synodal Act of September 4, 1928.  
 2. The ecclesiastical regime existing in certain districts of the State shall not be 
deemed contrary to the provisions of the preceding paragraph. 
 3. The text of the Holy Scripture shall be maintained unaltered. Official translation of 
the text into any other form of language, without prior sanction by the Autocephalous 
Church of Greece and the Great Church of Christ in Constantinople, is prohibited.91  
 

Særlig dette siste punktet, som er av en rent teologisk interesse, illustrerer hvor uklart og 

flytende skillet er mellom kirken og staten. Grunnloven gir dermed støtte til argumentene til 

de som ønsker å beholde religionsundervisningen i det greske skolevesenet slik det nå er, der 

undervisningen har en relativt forkynnende karakter og det fortsatt legges stor vekt på 

katekismen. Med bestemmelsen om religionsfrihet gir grunnloven samtidig støtte til de som 

ønsker å fornye og utvikle religionsfaget i en retning der det er større balanse i hvor mye det 

skal undervises i greskortodoks religion og øvrige religioner og livssyn. 

 

I grunnlovens Artikkel 13 fastsettes det på samme tid religionsfrihet, til tross for at det er slått 

fast at greskortodoks tro skal være den dominerende religionen i landet. Det er imidlertid 

visse begrensninger knyttet til religionsfrihet, slik det fremgår av nedenstående fire punkter: 

 

 1. Freedom of religious conscience is inviolable. The enjoyment of civil rights and 
liberties does not depend on the individual’s religious beliefs. 
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 2. All known religions shall be free and their rites of worship shall be performed 
unhindered and under the protection of the law. The practice of rites of worship is not 
allowed to offend public order or the good usages. Proselytism is prohibited. 
 3. The ministers of all known religions shall be subject to the same supervision by the 
State and to the same obligations to the State or may refuse to comply with the laws 
by reason of his religious convictions. 
 4. No oath shall be imposed or administered except as specified by law and in the 
form determined by law.92  

 
I tillegg kommer grunnlovens Artikkel 14, som omhandler ytringsfriheten, der man også 

spesielt nevner religion under begrensninger av ytringsfriheten: 

 

 1. Every person may express and propagate his thoughts orally, in writing through the 

press in compliance with the laws of the State. 

 2. The press is free. Censorship and all other preventive measures are prohibited. 
 3. The seizure of newspapers and other publications before or after circulation is 
prohibited. 
 Seizure by order of the public prosecutor shall be allowed exceptionally after 
circulation in case of: 
 a.) an offence against the Christian or any other known religion, (…)93  
 

Denne vektleggingen av den greskortodokse tro kom altså inn i den første greske grunnloven, 

og har med visse tillegg og presisjoner stått så og si uforandret siden. Opprinnelig var det 

politikerne som ivret for dette, jamfør det jeg har nevnt ovenfor om den greskortodokse 

religionen som viktig samlende faktor og felles identitetsfaktor i forbindelse med 

oppbyggingen av den nye greske staten. Det var også av denne grunn at 

religionsundervisningen ble så sterkt vektlagt i det greske samfunnet allerede fra starten av. 

 

Religion i den demokratiske greske staten (1974 -) 
Man regner at den egentlige demokratiseringsprosessen av det politiske systemet i Hellas 

startet etter juntaens fall i 1974. Det greske konservative partiet Nea Demokratia (Nytt 

Demokrati), stiftet av Konstantinos Karamanlis i 1974, vant det første frie valget etter 

juntatiden, og ble sittende i regjeringsposisjon frem til 1981. I perioden 1981 til 1998 vant det 

greske sosialdemokratiske partiet PASOK (Den panhellenske sosialistbevegelsen) det greske 

valget hele fire ganger (1981, 1985, 1993 og 1996), bare avbrutt av et forretningsministerium 
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(1989-90), samt en treårsperiode med en regjering fra Nea Demokratia igjen, etter at de vant 

valget i 1990 og ble sittende til 1993, før altså PASOK overtok igjen.94  

 

Gjennom hele demokratiseringsprosessen har imidlertid de sterke relasjonene mellom kirke 

og stat bestått, og ikke siden Andreas Papandreou satt med regjeringsmakten på 80-tallet, har 

en regjering virkelig tatt til orde for et brudd mellom kirke og stat. Det vil si, ikke før 

regjeringen Tsipras kom til makten i 2015. Det er klare indikasjoner på at denne regjeringen 

ønsker å utfordre kirken i en del saker, etter samme mønster som regjeringen Andreas 

Papandreou gjorde for nesten 30 år siden. Mye tyder imidlertid på at det bare er visse krefter 

innen den sittende regjeringen som ivrer for en slik politikk, og det er fortsatt usikkert om det 

vil utvikle seg en seriøs politisk diskusjon om et tydelig skille mellom kirke og stat. 

Det vil bli interessant å følge utviklingen og se om historien vil gjenta seg, slik den fortonte 

seg for PASOK på 80- og 90-tallet.  

 

Så snart de fikk regjeringsmakten i 1981 søkte PASOK å innføre en rekke sekulære 

samfunnsordninger, som for eksempel pliktig borgerlig ekteskapsinngåelse, noe kirken 

oppfattet som et direkte angrep på sin posisjon i det greske samfunnet. Generelt har kirken 

sett på PASOK-regjeringer som en kulturell motstander uten hverken forståelse eller 

engasjement for kirken. Allerede i 1975 hadde partiet tonet flagg da Andreas Papandreou 

under en parlamentsdebatt klart uttalte at PASOK var tilhengere av et fullstendig skille 

mellom kirke og stat. Han mente dette ville tjene både kirken og statens interesser, og at det 

var på høy tid at kirken ble selvstendig og distanserte seg fra partisk involvering i gresk 

politikk. En av hans argeste motstandere fra kirkens side var den daværende metropolitten 

Demetrias, som senere skulle bli erkebiskop Christodoulos av Aten (1998-2008). Selv om 

PASOK fikk gjennomført en rekke moderniseringsprosjekter av sekulær art, var de ikke i 

stand til å få gjennomslag for forslaget om å skille kirke og stat i forbindelse med 

grunnlovsgjennomgangen i 1986. Ei heller ble det innført plikt om borgerlig 

ekteskapsinngåelse, men inngått et kompromiss der det ble åpnet for borgerlige vielser som et 

alternativ til kirkelige. Nok en gang viste kirken hvilken påvirkningskraft den har, når den 

føler sine rettigheter og privilegier truet. Det viste seg at kirken ikke bare var i stand til å 

mobilisere motstand mot forslaget utenfor PASOK, men at det også innenfor partiets egne 

rekker var krefter som støttet kirken. Politiske holdninger som best kan benevnes som 
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patriotisk sosialisme, en blanding av populisme, sosialistisk retorikk og en nasjonalistisk 

holdning. De iherdige forsøkene fra PASOKs side på å løse opp i båndene mellom kirke og 

stat, ikke minst når de forsøkte å nærme seg saken om kirkens eiendommer i 1987, førte til en 

langvarig krise i de religionspolitiske forholdene i landet, og PASOK tapte valget to år 

senere.95 Når kirke-stat-relasjonene i Hellas diskuteres utvikler det seg ofte en overordnet 

diskusjon om forholdet mellom det som kan betegnes som hellenisme og det som omtales 

som det vestlige. Hellenismen blir her å forstå som den greske kultur og tradisjon knyttet til 

den greskortodokse kirken, mens det vestlige relaterer seg til en sekulær gresk stat. 96  

 

Helt siden den første greske grunnloven fra 1822 har det stått at den greskortodokse tro er 

den dominerende religionen i Hellas (The prevailing religion in Greece is that of the Eastern 

Orthodox Church of Christ)97 Det er ingen tvil om at den greskortodokse tro fortsatt fremstår 

som landets nasjonalreligion, og at grunnloven beskytter den som den dominerende 

religionen i landet. Den har imidlertid aldri vært ansett som en offisiell statskirke i juridisk 

forstand. Etter at jeg så i en artikkel at forfatteren refererte til tiden etter statskirken98,  gikk 

jeg gjennom alle de greske grunnlovene på gresk. Jeg har derfor med selvsyn kunne 

konstatere at ordlyden som omhandler greskortodoksien som Hellas’ førende religion har 

stått uforandret siden 1822. Det har kun vært foretatt redaksjonelle endringer, der artikkelen 

om greskortodoksien som den førende religion er flyttet fra seksjon I, artikkel 1. til seksjon 

II, artikkel 3. 

 

 Selv om den greskortodokse kirken ikke er en statskirke per se, er det likevel flere elementer 

av juridiske bindinger mellom kirke og stat. At det i tillegg er en lang rekke uoffisielle 

relasjoner mellom kirke og stat er også klart, men det er særlig de juridiske bindingene 

hjemlet i grunnloven som fører til at kirken mener seg å ha rett til innflytelse på flere viktige 

samfunnsområder, - deriblant religionsundervisningen 

 

Gresk religionsundervisning i et historisk perspektiv 
I etableringsfasen for den nye greske staten, var det ikke kirken selv som var den sterkeste 

pådriveren for undervisning av den greskortodokse tro i skolene. Kirken hadde tilsynelatende 
																																																								
95 Chrysoloras, Nikolaos, Religion and national identity in the Greek and Greek-Cypriot political cultures, 
176,177. 
96 Venizelos, Evangelos. Οι Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. [Relasjonene mellom Kirken og Staten] 17. 
97 Gjeldende gresk grunnlov av 1975/1986/2001/2008. 
98 Koukounaras Liagkis, Marios, “Religious Education in Greek Public Schools in Western Thrace”, 155. 
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også fått mindre makt etter at den ble en autokefal gresk kirke, og ikke lenger en del av 

patriarkatet i Istanbul. Den ble nå i stedet underlagt statlig gresk kontroll. En konsekvens av 

dette var at kirken fikk mindre kontroll over religionsundervisningen i og med at den ble ført 

inn i skolene, og ikke lenger kun ble utøvet av kirkene i form av kirkelig aktivitet som 

liturgier og bibelstudier, slik tilfellet hadde vært under de bysantinske og osmanske 

periodene.  

 

Nå var det staten som bestemte pensum for all undervisning, og de ga 

religionsundervisningen en fremtredende plass. Ikke minst mente staten at den 

greskortodokse tro var viktig for å bygge moral og nasjonal bevissthet.99 Dette omhandles i 

grunnlovens Artikkel 16, punkt 2.:  

 

Education constitutes a basic mission for the State and shall aim at the moral, 
intellectual, professional and physical training of Greeks, the development of national 
and religious consciousness and at their formation as free and responsible citizens.” 
100 

 

Kirkens rolle i religionsfaget ble i denne perioden redusert til å være et kontrollorgan for å 

påse at undervisningen var i tråd med rett greskortodoks lære. Undervisningen for øvrig ble 

basert på akademiske læringsprinsipper for humanistiske fag, og i stor grad brukt som et 

verktøy for moralsk oppdragelse. Flere av dem som utformet læreplaner på denne tiden var 

greske akademikere som hadde oppholdt seg andre steder i Europa, og var påvirket av 

moderne religionsfilosofi og opplysningsidealer.101  

 

Ved et statlig dekret i 1836 ble det innført obligatorisk kirkegang for skoleelever hver 

søndag, samt i forbindelse med de store religiøse høytidene. I særdeleshet påske, som er den 

viktigste religiøse høytiden i den greskortodokse kirken. I stedet for å bringe kirken og folket 

nærmere hverandre, skapte dette en dypere kløft. Det faktum at elevene måtte gå i kirken i 

forbindelse med undervisning, gjorde at mange avsto fra alminnelig kirkegang i sine lokale 

kirker. Fra om lag 1870 kom det sakte men sikkert en dreining i religionsundervisningen. I 

denne perioden hadde mange greskortodokse menigheter opprettet søndagsskoler, etter 

anglosaksisk mønster. Det ble en dragkamp mellom den formelle religionsundervisningen i 

skolene og katekismeundervisningen som søndagsskolene sto for. Søndagsskolene underviste 
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i kristne dyder og kristen etikk, basert på moral som ble uttrykt gjennom de enkelte individers 

personlige fromhet.  

 

Etter hvert ble det utdannet flere lærere innen teologi, som selv hadde vokst opp i 

søndagsskolesystemet og læren om fromhet, og de brakte disse holdningene med seg inn i 

skolens religionsundervisning. Dette førte til en gradvis dreining av religionsundervisningen, 

fra en akademisk tilnærming mot en mer forkynnende undervisningsmåte. Den autokefale 

greskortodokse kirken begynte også etter hvert å finne sin plass i den nye staten, og bygget 

snart opp en sterk og innflytelsesrik organisasjon, som raskt kom til å få stor innflytelse også 

på religionsundervisningen i den offentlige greske skolen.102  

 

Som ovenstående viser oppsto diskusjonene om hvilken tilnærming man skulle ha til 

religionsundervisningen allerede kort tid etter dannelsen av den greske staten, og har siden 

vært et tema som til stadighet blir tatt opp til diskusjon, og fortsatt blir det. Sist gang var ved 

regjeringens forslag til lovendring høsten 2016. Før jeg går nærmere inn på det siste 

endringsforslaget, vil jeg peke på noen hovedpunkter i utviklingen av religionsfaget i skolen, 

fra den første tiden som egen stat, og frem til siste endringsforslag i 2016. 

 

I denne diskusjonen har det alltid vært krefter som har argumentert for at 

religionsundervisningen hovedsakelig må konsentreres rundt teologisk teori og teologiske 

prosesser, og mindre rundt utdanningsteori og pedagogisk form. Andre igjen har et helt 

motsatt syn. Et tredje syn er en mellomposisjon som mener at både teologi og god 

utdanningsteori må være knyttet til faget. Syn fra disse ulike ståstedene har hele veien 

gjennomsyret diskusjonene rundt religionsfaget i Hellas.103  

 

Frem til tidlig på 1930-tallet var tilnærmingen til undervisningen hovedsakelig basert på den 

autoritet de ulike lærerne hadde. Det var opp til den enkelte lærer å legge opp en 

undervisningsplan og undervisningsmetoder, og den vanligste strukturen i klasserommene 

var en aktiv lærer og passive elever. Målet var at elevene skulle lære den sanne 

greskortodokse tro, ofte gjennom utenatlæring av bibelsteder og bønner. Pensum for 

barneskolen besto av katekismen, bibelfortellinger og bønner. Skolebøkene som ble brukt i 

undervisningen var skrevet i form av spørsmål og svar. Særlig vektlagt var de ti bud, 
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trosbekjennelsen og sakramentene. De samme undervisningsprinsippene ble fulgt på neste 

skoletrinn, men med et utvidet pensum. Hovedfokuset var på Bibelen, greskortodoks 

kirkehistorie, katekismen og læren om liturgiene. Den pedagogiske tilnærmingen til faget var 

den samme som for barneskolen.104  

 

I 1931 kom den første læreboken Catechesis or History and Theory of Catechesis av 

professor P. Trembelas ved universitetet i Aten. Den var basert på nye pedagogiske teorier 

som allerede var tatt i bruk i kateketismeundervisningen innenfor den romersk-katolske 

kirken. Trembelas mente at religionsundervisningen i Hellas kunne ha mye å hente fra 

sekulære undervisningsmetoder, men at den kirkelige dimensjon fortsatt måtte stå sentralt i 

undervisningen. Det er derfor nærliggende å tenke at hans bok var mer passende for kirkenes 

søndagsskoler enn religionsundervisningen i den greske skolen. Som ovenstående viser var 

det imidlertid ikke så stor forskjell på de to i denne perioden.105  

 

Trembelas kommer imidlertid med en del nyskapende tanker for religionsundervisningen. 

Han vektlegger til dels barnas psykologi, og hans lærebok var det første akademiske arbeidet 

som seriøst tok for seg spørsmålet om hvilken pedagogisk tilnærming en lærer burde ha til 

religionsfaget i den greske skolen. Trembelas underviste i teologi ved Atens universitet til 

slutten av 50-tallet, og mange av hans elever gikk inn som lærere i de greske skolene. Hans 

tanker og ideer spredte seg således rundt i landet og fikk stor betydning for gresk 

religionsundervisning langt ut over denne tidsperioden.106  

 

I 1935 fremmet professor Moraitis ved det teologiske fakultetet ved universitetet i Aten en 

teori med en bredere og mer helhetlig tilnærming til faget. Hans syn var at undervisningen 

måtte omfatte både psykologisk innsikt og teologisk lære, slik at barns spontane religiøsitet 

ble utviklet. Dette mente han bare kunne skje dersom skolen, kirken og familien var sammen 

om barnas religiøse utdanning. (Ved å bare fokusere på katekismen, ble undervisningen for 

endimensjonal, og for tett knyttet opp til det rent kirkelige). Hans oppfatning var at den 

religiøse utdanningen skulle bidra til å fremme så vel religiøs tro som moralsk oppbygging.107  

Hans tenking rundt temaet var av mer metodisk karakter, men innebar likevel liten 

innholdsmessig endring. Religionsundervisningen fortsatte således med fokus på at elevene 
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skulle lære seg den greskortodokse tro (“learning that”) gjennom passivt å motta informasjon 

om rett og galt og “sann lære” fra læreren, samtidig som de ble oppfordret til å praktisere 

kristen etikk og moral i sine private og sosiale sfærer.108  

 

Etter den turbulente og vanskelige tiden Hellas hadde vært igjennom under først general 

Mataxas’ militærregime, dernest okkupasjonen under den 2. verdenskrigen og den 

påfølgende borgerkrigen, vendte landet seg nok en gang mot religion som en samlende faktor 

og verktøy for identitetsbygging. Det ble igjen satt fokus på punktet i grunnloven som 

fremholdt den greskortodokse religion som den dominerende religionen, samt punktet der det 

sto at utdanningen i de greske skolene skulle ha som mål å gi elevene religiøs bevissthet 

(artikkel 16, 2.). Undervisningen skulle med andre ord vinkles inn mot å gi elevene opplæring 

i religiøs tro, snarere enn gi kunnskaper om religionen som sådan. 

 

Tre dekreter om undervisning kom henholdsvis i 1961, 1966 og i 1969. Dekretene reflekterte 

teoriene til professor i teologi, Ev. Theodorou, som utkom i 1958; Liturgical Education. A 

Contribution to the Theory of Christian Education, og viser tydelig hvilken retning skolenes 

religionsundervisning fikk på 60-tallet. Professor Theodorou anså at liturgi og tilbedelse var 

kjernen i all kristen utdanning.109 Gjennom symbolikken i liturgiene og samvittighetsfull 

deltakelse, ville de troende elevene kunne identifisere seg direkte med Jesus Kristus, mente 

han.  Slik ville de få en kristen erkjennelse som medførte at de kunne leve sine liv veiledet av 

Jesus Kristus: “Liturgical education, therefore, ends not only in enabeling pupils to 

understand what is going on in the liturgy, but also in their salvation and purification”.   

 

De tre dekretene om religionsundervisning som kom på 60-tallet hadde hovedfokus på å lære 

bort den greskortodokse tro på en slik måte at det skapte religiøs overbevisning hos elevene. 

Dekretet fra 1961 la vekt på at religionsundervisningen skulle forme og dyrke elevenes 

religiøse følelser. Det samme videreføres i et dekret fra 1966, men det legges enda sterkere 

vekt på å kultivere frem religiøse følelser hos elevene. I dekret nr. 723 av 1969 gikk man 

videre med dette ved å si at frembringelse av religiøse følelser i tilknytning til 

religionsundervisningen skulle skje “through liturgy and worship according to the Orthodox 

tradition and style of life”.110 Det er imidlertid også en rekke begrensninger knyttet til denne 

																																																								
108 Ibid. 511. 
109 Perselis, “Religious Education in Greece”, 512. 
110 Ibid. 511. 



	40	

religionsundervisningen. Som nevnt tidligere gjorde dette undervisningen og søndagsskolene 

tilnærmet identiske. I tillegg førte den obligatoriske kirkegangen i skolen til at de fleste elever 

så religion som en plikt. Tanken var at tredelingen av den religiøse oppdragelsen skulle 

involvere både kirken, skolen og hjemmene, men dette ble vanskelig for elever som kom fra 

hjem der det ikke var noen tradisjon for kirkegang og aktiv praktisering av religion. For disse 

elevene fremsto religionsundervisningen som lite relevant fordi den ikke tok nok hensyn til 

deres egne erfaringer og interesser.111  

 

I 1967 ble den såkalte kerygmatiske forkynnende tilnærmingen introdusert. Den relaterte seg 

i stor grad til religiøs praksis og var inspirert av den katolske teologien. Temaet blir utdypet 

og forsøkt tilpasset greskortodoksien til K. Gregoriades i hans verk The Theological 

Presuppositions of teaching R.E. Contribution to the Orthodox Cathechesis som utkom i 

1971. Gregoriades mener religionsundervisningen skal ha et rent kirkelig og forkynnende 

perspektiv. Han legitimerer sine teorier gjennom kirkens syn på Jesus som læremester, og at 

Gud åpenbarer seg gjennom Jesus og i hans menighet. Religionskunnskap mener han, skal 

læres gjennom personlig erfaring og i møte med Gud og Jesus. Gregoriades legger også vekt 

på at det er nødvendig med gode didaktiske metoder, men at disse må tilpasses slik at de 

tjener de kirkelige formålene han mener undervisningen må rette seg mot.112  

Metoden oppfordrer de troende til å knytte kontakt med Gud gjennom Jesus på et personlig 

nivå, som vil lede til frelse gjennom kirken og Den hellige ånd. Hva gjelder metodens plass 

og nytteverdi i den offentlige skolen er mer usikkert.  113  

 

Religionsundervisningen i den demokratiske greske staten 

(1975 -) 
I perioden 1967-1974 var Hellas styrt av en militærjunta. Selv om den greskortodokse kirken 

ikke aktivt og samlet offisielt hadde stått opp mot juntaen, ble religion nok en gang en 

samlende faktor når landet skulle bygge seg opp igjen etter juntaens fall. Prosessen ble 

temmelig lik perioden etter Metaxas’ militærregime og borgerkrigen på 1940-tallet. Ved å 

bruke grunnloven til å befeste greskortodoksiens plass som den dominerende religionen i 
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landet, ble kirken et verktøy for politikerne som de brukte for å skape en homogen nasjonal 

identitet. 114  

 

I et nytt dekret om religionsundervisningen i den greske offentlige skolen som kom i 1977, 

var det lettet noe på den liturgiske tilnærmingen i forhold til dekretet av 1969. Det var likevel 

fortsatt sterkt fokus på oppdragelse i den greskortodokse tro: “(The general aim) …is to 

disclose God’s plan and actions for the world and man as they have been articulated by Jesus 

Christ”.115 I det nye dekretet vektlegges også at elevene skal få en innføring i den 

greskortodokse religionens historie, men samtidig skal de også lære om kirkens indre liv og 

hvordan de skal praktisere sin greskortodokse tro i dagliglivet. I 1977-dekretet skisseres fem 

dimensjoner religionsundervisningen skulle sentreres rundt: Doktrine, ritualer, religiøs 

erfaring, den sosiale dimensjon og kristen etikk. Selv om det kan se ut som om dette er en 

fornying og forbedring av faget, ved å ta inn den sosiale dimensjon, ble status imidlertid det 

samme som før. Undervisningen fortsatte med hovedvekt på ritualer, doktrine og kristen 

etikk i og med at det ikke var noen endring i retningslinjene for lærerne som fulgte dekretet, 

som tok innover seg de nye temaene.116 Det kan i ettertid derfor se ut som det på tross av 

visse endringer i pensumplanen for faget, ikke egentlig var reell vilje til å endre 

undervisningsopplegget i klasserommene. 

 

Landets historie fra frigjøringskrigens begynnelse i 1821, gjennom kampen om Smyrna og 

folkeutvekslingen i 1923, den 2. verdenskrig og den påfølgende borgerkrigen samt 

militærjuntaens styre i perioden 1967-74, har hatt stor betydning for greskortodoksiens plass i 

det greske samfunnet, og forklarer til en viss grad hvorfor den greskortodokse religionen 

 er knyttet så sterkt til grekernes identitet som nasjon. Gitt dette politiske og 

religionskulturelle bakteppet, er det lettere å forstå hvorfor obligatorisk religionsundervisning 

i skolen så sterkt favoriserer greskortodoksien. Det forklarer imidlertid ikke hvorfor det har 

vært så lite nytenking og modernisering innenfor fagområdet, slik at Syrizas initiativ i 2016 

kan komme som en så stor overraskelse. 

 

Kriteriene for undervisningsopplegget har helt fra starten vært under sterk innflytelse av 

teologer, selv om ansvaret for utarbeidelse av pensum og læreplaner de facto ligger hos 
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Institutt for utdanningspolitikk (IEP) og det greske utdanningsministeriet.117 Tankesmiene for 

faglig innhold finner man ved de teologiske fakultetene ved universitetene i Aten og 

Thessaloniki. I de siste femti årene har hovedfokuset for forskningen ved disse fakultetene 

vært hermeneutikk og fortolkning av bysantinsk patristisk lære og tekster, og preget av 

asketisk religionsfortolkning, så som fader Maximus den store skriftefaderen fra det 7. 

århundre, Symeon den nye og Gregory Palamas fra henholdsvis det 11. og 14. århundre. 

Skolenes lærebøker er tettpakket med bibelsk og religionshistorisk doktrine og abstrakte 

religiøse konsepter, og evner i liten grad å formidle religion som noe folk flest kan forholde 

seg til og dra nytte av i sitt dagligliv.118 Den greske religionsforskeren Emanuel E. Perselis 

ved universitetet i Aten hevder at religionsundervisningen må knyttes til greskortodoksiens 

rolle sett i forhold til øvrige relevante religioner. Bare ved en slik tilnærmingsmåte mener han 

det vil være mulig “to meet the requirements of the values of a democratic education and the 

challenges of the religious pluralism and cultural diversity that all European societies 

confront.”119 Han mener med andre ord at religionsundervisningen i skolen bør være 

kunnskapsbasert, og ha samme tilnærming til undervisning i greskortodoksi som til 

undervisning i andre religioner. 

 

Det er blant annet de juridiske bindingene i grunnloven, som gjør at kirken mener seg å ha 

rett til innflytelse på religionsundervisningen i skolen. Dette har videre manifestert seg i den 

gjeldende loven for utdanning fra 1985 (1566/1985), som slår fast at “all students on a 

mandatory basis have to have been taught the “authentic” tradition of the Orthodox Church” 

(Artikkel 1, punkt 1.).120 Loven inneholder imidlertid også en passus som gir elever med 

andre religioner anledning til å få opplæring i sin egen tro. Dette er videre knyttet til den 

greske grunnloven, der generell religionsfrihet slås fast. De offentlig aksepterte religiøse 

minoritetene i landet har denne rettigheten, slik som den muslimske minoriteten i Thraki (der 

det er organisert undervisning i muslimsk tro og tradisjon). Loven fra 1985 stadfester også 

rett til å søke om fritak fra religionsfaget. Søknaden må være underskrevet av begge foreldre, 

og inneholde opplysninger om at årsaken til fritaket er begrunnet i annen religiøs 

overbevisning, eller eventuelt ingen religiøs overbevisning (ateister, humanetikere).121 Denne 

fritaksmuligheten ble imidlertid strammet inn av det daværende konservative 
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regjeringspartiet, Nea Demokratia, tidlig i 2015, rett før Tsipras fra det greske sosialistpartiet 

dannet regjering første gang. Innstrammingen åpnet for at lærere og administrativt personale 

ved skolene kan sjekke om elevene står som offisielt tilknyttet den greskortodokse kirke. Står 

de oppført som medlemmer, kan søknaden om fritak avslås. Det er i denne sammenheng 

verdt å nevne at det ikke er noen enkel sak å bli fjernet som offisiell greskortodoks person, 

dersom man er døpt og foreldrene har meldt fra om dette til myndighetene. 

 

Selv om det finnes muligheter for alternativ religionsundervisning og fritak, er det likevel en 

utbredt holdning at alle elever bør delta i den eksisterende undervisningsmodellen.122 Dette 

kom blant annet tydelig frem i en uttalelse departementsråden for religiøse saker i 

undervisningsministeriet, G. Kalatzis kom med, i forbindelse med diskusjoner rundt 

religionsundervisningen for den muslimske minoriteten i Thraki i 2013: “The Christian 

religion does not force anyone to believe in God. It only gives the opportunity to someone to 

learn about the majority’s faith. That is a useful social skill above all else because the 

Orthodox Church has influenced our culture, our worldview and the way we see 

ourselves.”123 Det er her viktig å nevne at hovedpoenget i diskusjonen var den tydelige 

forkynnende og kateketiske vinklingen på religionsundervisningen.124  

 

De ulike aktørene i den vedvarende debatten om religionsundervisningen i den greske skolen 

har også ulike måter å tolke lovgivningen på. Dette fører igjen til at partene har ulik 

tilnærming til hva det pedagogiske og teologiske innholdet i religionsundervisningen bør 

være. Det var det greske pedagogiske institutt, tilknyttet undervisningsministeriet, som 

innehadde det offisielle ansvaret for å utforme pensum og læreplaner (siden 1997). De er 

siden 2012 erstattet av Institutt for utdanningspolitikk (IEP). Instituttet fremholder at de anser 

religionsundervisningen som et ordinært skolefag. Av den grunn mener de også at den 

nåværende religionsundervisningen er underlagt og møter, de generelle retningslinjene og 

uttalte verdiene for all undervisning i skolen; “…to be faithful to the transmission of 

democratic values and critical openness.”125 Den undervisningen som foregår i skolene i dag 

er formelt basert på den siste reviderte læreplanen fra 2003. En ny revisjon ble gjort i 2011, 

men denne er per dags dato ikke innført i skolene, selv om den har vært kjørt som et 

																																																								
122 Undervisningsmodellen ble fastsatt av det daværende greske pedagogisk institutt, nå erstattet med 
utdanningspolitisk institutt (tilknyttet det greske undervisningsministeriet). 
123 Koukounaras Liagkis, Marios, “Religious Education in Greek Public Schools in Western Thrace”, 279. 
124 Ibid. 279. 
125 Koukounaras Liagkis, Marios, “Religious education in Greece: a new curriculum, an old issue”, 155. 
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pilotprosjekt i flere greske skoler siden 2013. Institutt for utdanningspolitikk hevder 

imidlertid at de anser at den undervisningen som foregår i skolene, i tråd med læreplanene av 

2003, er en “(…) open-ended educational process that does fair justice to religious pluralism, 

whilst providing religious literacy and supporting students in developing their cultural 

identity by teaching mainly Christian Orthodoxy, other Christian traditions, world religions 

and worldviews.”126  Andre aktører i debatten er uenige, og mener at det pensumet som er 

hjemlet i læreplanen av 2003 ikke medførte noen endring eller modernisering av 

religionsfaget. Flere forskere fastholder at det greske religionsfaget fortsatt har forkynnende 

og kateketisk karakter, med det formål å gi elevene en religiøs tro og nasjonal identitet 

knyttet til religion.127  

 

Fordi så mye av selve undervisningsopplegget er opp til den enkelte lærer, vil man møte en 

rekke forskjellige tilnærmingsmåter til faget, og også svært ulik kvalitet på undervisningen. 

Marios Koukounaras Liagakis som foreleser i religionsdidaktikk ved universitetet i Aten, 

omtalte i 2014 situasjonen på denne måten:  

 
“Hence, on a practical basis, it is possible that a researcher will, until now, have met 
with a variety of approaches to RE being used in a classroom, as teachers in Greece 
have the freedom to situate themselves in relation to what they regard as the purpose 
of their subject and its significance for learners while surprisingly, never having been 
evaluated for their professionalism simply because they are civil servants.”128  
 

For å oppsummere så er det slik at innholdet i undervisningen fortsatt er basert på 

lærerplanene av 2003, bortsett fra i de få skolene som har vært utvalgt som deltakere i 

pilotprosjektet for den nye lærerplanen av 2011. Det er nesten ingen endring i 

undervisningsmetoden siden faget ble innført på 1800-tallet, og innholdet i lærebøkene er 

sterkt vinklet mot greskortodoks teologi, snarere enn mot en akademisk basert generell 

religionsundervisning.129  

 

Den sittende regjeringen Tsipras har ved flere anledninger sagt at de ønsker å implementere 

læreplanen av 2011 i hele det greske skolesystemet, men hver gang det kommer opp forslag 

om endring av religionsundervisningen avstedkommer det sterke reaksjoner fra kirken og 

																																																								
126 Ibid. 155. 
127 Ibid. 155. 
128 Ibid. 156. 
129 Ibid. 156. 
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opphetede mediedebatter. Sist dette virkelig spisset seg til var da regjeringen offisielt varslet 

endring i Government Gazette den 13. september 2016. 
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4  Debatten  
	Etter offentliggjøringen fra den greske regjeringen 1. september 2016 om å foreta endringer i 

religionsundervisningen i den greske skolen, oppsto det en opphetet debatt der kirke og 

regjering hadde sterkt motstridende synspunkter. Debatten gikk langt ut over offisielle 

kanaler, og holdt høy medieprofil. Det som imidlertid var felles for partene, både kirke og 

regjering, var at de henvendte seg til folket og at de begge begrunnet sine synspunkter med at 

det var til det beste for folket.130  

  

Pensumet for religionsundervisning i den greske skolen, slik det undervises i dag, stammer 

fra 2003. Det inneholder elementer av lære om andre religioner, tilstrekkelig til at man til nå 

har sagt at det møter pålegg og internasjonale anbefalinger (fra blant annet EU) om at det skal 

undervises i mer enn de enkelte lands dominerende religioner. Det er likevel en klar overvekt 

av vinkling på den greskortodokse kirken. Dette er også i tråd med EUs anbefalinger, som 

også gir mye rom for nasjonal kultur og tradisjon. Recommendation CM/Rec av 2008 åpner 

for dette i Dimension of Religions and Non-Religious Convictions within the Intercultural 

education “(…) the national and cultural identity needs to be preserved through the 

development of a national, cultural, linguistic and religious education.”131 Dette oppfattes av 

de som ønsker å fortsette den nåværende undervisningsmodellen for religionsundervisningen 

i Hellas, som en støtte for deres argumentasjon. Det er også et problem at mange lærere i liten 

grad legger til rette for undervisning i andre religioner. Det blir på denne måten dobbelt opp, 

med egen religiøs tradisjon med hovedvekten i pensum lagt på læring av den greskortodokse 

religion, samt at organiseringen av undervisningsopplegget hovedsakelig er lagt til den 

enkelte lærer som har en teologisk, og ikke en religionsvitenskapelig kompetanse. Det er ikke 

dermed sagt at alle lærere motsetter seg å undervise i andre religioner. Det finnes lærere, 

skolepolitikere og akademiske krefter som lenge har ivret for en ny læreplan, som svarer 

bedre på de utfordringene som preger dagens globaliserte, multi-religiøse virkelighet.  

 

Behovet for å diskutere skolens håndtering av religiøst mangfold ble blant annet slått fast av 

det greske parlamentet i Anbefaling 1720/2005.132 Det ble laget en ny læreplan i 2011, og et 

pilotprosjekt i omlag 200 skoler ble igangsatt i 2013. Det meldes tilbake om varierende 

																																																								
130 Mitralexis, Sotiris. Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος, [Frigjøring av kirken fra staten: kirke-stat 
relasjoner og deres fremtidige utvikling] 59. 
131 Tsaliki, Evanthia. “Religious Education in Greece Under the Scope of Interculturalism”, 44. 
132 Ibid. 44. 
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resultater knyttet til pilotprosjektet, blant annet fordi lærerne ikke er blitt utstyrt med adekvat 

læringsmateriell, hverken hva gjelder pensumbøker eller lærermanualer i faget.133 I den nye 

læreplanen for religionsfaget er det kommet inn et pålegg om at det skal undervises minst 

10% om verdensreligionene, og lærerne er videre pålagt å legge opp til en mer aktiv 

undervisningsform, der kritisk forståelse, respekt og dialog hos elevene skal vektlegges. Det 

synes dermed som om man har evnet å dreie undervisningsmodellen fra ren katekisme til noe 

som kanskje kan kalles en mild forkynnende form.134 Selv om det ikke er noen radikal 

endring, er det likevel mange som mener at dette er et skritt i riktig retning. Etter 

avslutningen av pilotprosjektet ble imidlertid ikke den nye læreplanen implementert. En 

viktig årsak var påtrykk fra den greskortodokse kirken, som syntes å være fornøyd med 

tingenes tilstand og en videreføring av lærerplanen fra 2003.135 

 

Da regjeringen Tsipras høsten 2016 kunngjorde at de ville gå i gang med innføringen av den 

nye læreplanen, skapte dette derfor voldsomme reaksjoner fra den greskortodokse kirken. Det 

kom blant annet en skriftlig reaksjon den 27. september 2016, i form av et brev fra 

erkebiskop Ironymos II, i egenskap av hans posisjon som leder for Den Hellige Synode.136 

Brevet ble sendt statsminister Tsipras, samt lederne av samtlige politiske partier i det greske 

parlamentet. Innledningsvis krever Den Hellige Synode å være part i saken, og at 

implementeringen utsettes til de har fått komme med i dialogen og kommet med sitt syn. 

 

I innledning til brevet viser de til artikkel 3, punkt 1. i grunnloven,137 som de mener hjemler 

kirkens rett til å være likeverdig part i denne saken. Den Hellige Synode mener det er 

åpenbart at de har rett til å være med og bestemme om religionsundervisningen skal endres 

eller ikke, og er kritisk til regjeringen som mente at dette var en administrativ beslutning som 

																																																								
133 Tsaliki, Evanthia. “Religious Education in Greece Under the Scope of Interculturalism”,45. 
134 Ibid. 44,45. 
135 Ibid. 44. 
136 Erkebiskop Ieronymos II.  Επιστολή Μακαριωτάτου προς Πρωθυπουργό και Προέδρους Κοινοβουλευτικών 
Οµάδων για το µάθηµα των Θρησκευτικών. [Brev fra Erkebiskop Ieronymos II til Statsministeren og 
partilederne om religionsundervisningen]. 
137 1. The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. The Orthodox Church 
of Greece, acknowledging our Lord Jesus Christ as its head, is inseparably united in doctrine with the Great 
Church of Christ in Constantinople and with every other Church of Christ of the same doctrine, observing 
unwaveringly, as they do, the holy apostolic and synodal canons and sacred traditions. It is autocephalous and is 
administered by the Holy Synod of serving Bishops and the Permanent Holy Synod origination thereof and 
assembled and specified by the Statutory Charter of the Church in compliance with the provisions of the 
Patriarchal Tome of June 29, 1850 and the Synodal Act of September 4, 1928. (gjeldende gresk grunnlov av 
1975/1986/2001/2008)   
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regjeringen kunne ta på egenhånd.  Den Hellige Synode skriver i brevet at de er av den 

oppfatning at artikkel 3, punkt 1. i grunnloven slår fast at kirken er en del av den greske stat, 

og må som forvaltere av den grunnlovsfestede dominerende religion, være representert med 

kirkens syn når religionspolitiske beslutninger tas. 

 

Som jeg har vært inne på spiller den greske grunnloven en nøkkelrolle i forholdet mellom 

kirke og stat i Hellas. Slik har det vært helt siden dannelsen av det moderne Hellas i 1821. Da 

den første grunnloven ble skrevet i januar 1822, ble den greskortodokse religionen gitt en 

fremtredende rolle i arbeidet med nasjonsbygging og identitetsskaping for Hellas, som et 

homogent land og folk. Det var altså de første politikerne i et fritt Hellas som vektla 

religionen og ga kirken makt og innflytelse, etter at landet hadde kjempet seg til 

selvstendighet fra det Osmanske riket.138 Det er derfor kanskje ikke til å undre seg over at 

kirken i dag holder på denne makten og innflytelsen. Sett historisk kan det synes som kirken 

med en viss rett kan påberope seg å være en del av staten, med den argumentasjon at det ikke 

ville være mulig å skape nasjonen Hellas med felles referansepunkter og samhold for folket, 

uten den felles religiøse tilknytningen til den greskortodokse kirken. Den greskortodokse 

kirken er mye mer enn en religion for det greske folket. Den er kultur, tradisjon og en svært 

viktig del av de aller fleste grekeres identitet, og for mange kanskje den aller viktigste 

identitetsfaktoren. Spør man en greker om hvorfor han eller hun bekjenner seg til den 

greskortodokse tro, er det svært vanlig å få svaret: fordi jeg er gresk. Religionens plass i 

gresk identitet og nasjonalfølelse har gang på gang dukket opp i ulike politiske debatter hvor 

kirkeledere har tatt en aktiv rolle, så som for eksempel debatten om de greske ID-kortene i 

perioden 2000-2002, da EU påla Hellas å fjerne opplysningen om religiøs tilhørighet på de 

greske ID-kortene.139   

 

Religion og gresk identitet 
	Blant mine informanter var politikeren Theodoros Kotsonis som sto nær regjeringsapparatet 

under denne saken. Han var blant annet en sentral støttespiller for daværende statsminister 

Simitis i det sosialdemokratiske PASOK som satt med makten på begynnelsen av 2000-

tallet.140 Dette var det første intervjuet jeg foretok i forbindelse med mitt feltarbeid, og 

																																																								
138 Karagiannis, George. Εκκλησιά και Κράτος 1833 – 1997: Ιστορική Επισκόπηση Των Σχέσεων Τους. [Kirke 
og Stat 1883 – 1997: Historisk oversikt over deres relasjoner] 9.  
139 Roudometof, Victor, og Makrides, Vasilios N. (red.). Orthodox Christianity in 21st Century Greece 181. 
140 Intervju med Tidligere PASOK politiker Theodoros Kotsonis 10.09.16 



	 49	

formålet var å skaffe meg et bakteppe for relasjonene mellom kirke og stat gresk 

samtidshistorie. Selv om denne politikeren nå er pensjonert, var han en viktig kilde på grunn 

av sitt nære forhold til Simitis som overtok etter PASOKs grunnlegger, Andreas Papandreou, 

da han avgikk ved døden på slutten av 90-tallet. Simitis satt blant annet som statsminister da 

diskursen rundt de greske ID-kortene var på sitt mest intense, og det var hans regjering som 

til slutt fikk igjennom beslutningen om at det ikke lenger skulle stå religiøs tilhørighet på de 

greske ID-kortene. Et poeng min informant fremholdt var at dersom det var noen som i vår 

samtid kunne gjøre noe for å løse opp i båndene mellom kirke og stat i Hellas, så måtte 

endringen springe ut fra et sosialistisk parti, som Syriza. Han mente at det er nødvendig med 

vilje til modernisering og et sekulært politisk ståsted for å få dette til. Han fremholdt videre at 

det nå lå visse forventinger til slike endringsinitiativ fra Syrizas side hos flere av partiets 

velgere. 
 

Simitis og hans sosialdemokratiske parti satt med regjeringsmakten fra slutten av 1990-tallet 

til begynnelsen av 2000-tallet, en regjering som hadde modernisering og sekularisering som 

sitt mantra.141 Tiden var imidlertid ikke moden for ytterligere forandring, så tett opp til 

kontroversen om ID-kortene. Det hadde vært en stor politisk belastning for PASOK å kjøre 

den saken så sterkt, ikke minst med en så engasjert og populistisk motstander som daværende 

erkebiskop Christodoulos. Det ble derfor tatt en politisk strategisk beslutning om å holde 

tilbake kirkepolitiske saker som dette, slik at PASOK fortsatt kunne få stemmer fra den delen 

av den greske opinionen som føler sin identitet og nasjonalfølelse tett knyttet opp til den 

greskortodokse kirken.142 På denne tiden hadde Hellas i praksis et to-partisystem, der 

regjeringsmakten vekslet mellom det sosialdemokratiske PASOK og det konservative partiet 

Nea Demokratia (ND). Dersom det ene partiet endret for mye på økonomi eller nasjonal 

identitet, var det store muligheter for at det andre partiet ville gå av med valgseieren ved 

neste korsvei.143 Hellas har i liten grad velgere som stemmer på et ideologisk grunnlag. 

Velgerne ser mye mer hen til hva de anser som det beste for seg selv (økonomisk), og Hellas 

og det greske folk (identitets- og nasjonalfølelsen), forklarte den pensjonerte PASOK-

politikeren.  

 

																																																								
141 Chrysoloras, Nikolaos, Religion and national identity in the Greek and Greek-Cypriot political cultures, 177. 
142 Ibid. 175. 
143 Ibid.172. 
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Som jeg har vært inne på tidligere var og er den greskortodokse kirken en stor del av 

nasjonalbefolkningens identitet. Kirkens tilknytning til det greske folket gir den en form for 

tradisjonell autoritet. Det er gamle tradisjoner, arv og sedvane som denne autoritetsformen 

bygger på, der store deler av den greske befolkningen frivillig “underkaster” seg den 

greskortodokse kirken i dens egenskap av å være et åndelig overhode og veileder for det man 

anser som greske verdier og tradisjoner. Det er disse verdiene og tradisjonene som kirken står 

for, som for svært mange grekere er det de identifiserer seg med når de kjenner på sin 

nasjonalfølelse. 

 

Kirken og den greske staten 
	Den første greske grunnloven ble skrevet et knapt år etter oppstarten av frigjøringskrigen, og 

er datert 1. januar 1822. Den er noe endret i forhold til den som er gjeldende i dag (fra 

1975),144 men i begge står det at den greskortodokse religion skal være den dominerende 

religionen i Hellas. Den grunnloven vi ser i dag, og som jeg har referert til tidligere i 

oppgaven, er noe modifisert når det gjelder forholdet mellom religion og nasjonalitet. I den 

første grunnloven av 1822 står følgende å lese i kapittel i artikkel 1., her i offisiell engelsk 

oversettelse: “The established religion of the Greek State is the Eastern Orthodox Church of 

Christ, the government of Greece, however, tolerates every other religion, ant its services and 

ceremonies may be practised without interference”.145 Forholdet til kirken i den nye greske 

staten blir videre også omtalt i kapittel II, artikkel 2.: “All inhabitants of Greece professing 

the Christian religion are Greeks, and enjoy all political rights”.146 Det blir altså her satt 

likhetstegn mellom det å være greskortodoks og det å være gresk. Til sammenligning hadde 

norges grunnlov av 1814 en tilsvarende sammenheng mellom statsborgerskap og religiøs 

tilhørighet.147 Selv om dette punktet er tatt ut i senere grunnlover, står fortsatt punkt 1. under 

kapittel I igjen, og slik flere av kirkens ledere og talspersoner ytrer seg i diskursen om 

religionsundervisningen i skolen, kommer det tydelig frem at de fortsatt anser at det å være 

gresk bør innbefatte at man bekjenner seg til den greskortodokse tro.  

 

I den gjeldende grunnloven er ordlyden litt endret, og flyttet til seksjon II, artikkel 3., punkt 

1. som tydelig sier at den greskortodokse tro skal være landets dominerende religion: “The 

																																																								
144 Grunnlovsrevisjoner i 1986, 2001 og 2008 angikk ikke religionspolitiske forhold. 
145 Frazee, Charles A. The Orthodox Church and independent Greece, 1821-185, 47. 
146Ibid. 47. 
147	Stensvold, Anne. «Statskirke uten stat – Folkekirke uten folk». 408. 
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prevaililing religion in Grecce is that of the Eastern Orthodox Church of Christ.” Den biten 

som i den første grunnloven omhandlet religionsfrihet, eller kanskje snarere toleranse for 

andre religioner, er i den gjeldende grunnloven forsterket, og har kommet som et eget punkt 

under artikkel 13: “Freedom of religious conscience is inviolable. The enjoyment of civil 

rights and liberties does not depend on the individual’s religious beleifes.” 148Det er 

imidlertid verdt å merke seg at det er to artikler som omhandler religion under samme seksjon 

i grunnloven. De står begge under seksjon II, men er plassert under ulike overskrifter. Den 

som omhandler den greskortodokse tro står under overskriften “Relations of Church and 

State”, mens artikkelen som omhandler religionsfrihet er å finne under overskriften 

“Individual and Social Rights”.149 Ut fra dette er det mulig å si at den greskortodokse kirke 

gis en sterkere tilknytning til den greske staten enn andre etablerte religioner i Hellas, noe 

som det også viser seg at mange gjør i ulike diskurser om relasjonene mellom kirke og stat i 

Hellas. 

 

Gresk identitets- og nasjonsbygging har skapt sterke historiske bånd mellom kirke og stat. 

Bare få år etter opprettelsen av Kongedømmet Hellas, (1837) ble det i et kongelig dekret 

besluttet at det skulle være obligatorisk bønn før skolestart hver morgen, sant andre 

obligatoriske greskortodokse aktiviteter.150 De fleste av disse bestemmelsene står fortsatt ved 

lag. Opprinnelig var det både i kirkens og statens interesse å knytte slike sterke bånd. 

Nasjonsbyggingen etter den osmanske perioden gikk i stor grad ut på å skape en felles 

identitet, der innbyggerne i Hellas ikke bare delte samme språk, men også hadde samme 

religion,151 alle skulle føle seg som grekere. Mantraet de nye statslederne brukte i dette 

arbeidet var at man ikke bare var greskortodoks, men også gresk.152 Dette synet har ofte hatt 

stor politisk betydning, ikke minst i forbindelse med den gresk-tyrkiske folkeutvekslingen, 

etter den 2. verdenskrigen og den påfølgende borgerkrigen, samt i tiden etter militærjuntaen.  

 

																																																								
148 Gjeldende gresk grunnlov av 1975/1986/2001/2008. 
149 Ibid. 
150 Roudometof, Victor, og Makrides, Vasilios N. (red.). Orthodox Christianity in 21st Century Greece, 28. 
151 Om nasjonalisme og betydningen av språk og religion som identitetsmarkører, se Anderson, Benedict 
Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London, 2016 (først utgitt 
i 1983). 
152 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 99.  
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Men også i nyere tid har religion vært brukt av flere parter for å opprettholde nasjonal 

identitet. Dette var særlig tydelig under den forrige erkebiskopen, Christodoulos (1998-2008), 

og ble blant annet eksemplifisert med saken om de greske ID-kortene.153  

	

Debatten om ID-kortene har mange likhetstrekk med den nylige debatten om 

religionsundervisningen i skolen, som jeg tar for meg her. Debatter i det greske offentlige 

rom knyttet til religion, identitet og nasjonalfølelse vekker alltid svært sterke følelser. Ikke 

bare blant de som deltar i diskursene; politikere, kirkelige ledere og talspersoner, journalister 

med videre, men også blant folk flest. Et eksempel på dette er at daværende erkebiskop i 

Aten, Chrsistodoulos, klarte å samle omlag 3 millioner underskrifter til støtte for at religiøs 

tilknytning fortsatt skulle stå på de greske ID-kortene. Det betyr at over en fjerdedel av den 

greske befolkningen underskrev til støtte for offisiell synliggjøring av religiøs tilknytning.154 

Kirkens hensikt med å samle inn disse underskriftene var ikke bare å synliggjøre hvor stor 

motstanden mot forslaget var i befolkningen. Underskriftene var også tenkt brukt som et 

middel for å presse regjeringen til å avholde en folkeavstemming for å avgjøre saken. Når 

regjeringen ikke gikk med på dette, startet daværende erkebiskop Christodoulos en innbitt 

kamp for å få omgjort regjeringens avgjørelse. 155 

 

Kampen mot å ta bort religiøs tilknytning på ID-kortene ble fra kirkens side ført med 

henvisning til grunnloven, der det etter kirkens mening slås fast at den greskortodokse kirken 

i egenskap av å være den dominerende kirken i Hellas, oppebærer visse rettigheter som gir 

den tillatelse til å intervenere i offentlige anliggender som de anser som religionspolitiske. 

Erkebiskop Christodoulos overbeviste, ved å bruke en klart populistisk retorikk, store deler 

av den greske opinionen om at kirkens kamp mot de nye ID-kortene var en “hellig krig”156 

mot det han kalte et angrep på gresk kultur og greske tradisjoner. Erkebiskop Christodoulos 

kamp mot de nye ID-kortene fikk uttalt støtte fra det daværende opposisjonspartiet, det 

sentrumskonservative Nea Demokratia og den øvrige høyresiden i gresk politikk. Det ble 

imidlertid ikke avholdt noe referendum om saken. Kirkens syn hadde ikke noe å støtte seg på 

juridisk sett fordi både det greske datatilsynet og den greske riksadvokaten anså at oppføring 

av religiøs tilknytning på ID-kortene var i strid med den greske grunnloven.157 

																																																								
153 Roudometof, Victor, og Makrides, Vasilios N. (red.). Orthodox Christianity in 21st Century Greece, 117. 
154 Mavrogordatos, George. “Orthodoxy and nationalism in the Greek case”,  
155  Chrysoloras, Nikolaos, Religion and national identity in the Greek and Greek-Cypriot political cultures, 178. 
156 Ibid. 179. 
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Det er et paradoks at det nettopp er mannen som kirken så på som sin hovedfiende i saken om 

ID-kortene, tidligere justisminister Michalis Statopoulos (PASOK), som nå er bedt om å lede 

en komité som skal gjennomgå grunnloven for eventuelle endringsforslag. I følge 

avisartikkelen i den religiøse avisen Orthodoxi Alithia (Ortodoks Sannhet) “vender kirkens 

fiende tilbake”.158 Artikkelen omtaler Statopoulos som. “mannen som startet krig mot kirken 

og ble som en rød klut” 159 i kirke-stat- relasjonene. Det vil bli svært interessant å se hvordan 

denne saken utvikler seg mot høsten 2017. 

 

Det har til nå virket som om det etter ID-saken var kommet et noe åpnere klima med større 

takhøyde for å diskutere religionspolitiske saker. Den danske forskeren Trine Stauning 

Willert omtaler dette i sin bok New Voices in Greek Orthodox Thought fra 2014, der hun 

skriver: 

  

Under the leadership of Christodoulos (1998-2008) it was obvious that religious 
education, as a confessional class, was supposed to function as a guardian of the 
Greek Orthodox tradition against the risks of alienation from the West. The current 
Archbishop Ieronymos has appeared more open towards dialogue and has toned down 
the rhetoric of Orthodox education as an issue of national identity, yet the official 
attitude of the Church remains in favour of a faith-based Orthodox class at the heart of 
public education. 160 
 

Grunnen til at det religionspolitiske klimaet fremsto som mer åpent kan bero på at samtlige 

regjeringer, frem til regjeringen Tsipras kom til makten, ikke så på kirken som et politisk 

hinder. Slik diskusjonen har forløpt etter regjeringens offentliggjøring 1. september 2016, om 

en planlagt endring av religionsundervisningen, fremstår kirkens posisjon som uendret, og 

med et tydelig ønske om å bevare religionsundervisningen nøyaktig slik den er. Min hypotese 

er at det er flere årsaker til dette, og at disse strekker seg ut over den konkrete diskusjonen om 

religionsundervisningen.  

 

En av årsakene til at denne debatten helt fra starten av ble så tilspisset, og partene så tydelig 

gikk opp på barrikadene, var nettopp at kirken følte sin posisjon truet. Ved å ta å ta 

beslutningen om endring av religionsundervisningen uten kirkens støtte, hadde regjeringen 

Tsipras brutt med en innarbeidet tradisjon og sedvane med å rådføre seg med kirken på 

																																																								
158 Orthodoksi alitheia. “Επιστρέφει ο µοιραίος άνθρωπος” [“vender kirkens fiende tilbake”.] (min oversettelse). 
159 Ibid. (min oversettelse). 
160 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 99. 
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forhånd. Mitt inntrykk er at kirken følte sin makt og autoritet truet, både den formelle 

legitime makten, som er hjemlet i grunnloven, men også den mer uformelle formen for 

autoritet som de gjennom mange år hadde opparbeidet, blant annet gjennom høringsrutiner 

knyttet til religiøse saker. Det har vært vanlig at både statsministre og presidenter har benyttet 

seg av erkebiskopen og andre kirkelige ledere som rådgivere i saker knyttet til religion. For 

tidligere regjeringer har kirken ofte fremstått som en naturlig sparringspartner og 

høringsinstans i religionspolitiske saker.161  

 

Formelt er det imidlertid utdanningsministeriet som har ansvaret for skolens 

religionsundervisning. Det var på dette grunnlaget at daværende utdanningsminister Nikos 

Filis i september 2016, uten å rådføre seg med kirken, kunngjorde at regjeringen hadde 

besluttet at religionsundervisningen skulle endres i en retning som ville redusere fokuset på 

den greske kirken og dens betydning for samfunn og kultur, og vektlegge undervisning i 

verdensreligionene og livssyn i noe større grad. Kirken ligger som ansvarsområde under 

undervisningsministeriet, noe som har vært i tråd med kirkens egne ønsker og interesser. 

Kirken har sett på dette som en måte å sikre sin innflytelse på, samt en mulighet for å bli hørt 

gjennom så vel offisielle som uoffisielle kanaler. I løpet av de senere årene har dette 

ministeriet skiftet navn og ansvarsområder flere ganger, men det som har vært konstant både i 

navnet og gavnet har vært ansvaret for “Religioius Affairs”.162 Professor John Panaretos ved 

universitetet i Aten, og tidligere både departementsråd og statssekretær i 

utdanningsministeriet, omtaler i en artikkel av 4. november 2016 noen saker som illustrerer 

hvordan denne konstellasjonen har gitt kirken makt. Han gir også følgende forklaring på 

hvorfor kirken selv har vært en så sterk tilhenger av at denne formelle koblingen mellom 

kirke og stat ivaretas gjennom formell tilknytning til utdanningsministeriet: 

 

a. The 1988 clash between the then Minister of Education Antonis Tritsis and the 
Church, mainly in relation to the property of the Church that the State wanted to 
acquire (laws 1700/1987 on “the regulation of issue of church estate”, and 1811/1988 
“the yielding of forest and agricultural estates of the monasteries of the Church of 
Greece to the public”). The Church took the case to the Greek Council of State, which 
ruled in favour of the state. The Church insisted on its refusal of the law. This led to 
the replacement of Tritsis as Minister of Education and a subsequent agreement 
between Church and State that was never implemented.163  

																																																								
161 Mitralexis, Sotiris. Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος, [Frigjøring av kirken fra staten: kirke-stat 
relasjoner og deres fremtidige utvikling] 90. 
162 Paneretos, John. Education, Religion and Politics: The Case of Greece, 2. 
163Ibid. 2. 
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Ovenstående sitat underbygger min påstand om at det er flere religionspolitiske saker, i 

tillegg til religionsundervisningen, som skaper konflikter og dragkamp om makten mellom 

kirke og stat i dagens Hellas. Her kommer det klart frem at konflikten også i stor grad dreier 

seg om økonomi og eiendommer. Denne saken er bare en av mange der det har vært 

divergerende oppfatninger mellom kirke og stat, som har resultert i en opphetet offentlig 

diskusjon, der enden er blitt at en minister enten har måttet gå eller ikke er blitt gjenvalgt. 

 

En tilsvarende sak fra 2007, der det igjen var religionsundervisningen som var den utløsende 

årsaken, beskrives av sosiolog og religionsforsker Victor Roudemetof i boken Orthodox 

Christianity in in 21st Century Greece. Det ble den gang like mye bråk og diskusjon rundt 

forslaget som tilfellet var høsten 2016. Blant annet tapte daværende undervisningsminister 

Mrs. M. Giannakou gjenvalget til parlamentet på grunn av denne saken. Roudumetof skriver: 

 
While this incident shows the power of the association between religion and national 
identity in the nation’s collective memory, it is worth pointing out that, contrary to the 
Greek public’s perception, the official sanctioned affiliation of the Orthodox Church 
of Greece with educational establishments does not predate the nineteenth century. 
After the establishment of the Kingdom of Greece (1832), both official policy and 
intellectual mobilization were extensively used to nurture the careful intertwining of 
religion and education.164  
 

Det viser seg at hver gang et spørsmål om greskortodoksiens forhold til den greske staten 

kommer opp, skaper det stor uro og skarpe motsetninger, og til nå er det kirken som oftest har 

gått seirende ut.  

 

Ulike regjeringer har i nyere tid også forsøkt andre tilnærmingsmetoder når det gjelder 

relasjonene mellom kirke og stat, der flere ministre har forsøkt å appellere til den delen av 

kirken som står for det Willert kaller den progressive teologien i Hellas. Med det mener hun 

teologer som har et uttalt mål å fremme en ny forståelse av den rollen den greskortodokse 

kirken bør ha, og hvordan religionskunnskap bør undervises i den offentlige skolen.165 Det 

finnes to former for progressive krefter i den ortodokse kirken i følge Willert: På den ene 

siden de som ønsker modernisering; “favouring or advocating progress, change, 

improvement, or reform, as opposed to wishing to maintain things as they are”. Det finnes 

videre krefter i kirken som ønsker (moderate) endringer; “(…) advocating more enlightend or 

																																																								
164 Roudometof, Victor, og Makrides, Vasilios N. (red.). Orthodox Christianity in 21st Century Greece, 28. 
165 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 27 
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liberal ideas, new or experimental methods”.166  Willert viser videre til at de progressive 

teologene også er åpne for endringer innenfor den greskortodokse kirken: ”(…) change in the 

self-image of the Orthodox Church, change in the way Greek national identity has become 

identified with Orthodox religious identity and change in the way religion is taught in public 

education.167 Som Willert viser, er den greskortodokse kirken i Hellas ikke uten 

meningsbrytninger.  

 

En som forsøkte å appellere til kirkens progressive teologer var Georgios Papandreou, som 

både var utdanningsminister og statsminister for det sosialdemokratiske partiet PASOK. Hans 

utgangspunkt var et ønske om svakere bindinger mellom kirke og stat, og i en artikkel fra 

2009 skriver han følgende: 

 
Those speaking of separation between the Church and State are often misunderstood 
and considered to be hostile towards the Church. On the contrary, there are many 
church members that support this separation, considering that this is the way to help 
the Church play its real spiritual role, a role that must be preserved. This, finally, 
constitutes our target, purification, so that every person feels that the Church fulfils 
spiritual and social needs.168  
 

I følge Papandreou var motivasjonen bak PASOKs ønske om løsere bindinger i relasjonene 

mellom kirke og stat å gi kirken tid og rom til å utføre det han kaller de rene kirkelig 

oppgavene. Her kan det imidlertid være på sin plass å stille spørsmål ved hvorvidt en slik 

uttalelse muligens har motiver ut over å ville sørge for at det spirituelle gis tilstrekkelig tid og 

rom innad i den greskortodokse kirken. Det er som tidligere nevnt relativt uklare og flytende 

grenser i relasjonene mellom kirke og stat i Hellas, noe som fører med seg en stadig kamp i 

forholdet mellom religiøs og politisk makt. G. Papandreous utspill fra 2009 ga imidlertid ikke 

opphav til noen stor debatt om forholdet mellom kirke og stat i Hellas. Det er ikke slike 

generelle utspill som skaper politisk engasjement, men konkrete saker hvor sekulære 

politiske hensyn utfordrer etablerte kirkepolitiske ordninger, som greskortodoksiens 

hegemoniske posisjon i religionsfaget i skolen.  

 

I tilknytning til dette er det verdt å merke seg at de progressive teologene i svært liten grad 

var fremme i den nylige diskursen om religionsundervisningen i skolen. I særlig grad gjelder 

dette Den greske teologiske forening for forbedring av religionsundervisning, også kjent 

																																																								
166 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 27. 
167 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 27.  
168 Papandreou, George A., “The Relationship Between Church and State”. 
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under egennavnet Kairos (tid). På stiftelsesmøtet var det enighet om at det var på høy tid med 

endringer i religionsundervisningen, derav navnet med henvisning til tidsaspektet. 

Foreningen ble stiftet i 2009 av progressive teologer som ønsker en endring i 

religionsundervisningen i en mer kunnskapsbasert retning, som en motsats til det etablerte 

konservative teologforbundet Det panhellenske forbund av teologer (PETH),169 som har 

sterke bånd til erkebiskopen og Den Hellige Synode. En av årsakene til dette mener jeg kan 

være at kirken ikke selv trekker frem Kairos fordi de har mange sammenfallende synspunkter 

med staten i saken, samt at mediene hovedsakelig vinkler på konfliktstoffet og det 

sensasjonelle. 

 

De sakene jeg har nevnt ovenfor har alle likhetstrekk med diskursen om 

religionsundervisningen i den greske skolen som utspilte seg i tidsrommet 1. september til 5. 

oktober 2016. Utspillet dreide seg i utgangspunktet om utdanningsministerens makt og 

myndighet over religionsfaget i skolen, men ble raskt til en generell kamp om makt, 

dominans og påvirkning i kirke-stat-relasjonene. 

																																																								
169 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 135. 
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5 Kampen om religionsundervisningen 
høsten 2016 

 Rent faktisk startet saken om religionsundervisningen 1. september 2016, og fikk en 

foreløpig avslutning en drøy måned senere (5. oktober 2016) med enigheten om at saken 

skulle utsettes og utredes nærmere. Dette innebærer imidlertid ikke at selve diskusjonen om 

religionsundervisningen begrenser seg til denne tidsperioden, men har vært diskutert til og fra 

gjennom en årrekke. Saken har også ligget og ulmet sammen med andre saker i tilknytning til 

relasjonene mellom kirke og stat, og i særlig grad etter at den progressive regjeringen Tsipras 

kom til makten.  

 

Jeg har allerede gitt en skisse av de konkrete endringene som regjeringen ønsket å foreta i 

religionsundervisningen. Jeg vil her gå nærmere gjennom mitt kildemateriale, blant annet de 

intervjuene jeg foretok og se hvordan disse uttalelsene plasserte seg i det pågående offentlige 

ordskiftet. 

 

Da undervisningsminister Nikos Filis 1. september 2016 kunngjorde fra talerstolen i det 

greske parlamentet at religionsundervisningen i den greske skolen skulle endres, kunne det i 

første omgang se ut som om dette faktisk nå ville skje. I de første par ukene etter 

kunngjøringen var det overraskende få reaksjoner til saken, både fra kirkelig og politisk hold. 

Det var videre relativt liten mediedekning om saken i første halvdel av september, også når 

undervisningsministeren offentliggjorde programmet for det nye faget den 13. september 

2016. Endringene ble begrunnet med henvisning til utredninger og anbefalinger fra Institutt 

for utdanningspolitikk (IEP) i egenskap av å være et selvstendig fagorgan knyttet til det 

greske undervisningsministeriet. Det er viktig å ha in mente at disse endringene allerede var 

blitt initiert i 2011, under den siste PASOK-regjeringen, som også satte i gang et pilotprosjekt 

for å teste opplegget i praksis. Pilotprosjektet var nå avsluttet med gode evalueringer. Den 

nye læreplanen hadde også vært gjenstand for utredninger i sammensatte arbeidsgrupper der 

representanter for den greske kirken også hadde sittet med.170 Senere har den endrede 

undervisningsmodellen vært kjørt som pilotprosjekt i et utvalg greske skoler. Det er derfor 

mulig å se for seg at regjeringen og undervisningsminister Filis var i god tro da han foreslo å 

																																																								
170 Tsaliki, Evanthia. “Religious Education in Greece Under the Scope of Interculturalism”, 44. 
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umiddelbart implementere det endrede faget, og at det ville kunne gå relativt knirkefritt. Det 

viste seg imidlertid snart at dette var en feilberegning. 

 

Erkebiskopen  
Jeg hadde allerede 13. september 2016 i forbindelse med et intervju av en kirkeleder i Aigio 

på Peloponnes fått noen svake signaler om at kirken ville komme til å motsette seg 

endringen. Opprinnelig hadde jeg avtalt møte med metropolitten Ambrosios av Aigio, men 

ble i stedet møtt av hans stedfortreder, arkimandritten. Det ble snart klart at arkimandritten 

enten ikke hadde mandat, eller ikke var villig, til å svare på flere av de spørsmålene jeg 

overleverte skriftlig i møtet. Han ga meg likevel en del synspunkter i forbindelse med 

religionsundervisningen i skolen, som stort sett gikk ut på at kirken var fornøyd med tingenes 

tilstand. Helt til slutt kom han imidlertid med en påstand etterfulgt av et spørsmål som jeg 

oppfattet dit hen at han ønsket jeg skulle reflektere over: “Vi hadde egentlig ikke hatt noe 

imot om det ble en endring i religionsundervisningen, slik at det ble undervist i alle 

religioner, men innebærer det at greskortodoksien er en religion på lik linje med andre 

religioner?”. 171 Jeg oppfatter hans utsagn som at han implisitt sier at greskortodoksien er noe 

større i forhold til andre religioner.  

 

En uke etter offentliggjøringen av programmet for det nye religionsfaget, kom det en uttalelse 

fra erkebiskop Ieronymos II den 20. september 2016 via den greske statlige TV-kanalen 

ERT1. Her omtaler han de bebudede endringene som “uakseptable og farlige”172, og 

fortsetter med å si at dette er et svært lite fruktbart initiativ som ikke vil føre noe godt med 

seg, men tvert om være til skade for utdanningen spesielt, men også for samfunnet generelt. 

Han sier at dette utspillet fra regjeringens side vil kunne føre til alvorlig skade på relasjonene 

mellom kirke og stat, og han appellerer derfor direkte til statsministeren om øyeblikkelig å 

stoppe arbeidet med å innføre endringene i religionsfaget. Slik erkebiskopen ordlegger seg 

kommer det tydelig frem at han ikke anser saken om endringer i religionsundervisningen i 

skolen som ferdig utredet, og sier det nå er på tide at kirken og staten setter seg ned sammen 

for å jobbe seriøst med dette temaet. Han sier videre at alt han har hørt om saken så langt kun 

har vært “ord, ord og ord, der innhold og fornuft (logos) mangler”.173 Avslutningsvis sier han 

																																																								
171 Intervju med Arkimandritt Joachim Venianakis - Talsperson for Metropolitt Ambrosios, 13.09.16. (min 
172 Jeg så uttalelsen på nyhetssendingen til den greske statlige TV-kanalen ERT1 kl. 20.00 samme dag 
(20.9.2016) (Min oversettelse). 
173  Ibid. (Min oversettelse).  
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at han vil ta saken om religionsundervisningen opp med Den Hellige Synode på deres neste 

møte, som vil finne sted i perioden 4.-7. oktober. 

 

Dette er sterk kost fra erkebiskop Ieronymos II. Han har i årene etter at han ble valgt til 

erkebiskop i 2008 tonet retorikken knyttet til religiøs utdanning som et spørsmål om nasjonal 

identitet noe ned. Under hans forgjenger, erkebiskop Christodoulos, var dette en fane kirken 

holdt høyt, der det var tydelig at den forkynnende formen religionsundervisningen har skulle 

fungere som en vokter for, og beskytter av den greskortodokse tradisjonen.174 Nettopp fordi 

Ieronymos II vanligvis holder en relativt lav medieprofil, virker denne uttalelsen ekstra sterkt. 

Mens hans forgjenger ofte søkte seg til mediene, hadde Ieronymos II til nå inntatt en nesten 

motsatt posisjon. Han er sjelden å se på TV, og gir få avisintervjuer. Da han ble innsatt som 

erkebiskop var noe av det han fremholdt i sin tale at kirkens rolle skal være å. “produce 

spiritual antibodies” 175, og at kirkelige ledere ikke skal opptre som politikere.  

  

I forbindelse med debatten om religionsundervisningen har imidlertid pipa fått en annen lyd. 

Det synes som om erkebiskopen nå anser at kirkens rolle er truet ved at den sittende 

regjeringen bevisst utfordrer dens makt og autoritet. Det var etter at undervisningsminister 

Filis, i forbindelse med presentasjonen av det nye programmet for religionsundervisningen, 

bastant påpekte at dette var en beslutning regjeringen var i sin fulle rett til å ta på egenhånd, 

at erkebiskopen kort tid etter kom på banen i saken. Den greske avisen Ethnos hadde dagen 

etter oppslag på førstesiden der det sto at “erkebiskopen trakk våpenet sitt”176 , mens avisen I 

Kathemerini med krigstyper på førstesiden slo opp at det nå var “Hellig krig” 177 mellom 

Ieronymos II og Filis, mens den religiøst vinklede avisen Orhodoxi Alithia (Ortodoks Sanhet) 

på førstesiden kalte utdanningsminister Filis for “Gudfaderen” 178, med referanse til filmen av 

samme navn. I Kathemerini fulgte opp dagen etter med å fastslå at “sammenstøtene om 

religionsundervisningen (mellom kirken og staten) fortsetter, illustrert med et bilde av 

erkebiskopen og medlemmene i Den Hellige Synode.179  

 

																																																								
174 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 99.  
175 Ibid. 7.  
176 Ethnos. “Ο Αρχιεπίσκοπος πήρε τ´όπλο του” [erkebiskopen trakk våpenet sitt]. 
(min oversettelse).  
177 I Kathemerini. “Ιερός πόλεµος” [Hellig krig]. 
178 Orthodoksi alitheia. “Ο ... νονος Ν. Φιλης.” [Gudfaren N. Filis ]. 
179 I Kathemerini. “Συνεχιζονται οι σθυγρουσεις για τα θρησκεθτικα” [sammenstøtene om 
religionsundervisningen (mellom kirken og staten) fortsetter] (min oversettelse). 
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Katalysatoren for erkebiskopens reaksjon var debatten om religionsundervisningen, men den 

retorikken han og andre kirkelige ledere brukte, gir tydelige indikasjoner på at det er langt 

mer som står på spill. Det kan fremstå som om det er kirkens faktiske selvforståelse, der de 

anser seg å ha en naturlig, karismatisk autoritet, regjeringen Tsipras her utfordrer. Kirkens 

posisjon er, og har alltid vært, at de har en grunnlovsfestet posisjon som deltakere i staten, 

gjennom Seksjon II, artikkel 3, punkt 1. i grunnloven, der det står at den dominerende 

religionen i Hellas er den greskortodokse kirken. Denne legitime makten kan imidlertid 

overstyres av regjeringen, som selv kan avgjøre i hvor stor eller liten grad de tar kirken med 

på råd i ulike samfunnsmessige anliggender. Tradisjonelt har regjeringer valgt å bruke kirken 

som høringsinstans og sparringspartner. Med regjeringen Tsipras ser det imidlertid ut til at 

det har skjedd en endring i dette forholdet, der denne regjeringen i mindre grad rådfører seg 

med kirken før beslutninger tas. Dette også når det gjelder saker av religionspolitisk karakter, 

slik som endringen av religionsundervisningen i skolen må sies å være. 

 

For meg ser det ut som om det var denne forbigåelsen av kirken som høringsinstans i forkant 

av kunngjøringen om endringen som frembrakte Ieronymos II sin reaksjon den 20. september 

2016. Fordi kirken ikke ble konsultert i forkant av kunngjøringen, frykter de sannsynligvis at 

tilsvarende vil kunne skje også i fremtidige, tilsvarende saker. Det dreier seg altså ikke bare 

om denne enkeltstående saken, men om kirkens posisjon i gresk politikk og samfunnsliv. Jeg 

har tidligere påpekt den rollen kirken og den greskortodokse religionen har spilt i 

oppbyggingen av gresk identitet og nasjonalfølelse, helt siden oppstarten av frigjøringskrigen 

i 1821. I nyere gresk historie er det tradisjon for at politikere og politiske partier har anerkjent 

og i stor grad applaudert denne rollen. At regjeringen Tsipras velger å se bort fra dette, 

oppfattes av kirken som, i beste fall, historisk uvitenhet. Dette la erkebiskopen stor vekt på da 

han talte til Den Hellige Synode den 5. oktober 2016, som jeg vil komme nærmere tilbake til. 

 

Departementsråden  
Da jeg intervjuet departementsråd for religiøse saker i utdanningsministeriet, Georgios 

Kalatzis, viste han til de sterke historiske båndene mellom kirken og nasjonen, og sa at etter 

hans syn har “kirken fortjent sin plass i det greske samfunnet”.180 Han fortsatte med å si at 

“min personlige oppfatning er at staten ikke egentlig ønsker, og faktisk heller ikke kan være 

																																																								
180 Intervju med Departementsråden for religion i utdanningsministeriet George Kalatzis, 20.09.16. (min 
oversettelse) 
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atskilt fra kirken grunnet de sosiale og historiske båndene som binder oss sammen”181. Det er 

et tankekors at embetsmannen Kalatzis her taler politisk ledelse i eget departement midt i 

mot. I Norge er vi vant til det man omtaler som et “lojalt embetsverk”, det vil si at 

embetsverket til en hver tid forholder seg til og fremmer den sittende regjeringens 

synspunkter utad. Det er imidlertid en kjent sak at Kalatzis har en sterk tilknytning til den 

greskortodokse kirken, jamfør min tidligere omtale av telefonsamtale fra erkebiskop 

Ieronymos II til statsminister Tsipras der han utrykket ønsket om at Kalatzis fikk fortsette i 

stillingen som departementsråd.182 Jeg intervjuet Kalatzis den 20. september 2016, samme 

dagen som utdanningsminister Nikos Filis kom med sitt famøse utspill om kirkens 

ambivalente rolle under okkupasjonen under den 2. verdenskrig og juntatiden.  

 

Departementsråd Kalatzis var veldig tydelig på at det er grunnloven som må legges til grunn, 

både for kirkens posisjon i forhold til staten og kirkens plass i det greske samfunnet. Han 

viste til de angjeldende artiklene i grunnloven som først og fremst viser at den 

greskortodokse religionen skal være den dominerende religionen, dernest artikkelen som 

omhandler religionsfrihet. Kalatzis mener at det var en selvfølge at greskortodoksien skulle 

være den dominerende religionen i Hellas, fordi den representerer det han kalte “greske 

kjerneverdier”183. Han anser også at religionsfrihet som en av de greske kjerneverdiene, og at 

dette betyr at staten ikke skal blande seg inn i de interne forholdene i ulike trossamfunn og 

religiøse samfunn, ei heller bry seg med folks personlige religiøse overbevisning. I intervjuet 

understreket han imidlertid at den greskortodokse religionen er den første og den 

dominerende for grekerne, og at dette er dens rettmessige plass. Den greskortodokse kirken 

har sterke historiske bånd til nasjonen, og var en avgjørende faktor under nasjonsbyggingen 

på 1800-tallet.  

 

Av andre sider ved grunnloven som har betydning for den religionspolitiske situasjonen i 

Hellas, trakk Kalatzis frem kirkens tilknytning til patriarkatet av Konstantinopel (med sete i 

Istanbul), samt statusen til den autonome munkerepublikken på Athos, som er statsrettslig 

underlagt Hellas, men kirkerettslig underlagt patriarkatet i Istanbul. Han fortsatte med å si at 

ordlyden i den greske grunnloven i tilknytning til den greskortodokse kirke innebærer at 

																																																								
181 Ibid. 
182 Esos.gr. “Παραµένει Γενικός Γραµµατέας Θρησκευµάτων ο Γ. Καλατζής” [Departementsråd G. Kalatzis blir 
sittene i stillingen]. 
183 Intervju med Departementsråden for religion i utdanningsministeriet George Kalatzis, 20.09.16. (min 
oversettelse) 
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kirken ikke er underlagt staten, og at det heller ikke er noen underordning av staten i forhold 

til kirken. Når artikkel 3 i grunnloven sier at den greskortodokse religionen skal være den 

dominerende, er det en anerkjennelse av kirkens forbindelse til staten gjennom historie og 

kultur. Han avsluttet samtalen med å slå fast at grunnloven var det juridiske rammeverket jeg 

måtte forholde meg til. Selv om Kalatzis var klar på at kirken ikke var underlagt staten, 

oppfatter jeg ham dithen at hans syn er at det er sterke bindinger mellom kirke og stat, både 

formelle (ved at han viser til grunnloven) og uformelle (ved at han så tydelig anerkjenner at 

kirken har en viktig plass i samfunnet knyttet til det historiske. Når en embetsmann kommer 

med slike uttalelser, viser det at kirken har både formell og uformell makt og 

påvirkningskraft i forhold til undervisningsministeriet. Som Kalatzis selv sa det: “Kirken er 

veldig sterk, fordi den har mange lojale følgesvenner og støttespillere, og gjennom dette 

settes den i stand til å påvirke ulike forhold i samfunnet”184. For meg fremstår 

departementsråd Kalatzis selv som en slik lojal støttespiller for kirken.  

 

Kirken påberoper seg også legitim makt i forhold til staten gjennom kirkens Charter som ble 

nedfelt i lov i 1977 (Lov 590/1977)185. Artikkel 2. i charteret sier blant annet at den greske 

kirken skal samarbeide med den greske staten i alle saker av felles interesse, deriblant kristen 

utdanning av ungdom. Det slås imidlertid ikke fast at kirken nødvendigvis skal å ha et ord 

med i laget når skolens læreplaner utformes. Dette vil være et tolkningsspørsmål, og av et 

tilsvar utdanningsminister Filis ga til erkebiskopens uttalelse samme dag (20.9.2016) fremgår 

det at hans fortolkning av saken er divergerende fra den greske kirken sin. Han ser det som 

“uforståelig” at denne saken skaper konflikt og debatt, fordi det formelt er det greske 

instituttet for utdanningspolitikk som har ansvaret for innholdet i alle læreplanene for skolen, 

også når det gjelder religionsundervisning.186 Utdanningsminister Filis har gjentatte ganger i 

denne saken uttalt at religionsundervisning er et fag på lik linje med alle andre fag i den 

greske skolen. Den greske kirken har et tilnærmet motsatt syn, ved at de hevder at den greske 

kirken har en grunnlovsfestet dominerende plass som de mener må gjenspeiles i 

religionsundervisningen. 

 

 

																																																								
184 Intervju med Departementsråden for religion i utdanningsministeriet George Kalatzis, 20.09.16. (min 
oversettelse). 
185 Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος [Kirkens Charter, (Lov 590/1977)]. 
186 Jeg så uttalelsen på nyhetssendingen til den greske statlige TV-kanalen ERT1 kl. 20.00 samme dag 
(20.9.2016) (Min oversettelse). 
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Utdanningsministeren  
 Erkebiskop Ieronymos II og utdanningsminister Filis uttaler seg i samme sak, men befinner 

seg innenfor to ulike samfunnspolitiske rammer. På den ene siden finner man den 

greskortodokse kirken med sitt religiøse verdigrunnlag som er basert på det 19. århundrets 

nasjonalromantiske idealer, og på den annen side den politiske virkeligheten som regjeringen 

anser at de opererer innenfor, der de definerer Hellas som en sekulær stat i en 

sosialøkonomisk og politisk kontekst. Resultatet blir da at man får to ulike maktsentra som 

søker å påvirke det greske samfunnet i hver sin retning ut fra hver sin 

virkelighetsoppfatning.187 Debatten om religionsundervisningen illustrerer dette forholdet på 

en god måte. Begge parter gir uttrykk for at de synes det er uforståelig at ikke den andre 

parten ser deres synspunkter klarere. Begge parter opplever at de argumentene de kommer 

med er krystallklare og selvsagte, og flere ganger i debatten fremstår det som om de ulike 

partene søker å “oppdra” hverandre. Felles er at begge parter argumenterer for at deres syn er 

basert på hva de anser som best for det greske folket, og at begge parter også henvender seg 

direkte til opinionen. 
	

Den 20. september 2016 var en innholdsrik dag hva gjelder uttalelser fra både kirken og 

regjeringen. Først Ieronymos II sine uttalelser om endringen av religionsundervisningen som 

fullstendig uakseptabel for kirken, og dernest utdanningsminister Filis’ uttalelse om at dette 

ikke lenger var en sak for kirken. Kirken, sa han, hadde kommet med sitt syn og sine innspill 

i 2011, og nå var det bare snakk om en implementering av faget religionskunnskap som 

Institutt for utdanningspolitikk hadde utformet basert på forarbeidet. Denne dagen ble 

imidlertid utdanningsminister Filis intervjuet på den greske TV-kanalen Kontra-TV, en 

uavhengig lokal TV-kanal for Aten og omegn. Han var i utgangspunktet invitert for å snakke 

om religionsundervisningen, men han kom i løpet av intervjuet også med uttalelser om 

kirkens rolle under den 2. verdenskrig og den greske militærjuntaen. Uttalelsene avstedkom 

voldsomme reaksjoner fra flere hold. Det han rent konkret gjorde var å etterspørre “hvor 

kirken hadde vært under den tyske og italienske okkupasjonen under 2. verdenskrig og under 

juntatiden”, og sa med dette indirekte at han ikke anså at kirken hadde vært til støtte for det 

																																																								
187 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 11. 
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greske folk i disse vanskelige periodene i nyere gresk historie.188 De to journalistene som 

foretok intervjuet for Kontra-TV tilkjennega tydelig at de var sjokkerte over uttalelsen.  

 

Selv om TV-kanalen fremstår som politisk nøytral, er det tydelig at journalistene tilhører 

majoriteten av det greske folket, som har stor respekt for den greskortodokse kirken og 

identifiserer seg sterkt med denne. Hendelsen gir oss et tydelig eksempel på at medialisering 

av religion innebærer at mediene, foruten å formidle, “også er med på å fortegne bildet av 

religion i offentligheten”.189 Videre er det slik at når mediene fokuserer på religiøst 

konfliktstoff sørger de også for at religion blir mer synlig i det offentlige rom,190 på både godt 

og vondt, kan man kanskje si. Noen debattanter eksponerer seg i slike situasjoner på mindre 

fordelaktig vis enn andre, som jeg vil illustrere i forbindelse med omtalen av metropolitten 

Ambrosios av Aigio. Slikt kan lett føre til avsporinger av det debatten opprinnelig var ment å 

dreie seg om, men det kan på den annen side også avsløre at debatten egentlig går langt ut 

over den eksplisitte saken som satte den i gang. Det er slik jeg oppfatter den greske debatten 

om religionsundervisningen i skolen, at det ligger en større debatt knyttet til makt, dominans 

og påvirkningsmuligheter under den synlige kjernedebatten. 

 

Erkebiskopen som politiker 
	Erkebiskop Ieronymos II ga raskt tilsvar, men ikke direkte til utdanningsminister Filis. I 

stedet sendte han den 22. september et brev til den greske parlamentspresidenten, Nikos 

Voutsis. Her ser vi starten på det som kom kort tid inn i denne konflikten, - at erkebiskopen 

ikke lenger ønsket direkte dialog med utdanningsministeren. Det er et kort brev, der 

erkebiskopen viser til at “ettersom tiden går er det ofte slik at sannhetens stemme blir 

selektiv”.191 For meg fremstår dette utsagnet som om at erkebiskopen implisitt sier at Filis har 

fortolket historien slik det passer ham, for å stille kirken i et dårlig lys. Som vedlegg til brevet 

fremsender erkebiskopen også boka Minner og vitneutsagn fra 1940 og gjennom 

okkupasjonen,192 som ble skrevet og publisert av den greske kirken i 2001. Han ber om at 

parlamentspresidenten distribuerer et eksemplar til alle medlemmene i parlamentet, og 

																																																								
188 Press room. Φίλης: “Με ποιον ήταν η εκκλησία στην χούντα και στην κατοχή;” [Filis: Hvorvar kirken under 
Juntaen og 2.vk.].  
189 Furseth, Inger (red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten? 69. 
190 Ibid. 104. 
191 Charalampopoulou, Ismene. “Ιερώνυµος: Χωρίς συναίσθηση µιλά για την Εκκλησία ο Φίλης”. [Ieronymos 
II: Filis snakker om kirken uten Bevissthet]. Proto Thema. (min oversettelse). 
192 Ibid. (min oversettelse). 
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skriver at i boka vil politikerne selv kunne lese om de sanne historiske hendelsene knyttet til 

kirkens handlinger under den tyske og italienske okkupasjonen under den 2. verdenskrig. Det 

er underforstått at det han mener er at kirkens menn støttet og hjalp det greske folket og 

nasjonen i denne perioden. Dette kommer også tydelig frem når han skriver at boken er 

skrevet “til minne om kirkens nasjonalhelter som ga sitt blod for den hellige tro og de greske 

idealer”.193 

 

Kirken benytter seg her av en klart belærende retorikk, og inntar på denne måten rollen som 

de eneste som kjenner den historiske sannheten som kirkens rolle under 2. verdenskrig. Hva 

andre måtte mene, avskriver kirken som feil, eller i beste fall, dårlig hukommelse. For 

motparten kan det imidlertid se ut som om kirken på enkelte punkter av sin historie 

gjennomgår en eufemisering, der de ved å tildels tilsløre og tildels forvandle (pynte på) 

sannheten, alltid vil fremstå i et positivt lys i de sosiale relasjonene. Ieronymos II fremviser 

her hva som er kirkens selvforståelse i tilknytning til dens rolle i forhold til den greske staten 

og folkets lidelser under den 2. verdenskrig.  

 

Den greskortodokse kirkens symbolske makt har som oftest fått stå uimotsagt, slik at når 

kirkens autoritet utfordres på denne måten frembringer det sterke reaksjoner. Det fremstår i 

denne saken som om den greske kirkens hegemoni og verdensoppfatning utfordres, og kirken 

imøtegår derfor kritikken fra utdanningsminister Filis med en metode som innebærer at de 

selv søker å definere historien slik at maktforholdet mellom kirke og stat ikke omformuleres.  

 

I dette første brevet går ikke erkebiskopen inn på Filis kritiske bemerkning om kirken under 

juntatiden, men dagen etter sendte han et brev direkte til Filis som i flere punkter imøtegikk 

kritikken.194 Filis sendte et kort svarbrev tilbake, der han ikke kommenterte på noen av 

punktene, men nøyde seg med å si at denne perioden i nyere gresk historie er noe som bør 

diskuteres saklig og rolig i det offentlige rom, i den hensikt at ”vi alle må lære av våre 

feil”.195 Vi ser her at denne perioden i nyere gresk historie fortsatt avstedkommer sterke 

følelser og reaksjoner, der den greskortodokse kirken og den sekulære venstreradikale 

																																																								
193 Ibid. (min oversettelse). 
194 Erkebiskop Ieronymos II. Επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερωνύµου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη [Brev fra Erkebiskop 
Ieronymos II til Utdanningsminister Nikos Filis]. 
195 Ibid. (min oversettelse). 
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politiske siden har svært ulik oppfatning av det historiske innholdet, dette spiller igjen over 

på den politiske debatten i dag. 

 

Spørsmålet er imidlertid ikke så mye hvilke historiefremstillinger de ulike partene i de greske 

kirke-stat-relasjonene velger, men snarere bør man stille seg spørsmålet om hvorfor 

utdanningsminister Nikos Filis valgte å adressere denne saken midt i debatten om 

religionsundervisningen i den greske skolen. For en utenforstående kan det virke som om han 

bevisst ønsket å skape et enda skarpere religionspolitisk klima, til tross for at han 

avslutningsvis i brevet til erkebiskop Ieronymos II skriver at han ønsker direkte dialog med 

kirken om temaer som angår staten og kirken (og ikke bare kontakt via åpne brev), og at han 

alltid er rede til åpen dialog og møter med erkebiskopen.196 Det religionspolitiske klimaet 

mellom ministeren for fagdepartementet og erkebiskopen er imidlertid nå blitt så dårlig at 

veien tilbake til en god dialog synes umulig.  

 

Erkebiskopen har gjennom hele denne debatten hatt synlig støtte fra flere metropolitter og 

kirkeledere, mens Filis ble stående mer og mer alene. En av erkebiskopens støttespillere som 

lot seg hisse opp var metropolitten Ambrosios av Aigio. Han skulle opprinnelig vært et av 

mine intervjuobjekter, men når jeg kom til møtet fikk jeg beskjed om at møtet i stedet ville 

være med metropolittens stedfortreder, arkimandritten Joachim Venianakis. Når det gjelder 

metropolitten Ambrosios nøyer jeg meg derfor med å trekke inn noen utspill han gjorde i 

mediene (TV) i forbindelse med utdanningsminister Nikos Filis. Metropolitten Ambrosios må 

kunne kalles en fargeklatt og noe av en “løs kanon” i kirkelig målestokk, og har kommet med 

mange kontroversielle og reaksjonære utspill i årenes løp, blant annet i forbindelse med 

homofili. I forbindelse med utdanningsminister Nikos Filis kom han med kommentarer om 

dennes noe korpulente kropp, nærmere bestemt at de som er litt overvektige er litt mindre 

intelligente. Ambrosios sammenlignet også utdanningsministeren med en slange.197 

Metropolitten Ambrosios blir ganske kreativ i ordbruken når han kommer i affekt. Slike 

utspill understreker nettopp det jeg fremholdt tidligere, - at det kan bli ganske høy temperatur 

i meningsutvekslingen i Hellas, også i debatter som i utgangspunktet foregår på et høyt 

politisk plan. 

																																																								
196 Erkebiskop Ieronymos II. Επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερωνύµου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη [Brev fra Erkebiskop 
Ieronymos II til Utdanningsminister Nikos Filis]. 
197 Hellenic Parliament TV.  Ν.Φίλη (Υπ.Παιδείας) στην Προ Ηµερ. Διατάξεως Συζήτηση για την Παιδεία.  
[Nikos Filis (utdanningsmenister) taler til parlamentet om utdanning]. 



	68	

En moderat kirkelig stemme  
Jeg hadde før feltarbeidet henvendt meg til metropolitten Chrysostomos i Messenia, sørvest 

på Peloponnes, med spørsmål om han var villig til å la seg intervjue av meg. Chrysostomos er 

også professor ved det teologiske fakultetet ved universitetet i Aten. Dette log seg dessverre 

ikke arrangere, fordi han ble sendt på et kirkelig oppdrag til Roma i den tidsperioden jeg 

befant meg i Hellas. Jeg mottok imidlertid svar på e-post, der han viste til et høringssvar han 

som komiteleder i Den Hellige Synode, hadde gitt til forslaget om ny læreplan sist de hadde 

saken oppe i 2012. I e-posten skriver han at han fortsatt står inne for synspunktene i dette 

høringssvaret.  

 

Chrysostomos skriver innledningsvis i høringssvaret at den greskortodokse kirke “må 

forholde seg til at juridisk sett så hører læreplanene for religionsundervisningen i skolen inn 

under staten, og ikke kirken”.198 Han mener imidlertid at kirken må strebe etter “å ha den 

greskortodokse teologien i sentrum, men uten at undervisningen nødvendigvis må være 

forkynnende. Skolen kan ikke gjøres ansvarlig for elevenes tro, fordi tro ikke kan evalueres 

eller vurderes pedagogisk.”199 Samtidig forkaster han det statlige forslaget om alternativ 

religionsundervisning for “utlendinger” (elever med annen trosretning). Begrunnelsen han gir 

er imidlertid ikke teologisk, men metodologisk; at det ikke vil være praktisk gjennomførbart i 

den pedagogiske virkeligheten skolene befinner seg i. På det nåværende tidspunkt vil det ikke 

kunne la seg gjøre fordi det vil kreve tilpasninger i forhold til klasserom, pensum og 

pensumbøker, det vil si en rekke utfordringer som det greske skolesystemet på det nåværende 

tidspunkt ikke er rede til å kunne takle.200 Chrysostomos tilhører med andre ord den moderate 

leiren innenfor den greskortodokse kirken. 

 

I høringsuttalelsen skriver han videre at man vil kunne oppnå en langt mer balansert 

religionsundervisning, dersom man også tar visse grep i den undervisningen som 

religionslærere selv gjennomgår. Han mener at religionslærere fortsatt bør utdannes ved de 

teologiske fakultetene, men at de som velger læreryrket bør få en tilleggsutdanning innen 

pedagogikk og fagdidaktikk. Han beskriver læreren som den som skal være drivkraften i 

klasserommet, men ikke i en form der bare læreren er aktiv og elevene er passive mottakere. 

																																																								
198 Chrysostomos, Εἰσήγησις εἰς τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ιεραν Συνοδον. [Høringssvar om 
religionsundervisning, Den Hellige Synode] (Min oversettelse). 
199 Ibid. (Min oversettelse). 
200 Ibid. (Min oversettelse). 
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Metropolitten Chrysostomos viser her en mer akademisk tilnærming til saken enn mange av 

sine kolleger i kirkeledelsen, men plasserer seg i kirkens maktpolitiske sentrum når han 

presiserer at en læreplan i religionsundervisningen må ta utgangspunkt den greske etnisitet og 

den greskortodokse tradisjonen; “med basis i det vi forstår som den greske tradisjonen, der 

den greskortodokse religionen står som et monument over det vi forstår som vår kultur”.201  

 

Chrysostomos sier altså at undervisning i den greskortodokse religion må prioriteres, og 

begrunner det med at den befinner seg i en særstilling i forhold til andre religioner. Dette er i 

tråd med hva erkebiskop Ieronymos IIs talsperson sa i en TV-opptreden om morgenen 5. 

oktober 2016, der han gikk ennå litt lenger ved å beskrive den greskortodokse religionen som 

“noe mye mer enn andre religioner”.202 I følge Chrysostomos er det nødvendig og verdifullt 

for alle elever, uavhengig av religiøs tilknytning, å kjenne til den dominerende religiøse 

tradisjonen i det landet der de har sitt hjem. Dette, fremholdt han, må være den første og 

viktigste delen av pensumet. Den andre delen bør omhandle de andre store kristne 

tradisjonene, så som katolisismen og protestantismen. Den tredje delen bør så omhandle en 

viss informasjon om de andre store religionene, særlig de som er av interesse for det greske 

samfunnet, det vil si store religiøse tradisjoner som jødedommen, islam, hinduisme og 

buddhisme.203  

 

Det ser ikke ut til at Chrysostomos anser det for å være viktig å formidle tradisjoner og kultur 

i tilknytning til de andre verdensreligionene. Dette er likevel et progressivt syn på saken sett i 

forhold til erkebiskopens syn. Det er derfor ikke veldig realistisk å tro at Chrysostomos vil få 

gjennomslag for sitt syn blant sine kolleger i for eksempel Den Hellige Synode. Han figurerer 

heller ikke i mediene i forbindelse med saken, slik som flere av de andre metropolittene som 

har et mer konservativt syn. Pressen har lagt seg på en linje i denne saken der de fremhever 

konfrontasjonene og konfliktene, slik at de med mer moderate synspunkter ikke gis 

nevneverdig spalteplass eller TV-tid. Selv om Chrysostomos avslutningsvis skriver at den 

greskortodokse religionen må være hovedfokuset i religionsundervisningen204, er hans 

innspill langt mer nyansert enn for eksempel kollegaen metropolitten Serafim av Patras, som 

																																																								
201 Ibid. (Min oversettelse). 
202 Skai. “Εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής: Ο Ιερώνυµος δεν συζητά µε τον Φίλη για τα θρησκευτικά” 
[Talspersonen til Erkebiskopen: Ieronymos vil ikke snakke med Filis om religionsundervisningen]. 
203 Chrysostomos, Εἰσήγησις εἰς τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ιεραν Συνοδον. [Høringssvar om 
religionsundervisning, Den Hellige Synode] (Min oversettelse). 
204 Ibid. (Min oversettelse). 
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jeg omtaler nærmere et annet sted i oppgaven. Serafim er av de mer frittalende og 

konfronterende metropolittene, og figurerer derfor ofte i mediene.  

 

Det er imidlertid verdt å merke seg at metropolitten Chrysostomos synspunkter ikke skiller 

seg nevneverdig fra de som departementsråden i kunnskapsdepartementet, G. Kalatzis, 

fremholdt i 2013: “The Christian RE (religious education) does not force anyone to believe in 

God. It only gives the opportunity to someone to learn about the majority’s faith. That is a 

useful social skill above all else because the Orthodox Church has influenced our culture, our 

worldview and the way we see ourselves.”205 Metropolitten Chrysostomos er med andre ord 

ikke alene om sine synspunkter, men får støtte hos enkelte embetsmenn på høyt nivå i 

fagdepartementet. Men ingen av disse kom Filis til unnsetning høsten 2016. 

 

																																																								
205 Koukounaras Liagkis, Marios, “Religious Education in Greek Public Schools in Western Thrace”, 279. 
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6 Ministeren som undervurderte kirken  
 Undervisningsminister Filis har tilsynelatende kjørt religionsfagsaken alene. Etter hvert ble 

statsministerens stillhet så påfallende, og spekulasjonene og ryktebørsen så sterk, at Filis følte 

han måtte gå ut i mediene å kommentere dette. Søndag 24. september 2016 hadde flere 

tabloide aviser slått opp påstander om at statsministeren hadde beordre Filis til å søke 

forsoning med erkebiskopen og be om unnskyldning.206 

 

I en artikkel i den politisk uavhengige riksdekkende avisen To Vima omtales dette den 26. 

september 2016 under overskriften ”Filis: Jeg går ikke tilbake på saken om 

religionsundervisningen, jeg har statsministerens støtte”. 207  Uttalelsen kom ikke bare på 

bakgrunn av de tabloide oppslagene, men var også knyttet til påstander om at lederen av 

koalisjonspartiet ANEL, forsvarsminister Panos Kammenos, hadde sett seg lei på Filis’ 

sololøp og sendt en advarsel til statsministeren om at han ikke lenger var innstilt på å la ”Filis 

få gjøre som han vil i regjeringen”.208 Men heller ikke etter disse presseoppslagene kom 

statsministeren på banen i den offentlige debatten, hverken med synlig støtte til 

utdanningsminister Filis eller kommentarer til en eventuell uenighet innad i regjeringen i 

saken.  

 

Det høyrepopulistiske regjeringspartiet ANEL har et ganske annet syn på og forhold til den 

greskortodokse kirken enn det venstreradikale Syriza, men det er sterke empiriske bevis i 

Hellas på at det er uklokt å legge seg ut med kirken dersom man ønsker å beholde politisk 

makt. Etter min oppfatning ser det derfor ut som om statsminister Tsipras av maktpolitiske 

grunner lot utdanningsministeren fronte denne saken på egenhånd. Det kan ha vært en klok 

strategi fra statsministerens side, for i intervjuet med To Vima fortsatte Filis hardkjøret mot 

erkebiskop Ieronymos II. Filis beskyldte erkebiskopen for å ha gått tilbake på tidligere 

enighet i saken om religionsundervisningen, etter påtrykk fra “ytterliggående kirkefedre”. 

Han bruker her et uttrykk som på gresk refererer seg til De tre hierarker i den greskortodokse 

kirke, Basilios den store, Gregor Teologen og Johannes Krysostomos. Min antagelse er at han 

med denne retorikken mener å si at erkebiskop Ieronymos II har latt seg påvirke av det Filis 

anser som gammeldagse og bakstreverske teologer.  

																																																								
206 Hasapopoulos. Φίλης: Δεν κάνω πίσω στο θέµα των Θρησκευτικών, έχω την κάλυψη του Πρωθυπουργού. 
[Filis: Jeg går ikke tilbake på saken om religionsundervisning, jeg har statsministerens støtte.] To vima. 
207 Ibid. (min oversettelse). 
208 Ibid. (min oversettelse). 
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I artikkelen i To Vima mandag 26. september kan det se ut til at utdanningsministeren 

forsøker å moderere seg. Hensikten kan ha vært å skape et bedre klima før den oppsatte 

debatten i parlamentet om saken 28. september. I artikkelen uttaler han at regjeringens 

utgangspunkt for kirke-stat-relasjonene er dialog og samarbeid, i tråd med normen når store 

aktuelle problemstillinger er på agendaen. Han fortsetter med å si at partene må ha blikket 

rettet fremover, og ikke henge seg opp i ideologiske konfrontasjoner knyttet til fortiden. Han 

hevder videre at uttalelsene han kom med i TV-intervjuet 20. september (om kirken under 

2.VK og juntatiden), ble overdrevet av enkelte medier, og at dette ikke må undergrave det 

han betegner som “den stabile retningen”209 som samarbeidet mellom kirken og staten har. 

Hvorvidt denne uttalelsen fra Filis er initiert av ham selv, eller kommer som et resultat av at 

det muligens er noe i ryktene om at statsminister Tsipras hadde bedt ham om å innta en mer 

forsonende tone overfor erkebiskop Ieronymos II, vites ikke. Det er fortsatt taust fra 

statsminister Tsipras i saken. Det har vært så taust fra den kanten at den greske avisen 

Elefteros Typos (Fri Presse) den 22. september hadde et oppslag der metropolitten Serafim av 

Pireus lurte på om statsministeren lekte gjemsel, for å unngå å ta ansvar i saken om 

religionsundervisningen. 210 

 

I lys av Filis’ uttalelser i TV-programmet den 20.september kan det kanskje være på sin plass 

å spørre seg om det ikke snarere er en stabil kollisjonskurs han har begitt seg ut på. Det er 

etter mitt syn også vanskelig å skylde på mediene i forbindelse med hans uttalelser om 

kirkens rolle under den 2. verdenskrigen og juntatiden, i og med at uttalelsen kom i en direkte 

TV-sending, der alle kunne se nøyaktig hva som ble sagt og på hvilken måte.  

 

Det er imidlertid flere sider ved den modningsprosessen som religionsfagdebatten får frem i 

lyset. Og selv om det har vært en flerårig dialog om saken er det langt i fra noen enighet. Den 

læreplanen som Institutt for utdanningspolitikk har utformet på bakgrunn av et initiativ fra 

PASOK-regjeringen i 2011 har hele tiden vær gjenstand for kritikk fra store deler av den 

greskortodokse kirken. Dette gjaldt både under utformingen av den nye lærerplanen, samt at 

kirken også i ettertid har gitt tydelig uttrykk for at de ikke ser seg ferdig med saken, og 

ønsker omkamp. 

																																																								
209Ibid. (min oversettelse) 
210 Eleftheros Typos. “Βλασφηµει ο Φιλης εναντιτον της Εκκλησιας” [Filis med blasfemiske utsagn mot kirken] 
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Erkebiskopens strategi 
Jeg har tidligere vært inne på at da Ieronymos II ble innsatt som erkebiskop etter den 

profilerte erkebiskop Christodoulos i 2008 kunne det se ut som om han inntok en mykere 

linje i kirke-stat-relasjonene enn sin forgjenger. Det kan imidlertid hevdes at dette er mer 

knyttet til hans personlighet og stil, enn i til forskjeller i synet på den greskortodokse kirkens 

forhold til staten og det greske samfunnet. Han har en annen måte å nærme seg den offentlige 

diskursen på enn sin forgjenger, og har blant annet nærmet seg problemstillingene i forhold 

til staten i form av bøker. Et eksempel på dette er den boka jeg fikk av spesialrådgiveren for 

religiøse saker i det greske utenriksministeriet. Den utkom 5. juli 2016 i et begrenset opplag, 

og ble gitt til utvalgte deltakere i den offentlige diskursen om relasjonene mellom kirke og 

stat.211 Boka utkom som et tilsvar til en bok skrevet av den greske juristen og 

grunnlovseksperten Nikos Alivazatou, der han tar til orde for at det er nødvendig med en 

lovendring for å løse opp i bindingene mellom kirke og stat. Alivazatou er også tidligere 

PASOK-politiker, men ble lansert som kandidat i det siste presidentvalget i Hellas av partiet 

To Potami (elven), som er et EU-orientert sentrumsparti som ble stiftet i 2014.212 Alivazatou 

er også knyttet til den greske nasjonale kommisjonen for menneskerettigheter som nylig har 

kommet med en uttalelse i forbindelse med det nye pensumet til religionsundervisningen. I 

uttalelsen peker SMR på nødvendigheten av en pluralistisk og moderne skole, der religiøs 

bevissthet i hht. grunnlovens artikkel 16 må ivaretas for alle trosretninger. Dette knytter de 

opp mot artikkel 5. 1. i grunnloven der det står at “All persons shall have the right to develop 

freely their personality and to participate in the social, economic and political life of the 

country, insofar as they do not infringe the rights of others or violate the Constitution and the 

good usages”. De viser videre til artikkel 13, om trosfrihet.213  

 

I sin bok gir Ieronymos II et tilsvar i form av et analytisk bilde av det han mener er de 

historiske båndene som gir kirken en naturlig rett til dens sterke tilknytning til staten. Hans 

oppfatning er at det fra kirkens side ikke er nødvendig med en oppkonstruert argumentasjon 

																																																								
211 Erkebiskop Ieronymos II. Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύµατα του Αντικληρικαλιστικου 
Λαϊκισµού. [Kirkens svart på populistiske antiklerikalistiske myteforestillinger], 7.  
212 Engelstad, Ellen. Syriza, 5. 
213 nchr.gr. Δήλωση της ΕΕΔΑ µε αφορµή την εφαρµογή των Προγραµµάτων Σπουδών του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών στα σχολεία. [Utalelsen fra den greske nasjonale kommisjonen for menneskerettigheter om 
gjennomføringen av religionsundervisnigen] 
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for opprettholdelse av denne tilknytningen, men at historien taler for seg. Han knytter 

historien og analysen tett opp til en analyse av de økonomiske relasjonene mellom kirke og 

stat i Hellas.  

 

I innledningen til boka skriver han at han ikke har motforestillinger mot generell 

modernisering og tilpasning av gresk lov slik at den greske staten skal fungere optimalt, men 

sier videre at etter hans syn undergraver den foreslåtte lovendringen i praksis de 

institusjonene som skal bevare og ivareta Hellas som nasjon (underforstått blant annet den 

greskortodokse kirken i Hellas). Han skriver videre at dette “såkalte forsøket”214 på å skille 

kirke og stat, rent faktisk vil føre til en separasjon av nasjonen (folket) fra kirken. Dette betyr 

for Ieronymos II at den foreslåtte lovendringen angriper selve nasjonens bevissthet og Hellas 

som land. Han viser til at lovforslaget inneholder en lang rekke punkter, men sier at han i 

denne boka særlig ser på punktene 16 og 17. Punkt 16 i lovforslaget omhandler kirkens 

økonomi i forhold til avlønning av greskortodokse prester, mens punkt 17 foreslår å 

tilbakeføre eiendommer som ble overført fra kirken til staten etter 1945, for på denne måten å 

sette kirken i stand til å styre seg selv økonomisk. Ieronymos II påpeker at punktene 16 og 17 

inneholder en rekke faktiske feil, og hevder at dette vil vise seg i den historiske 

gjennomgangen av disse forholdene som han foretar i boka (knyttet til historien om 

eiendomsoverdragelser fra kiren til staten). Det ligger en bindende avtale mellom kirke og 

stat knyttet til dette, ved at staten overtok forpliktelsene for prestenes lønninger, pensjon, drift 

av kirkebygg og andre eiendommer som en kompensasjon for eiendomsoverdragelser som i 

følge Ieronymos II strekker seg mye lenger tilbake enn perioden etter 1945. Det er nå lenge 

siden kirken av staten ble fratatt retten til å styre egen økonomi skriver han, og staten kan 

derfor ikke plutselig nå be om at de tar over økonomistyringen igjen.215  

 

Økonomi og eiendommer er et stadig tilbakevendende og sentralt tema i relasjonene mellom 

kirke og stat i Hellas. Denne saken er, slik jeg ser det, den viktigste årsaken til den pågående 

dragkampen om makt og innflytelse. Mister den ene parten makt og innflytelse på et område, 

vil dette forplante seg videre til andre religionspolitiske diskurser. Derfor er debatten om 

religionsundervisningen så viktig, og dreier seg om mye mer enn bare hvordan faget rent 

innholdsmessig og pedagogisk skal vinkles. I denne debatten står i virkeligheten kirkens 

																																																								
214 Erkebiskop Ieronymos II. Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύµατα του Αντικληρικαλιστικου 
Λαϊκισµού. [Kirkens svart på populistiske antiklerikalistiske myteforestillinger], 7. 
215 Ibid. 9,10. 
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generelle påvirkningskraft og maktforhold i forhold til staten på spill. For regjeringen 

Tsipras, som aldri tidligere har vært i regjeringsposisjon i Hellas, er dette en ny opplevelse 

som de er uten erfaring i. For kirken er det imidlertid en situasjon de har vært i mange ganger 

tidligere, og som jeg har vist til ved eksempler tidligere er dette et spill kirken er drevne i der 

de som oftest har gått seirende ut av. Selv om Ieronymos II ofte fremstår som lavmælt og 

mild i talemåten, er det viktig å poengtere at han står steilt på de samme posisjonene som den 

greskortodokse kirken har forfektet i en årrekke, slik som beskrevet ovenfor i forbindelse 

med økonomi- og eiendomsdebatten.  

 

I flere konkrete religionspolitiske saker har Ieronymos II vist det samme grunnsynet som den 

forrige erkebiskopen Christodoulos, men det er viktig å slå fast at han skiller seg sterkt fra sin 

forgjenger hva gjelder dennes populistiske uttrykksform, ispedd etnosentrisme og 

fremmedfrykt. Ieronymos II synes på mange områder å ha tatt innover seg at det er et stadig 

økende kulturelt og religiøst mangfold i Hellas.216 Det var på denne bakgrunn at rådgiver for 

Institutt for utdanningspolitikk i Hellas, Stavros Yangazoglou, høsten 2008 uttrykte at han 

hadde store forventinger til at den relativt nyinnsatte erkebiskopen ville stille seg positiv til 

en endring av religionsundervisningen i den greske skolen. Hans forslag til erkebiskopen var 

at religionsundervisningen fortsatt skulle være obligatorisk, i tråd med kirkens ønske, men at 

den ville få en dreining vekk fra den kateketiske og forkynnende formen. I februar 2009 

kunngjorde Ieronymos II at religionsundervisning fortsatt skulle være obligatorisk for alle 

elever i gresk skole, og at undervisningen skulle være basert på den greskortodokse tro. Han 

uttrykte videre bekymring for at den greske skolen skulle distansere seg fra “the Church and 

its truths”. Kort tid etter skrev han i et brev til Utdanningsministeriet at det et sterkt ønskelig 

at teologer ansettes som lærere i religionsfaget heller enn lærere med ordinær lærerutdanning, 

og at antallet undervisningstimer måtte økes. Faget må ha en undervisningsform som var 

“close to the Church ant its truthts”, og skille seg fra vanlig undervisning som han 

karakteriserte som “dry instruction”.217  

 

Det kan dermed virke som Ieronymos II motsetter seg enhver endring av religionsfaget, og at 

erkebiskopen ikke er villig til å ta faktisk hensyn til det kulturelle og religiøse mangfoldet 

blant skolebarna i den greske skolen, slik lederen for Institutt for utdanningspolitikk hadde 

håpet på. I stedet gir han åpent sin støtte til den mest konservative delen av kirken og den 
																																																								
216 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 88. 
217 Ibid. 89. 
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konservative teologforeningen Det panhellenske forbund av teologer (PETH) i denne 

saken.218 Sett i lys av dette synes jeg det fremstår som noe uforståelig at utdanningsminister 

Filis kunne tro at kirken ville bifalle endringer i religionsfaget. Selv om kirken har deltatt i 

prosessene forutfor endringene, har kirkeledelsen hele veien gjort det klart at den ikke bifaller 

endringene og ønsker å beholde undervisningen slik den er. 

 

Skole, kirke og samfunn 
Kirkens motstand mot nytt religionsfag viser styrken i dens politiske makt. Nok en gang 

skaper de til dels motstridende punktene i den greske grunnloven et dilemma hva gjelder 

greskortodoksien som den dominerende religionen i Hellas i forhold til punktet som slår fast 

religionsfrihet. Den gjeldende greske grunnloven ble skrevet i 1975, på et tidspunkt da Hellas 

var et relativt homogent land, ikke tok særlig hensyn til minoritetsgrupper og innvandring til 

landet var sterkt begrenset. I dag er situasjonen en ganske annen, og fra politisk hold anses 

det derfor som viktig og nødvendig å gjennomgående ta hensyn til dette forholdet i 

læreplanen for den greske skolen. Den greskortodokse kirken er imidlertid av den oppfatning 

at dette forholdet er ivaretatt i den læreplanen som er gjelder pr. dags dato. Den bygger på 

læreplanen fra 1991, med visse endringer og tillegg som kom i 2003. Det religionslærere i 

skolen i dag forholder seg til er således følgende: 

 
The purpose of the Orthodox Christian instruction (religious topics) in primary 
education is to provide the children basic features of the Orthodox Christian 
teachings, traditions and life, to contribute to the development of their religious 
consciousness and to assist the strengthening of their relationship with God as Creator 
and Father.219  
 

Et tillegg som kom i 2003 har som formål å ta hensyn til mangfoldet i skolen, og sier at 

undervisningen også innebærer “approaching our own religious beliefs and tradtions as well 

as those of others with respect and wtihout prejudices, stereotypes and fanaticism”. Formålet 

med tillegget svarer imidlertid ikke til den faktiske virkelighet som elevene møter i skolen, 

der bare 4 av 161 skoletimer er avsatt til undervisning i andre kristne religioner og andre 

religiøse tradisjoner, samt at slik undervisning kun skjer i siste året på grunnskolen.220 Det er 

verdt å merke seg at det bare er de kristne religionene som omtales som religioner, mens 

andre religioner omtales religiøse tradisjoner. Sett utenifra fremstår dette språklige skillet 

																																																								
218 Ibid. 89. 
219 Ibid., 87. 
220 Ibid. 87. 
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kanskje som uviktig, men i denne konteksten betyr det at andre religioner må tillegges langt 

større vekt enn tilfellet er i dag, og at undervisningen i greskortodoksien må vinkles fra en 

forkynnende og kateketisk undervisningsform til en kunnskapsbasert undervisningsform. 

Forklaringen på at dette har vist seg så vanskelig å få til ligger selvsagt mye i det historiske 

og kulturelle, samt i den greskortodokse religionens rolle i forhold til gresk identitetsbygging, 

men i våre dager mener jeg dette hovedsakelig fremstår som en argumentasjon til bruk i en 

kamp om makt, dominans og påvirkning.  

 

Det er imidlertid slik at folk flest i Hellas helhjertet mener at greskortodoksien er en stor og 

viktig del av deres identitet og kultur, og det er dette forholdet som gjør at denne 

argumentasjonen fra kirkens side blir så sterk og troverdig. Med store deler av den greske 

befolkningen i ryggen blir derfor kirkens påvirkningskraft betydelig. Flertallet av det greske 

folket er overbevist om at den greskortodokse kirken er av stor betydning for deres 

“greskhet”, samtidig som de har stor tillitt til kirken som en stabil autoritet i en særdeles 

vanskelig og turbulent politisk og økonomisk tid. Folket er hovedsakelig velvillig innstilt til 

kirken, og således fremstår kirkens meningsytringer som gyldige. 

 

Det finnes også historikk i tilsvarende saker som viser at kirken, når den ikke har vært enig, 

har fortsatt å søke innflytelse og påvirkning for å få til endringer, når endelige beslutninger 

tilsynelatende har vært tatt. Et eksempel på dette er en sak knyttet til en ny lærebok i 

historiefaget fra 2007. Boken ble møtt med sterke reaksjoner fra den ortodokse kirken, initiert 

av daværende erkebiskop Christodoulos. Årsaken til kritikken var at kirken ikke anså at 

boken hadde sterke nok referanser til kirkens rolle i forbindelse med opprøret mot det 

osmanske riket og starten på den greske frigjøringskrigen i 1821. Lederen for forfatterteamet 

bak boka, Maria Repousi, fastholdt at etter hennes syn var boka skrevet i tråd med det som 

var norm for moderne skolebøker i historiefaget i andre vestlige land, men protestene fra 

kirken og deres støttespillere vedvarte i form av blant annet en underskriftskampanje. Etter et 

halvt års tid tok undervisningsministeren protestene til følge, og tilbakekalte historieboka.221 

Blant annet på grunn av denne saken, mente Stavros Yanagazoglou, rådgiver ved for Institutt 

for utdanningspolitikk at religionsundervisningen i Hellas bare vil kunne endres dersom den 

greske kirken bifaller endringen. Dette til tross for at kirken ikke har noen formell vetorett i 

forhold til regjeringsbeslutninger. I utgangspunktet har kirken samme formelle status som 

																																																								
221 Ibid. 11. 
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NGOer eller andre samfunnsrelaterte organisasjoner, men deres uformelle makt og 

påvirkningskraft i forbindelse med en rekke religionspolitiske og andre samfunnspolitiske 

saker er så sterk at de fleste regjeringer har unngått å konfrontere den greskortodokse kirken 

direkte. Unntaket er utdanningsminister Filis som valgte å likevel kjøre endringssaken uten å 

ha den greske kirken i ryggen.  Etter en drøy måned med opphetet debatt måtte han imidlertid 

innse at han og regjeringen hadde lidd nederlag i denne omgangen. Kirken demonstrerte med 

denne saken for regjeringen at deres påvirkningskraft går ut over den legitime makten de er 

gitt gjennom grunnloven, og i det ligger det igjen politisk makt. 

 

I tillegg til Syrizas koalisjonsparti ANEL, har den greskortodokse kirken også en sterk støtte- 

og medspiller i saken om religionsundervisningen i Det panhellenske forbund av teologer 

(PETH). Dette er i utgangspunktet et yrkesforbund for teologer som underviser i den greske 

skolen, men har også medlemmer utenfor skolen, eller som ikke lenger er yrkesaktive. 

Forbundet har et konservativt ståsted i forhold til hvordan religionsundervisningen bør være, 

og er helt på linje med erkebiskopen og Den Hellige Synode i så måte. Det kan til og med 

være på sin plass å stille seg spørsmålet om det er PETH som er kirkens støttespillere eller 

omvendt. Som jeg har omtalt tidligere hører den greskortodokse kirken inn under 

utdanningsministeriets ansvarsområde. Det er derfor kirken som formelt har rett til å bli hørt i 

utdanningssaker knyttet til religionsundervisning. I egenskap av å være en 

interesseorganisasjon for teologutdannede religionslærere søker PETH å oppnå påvirkning og 

innflytelse på religionsfaget gjennom kirken og Den Hellige Synode. Dette er ikke bare et 

akademisk eller teologisk spørsmål, men henger også sammen med sysselsetting for 

teologene. I Hellas uteksamineres det årlig omlag 1000 teologer,222 og svært mange av disse 

finner sitt arbeid innenfor det greske skolesystemet. Dersom religionsundervisningen blir mer 

kunnskapsbasert og undervisningsopplegget mer pedagogisk og didaktisk lagt opp, frykter de 

at deres arbeidsplasser i skolevesenet vil bli overtatt av andre som har ren lærerutdanning. Så 

lenge undervisningen er forkynnende og kateketisk vil teologenes arbeidsplasser i skolen 

være trygge. Det panhellenske forbund av teologer blir derved å oppfatte som et sub-system i 

tilknytning til den greskortodokse kirken, og oppnår således sammen med kirken religiøs 

autoritet. 

 

																																																								
222 Ibid. 27. 
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Trine Stauning Willert beskriver forbundet som en gruppe teologer som ”(are) against any 

reform or change in the curricula and the textbooks of the religion class. Through close 

cooperation with the Holy Synod and the Church of Greece, the union has tried to obstruct or 

reverse new initiatives regarding the teaching of religion”.223 Når motsetningene blir så store 

som de er mellom flere av partene i diskursen rundt religionsundervisningen i Hellas, får vi et 

forhold der det blir en skarp kontrast mellom ”oss” og ”de andre”, der det inkluderende ”oss” 

blir kirken og dens støttespillere, mens ”de andre” blir staten og det som kirken anser som 

statens sekulære støttespillere, som de antar har til hensikt å svekke kirkens rolle i forhold til 

skolen og greske barn og ungdom.224 

 

 

																																																								
223 Ibid, 11. 
224 Ibid.13. 
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7 Religionspolitikk  
Hvorfor har så undervisningsministeren gått ut og bastant sagt at religionsundervisningen i 

Hellas skal endres? Det er sannsynlig at Institutt for utdanningspolitikk har informert 

ministeren om at etter deres syn kan den nye undervisningsplanen bare kan bli innført dersom 

kirken stiller seg bak den (jamfør uttalelsen fra Stavros Yanagazoglou i Institutt for 

utdanningspolitikk ovenfor). Jeg ser at det kan være to årsaker til dette. På den ene siden kan 

det være at utdanningsminister Filis vitterlig trodde at fordi han hadde den legitime makten 

på sin side, så ville han med “loven i hånd” kunne presse igjennom beslutningen. En annen 

teori er at regjeringen valgte å kjøre saken om religionsundervisning for å prøve ut 

styrkeforholdet i relasjonen til kirken, før de eventuelt ga seg i kast med større og viktigere 

saker, så som skille mellom kirke og stat og problematikken rund de økonomiske forholdene 

(avlønning av prester, pensjon) og eiendomssaken. 

 

Den 25. september 2016 hadde imidlertid regjeringen og Filis ennå ikke gitt opp saken, og i 

uttalelsen fra denne dagen som jeg har referert fra ovenfor, var Filis fortsatt innstilt på at 

partene ville finne en løsning og hans forslag bli gjennomført. Han viste til at den forestående 

debatten om utdanning i parlamentet 28. september 2016 ville være en gylden mulighet for å 

få satt diskusjonen om religionsundervisningen “i hjertet av en offentlig debatt uten 

fordommer”, og at “dersom alle innser at det til tross for uenigheter, vil være mulig å finne en 

felles plattform”.225  

 

Utdanningsminister Filis hadde i tillegg sendt et brev til erkebiskopen der han ba om et 

snarlig møte, slik at de kan komme i dialog og snakke direkte sammen. Erkebiskopen avslo 

dette umiddelbart, og sa at det ikke ville være aktuelt å møte Filis nå før saken hadde blitt 

drøftet i Den Hellige Synode 4.-7. oktober 2016. Samtidig ba også forsvarsminister og 

regjeringspartner Panos Kammenos om et møte med erkebiskopen, og dette møtet ble 

innvilget øyeblikkelig. Møtet fant sted om morgenen den 28. september, samme dag som 

utdanningspolitikk generelt og derigjennom også religionsundervisning skulle behandles i det 

greske parlamentet.226 Jeg tolker det dithen at erkebiskopen med denne 

																																																								
225 Hasapopoulos. Φίλης: Δεν κάνω πίσω στο θέµα των Θρησκευτικών, έχω την κάλυψη του Πρωθυπουργού. 
[Filis: Jeg går ikke tilbake på beslutningen om religionsundervisning, jeg har statsministerens fulle støtte.] (min 
oversettelse) 
226 Ibid. 
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forskjellsbehandlingen klart ønsker å vise hvem han anser som sin politisk allierte i 

regjeringen i denne saken. 

 

Forut for sesjonen om utdanningspolitikk i parlamentet (28.9.16) fremsendte erkebiskop 

Ieronymos II den 27. september 2016 et brev til statsministeren og lederne for alle de 

politiske partiene. Jeg har tidligere så vidt omtalt dette brevet fordi det inneholder et krav fra 

Den Hellige Synode om partsdeltakelse i behandlingen av saken om religionsundervisningen, 

basert på artikkel 3. punkt 1. i grunnloven. Brevet er imidlertid også en punktvis 

gjennomgang fra kirkens side av den nye læreplanen, der de kommenterer de enkelte 

punktene samt kommer med en oppsummering av hvordan kirken har opplevd debatten de 

siste dagene, før brevet munner ut i en anbefaling om at innføringen av de nye læreplanene 

må stanses umiddelbart, slik at partene kan møtes til en kunnskapsbasert og strukturert dialog 

og komme til enighet om saken.227 

 

I brevet går erkebiskopen til angrep på utdanningsminister Filis’ stadige utsagn om at “staten 

bestemmer”, og spør retorisk om ikke utdanningsministeren anser at kirken også er en del av 

staten, eller om det er slik i et demokratisk land, at det bare er ministeren som representerer 

staten i denne saken. Erkebiskopen spør også om det faktisk er slik at artikkel 3. punkt 1. i 

grunnloven er uvesentlig i denne sammenheng, slik utdanningsministeren har sagt ved 

gjentatte anledninger. I denne delen av grunnloven slås det fast at den greskortodokse 

religion er den dominerende religionen i Hellas, og erkebiskopen spør seg derfor også 

hvordan dette kan være uvesentlig når debatten handler om religionspolitikk og den greske 

kirkens plass og deltakelse i debatten og saksbehandlingen. Er det ikke slik at den greske 

kirken representerer det religiøse flertallet i landet, spør han videre. På denne bakgrunn 

forbeholder kirken seg retten til å henvende seg direkte til den politiske ledelsen i landet, 

presteskapet og det greske folk i saker som den anser som kirkens anliggende. Han skriver 

også at kirken anser at fagene religion, gresk språk, litteratur og historie er av spesiell 

viktighet for identitetsbygging og oppdragelsen av “morgendagens greske borgere”.228  

 

Gresk, litteratur og historie er fag der flere kritikere av den gamle læreplanen mener det er 

lagt inn fordekte elementer av greskortodoks forkynnelse, slik som eksempelet fra 2007 da 
																																																								
227 Erkebiskop Ieronymos II.  Επιστολή Μακαριωτάτου προς Πρωθυπουργό και Προέδρους Κοινοβουλευτικών 
Οµάδων για το µάθηµα των Θρησκευτικών. [Brev fra Erkebiskop Ieronymos II til Statsministeren og 
partilederne om religionsundervisningen]. 
228 Ibid. (min oversettelse) 



	82	

kirken lobbet for å få tilbakekalt en historiebok de ikke mente fremstilte kirken slik de syntes 

den burde fremstilles. Dette er et poeng som Ateistforbundet også trakk frem under mitt 

intervju med dem (den 20.september på det Nordiske Biblioteket i Aten). På spørsmål om 

hva de mener religionsfaget i den greske skolen bør inneholde svarte de at det bør legges opp 

som et kunnskapsfag der elevene lærer om alle religioner, andre livssyn (ateisme, 

agnostisisme) og filosofiske retninger. De sa videre at de også så det som nødvendig å foreta 

endringer i flere andre fag, og særlig i pensumbøkene. De ga meg et eksempel fra en 

skolebok, der det blant annet står om okkupasjonen under den 2. verdenskrig at den Hellige 

Jomfru Maria hadde stoppet tyskernes tanks før de nådde Kalavrita på Peloponnes.229 Dette 

er bare et av flere eksempler som viser hvor innfiltret den greskortodokse religionen er i 

andre fag enn det rene religionsfaget. Det Ateistforbundet sier her bygge opp under de andre 

funnene jeg har gjort i så måte, og som jeg har eksemplifisert andre steder i oppgaven. 

(Kirkens protest mot en historiebok i 2007 og erkebiskop Ieronymos II sin vektlegging av fag 

i brevet av 27. september 2016).230 

 

Parlamentet  
	Erkebiskop Ieronymos IIs brev ble sendt til statsministeren og lederne for de øvrige politiske 

partiene dagen før saken om religionsundervisningen skulle opp i parlamentet.  Den første 

som kommenterte brevet fra talerstolen i Parlamentet den 28.september, var lederen for det 

konservative partiet Nea Demokratia, Kyriakos Mitsotakis. Han viste til at det var enighet om 

at det er et behov utvikling i religionsfaget, og at faget må tilpasses dagens moderne Hellas. 

Etter hans syn fremstår heller ikke kirken som en motstander av utvikling, men endringer kan 

først skje etter en nøye vurdering og seriøs behandling av saken.231 I det konfliktfylte klimaet 

som nå er oppstått i mellom kirken og utdanningsministeriet, mente han det vil være 

vanskelig å få til en konstruktiv dialog. Nea Demokratia er klare på at de mener at 

ortodoksien er en del av den greske kollektive bevisstheten og en stor del av den greske 

identiteten. Han fortsatte imidlertid med å si at han opplever at debatten om religionsfaget 

bare er en unnskyldning for regjeringen for å skape en annen konflikt. Uenigheten om 

religionsfaget ser han på som en forholdsvis liten konflikt i et større hele, mente han. Jeg 

oppfatter det som om Mitsotakis her antyder at regjeringen er ute etter å føle seg frem i 

																																																								
229 Intervju med Ateistforeningen, 15.09.16. 
230 Willert, Trine Stauning. New voices in Greek Orthodox thought, 11. 
231 Hellenic Parliament TV. Οµιλία Προέδρου ΝΔ Κ.Μητσοτάκη στην Προ ΗµερησίαςΔιατάξεως Συζήτηση γιά 
την Παιδεία[Nea Demokratias partileder Kiriakos Mitsotakis taler til parlamentet]. 28.09.16. 
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forholdet til kirken, og at det på sikt har en større agenda som dreier seg om et skille mellom 

kirke og stat.232  

 

Etter denne innledningen viste Mitsotakis til brevet fra erkebiskopen, som han nettopp hadde 

mottatt. Han oppfordret til en bred debatt i parlamentet om innholdet i brevet og da særlig de 

viktige spørsmålene som erkebiskop Ieronymos stiller, både om kirkens forhold til staten og 

religionsundervisningen. Han ber også statsministeren gi tilsvar til erkebiskopen om 

betydningen av artikkel 3. punkt 1. i grunnloven233. Avslutningsvis trekker han frem 

erkebiskopens påstand om at det ikke hadde vært noen dialog med Institutt for 

utdanningspolitikk (IEP) som hadde utformet den nye læreplanen. Det hadde i følge 

erkebiskopens brev kun vært ett møte mellom kirken og Institutt for utdanningspolitikk om 

det nye pensumet for religionsfaget: “Dere (Syriza) har valg dette temaet (endringen av 

religionsundervisningen i skolen) for å skape enda en blind konflikt. En blind konflikt som 

tilsynelatende ikke fører noe steds hen”.234. Slik situasjonen nå var ville det ikke være mulig å 

komme frem til en konstruktiv løsning, mente Mitsotakis  

 

Jeg hadde intervjuet nestlederen i Nea Demokratia, Kostis Hatzidakis bare noen dager før. På 

mitt spørsmål om partiets syn på endringene i religionsundervisningen svarte han på linje 

med det partileder Mitsotakis sa fra talerstolen i Parlamentet: Han hadde ingen 

motforestillinger mot en utvikling av faget, men anså at dette ikke var rette tidspunkt for å gå 

i konflikt med kirken. Hellas sto fortsatt overfor store økonomiske og samfunnsmessige 

utfordringer, og han mente det på det nåværende tidspunkt ville være bedre om regjeringen 

heller konsentrerte seg om dette. På mitt spørsmål om Nea Demokratias syn på et eventuelt 

skille mellom kirke og stat, sa han at det i så fall måtte en grunnlovsendring til.235  

 

Syriza har plukket ut fire satsningsområder fra sitt partiprogram, og ingen av disse dreier seg 

om religionsundervisningen i skolen. Man kan derfor spørre seg om hvorfor det var så viktig 

å foreta denne endringen i religionsundervisningen akkurat da, høsten 2016, etter at landet 

hadde slitt med gjeldskrisen i nesten seks år, og det fortsatt var store utfordringer for landet. 

At sosiale og økonomiske problemer også sto sentralt for Syriza, som i sitt partiprogram lover 
																																																								
232 Ibid.  
233  1. The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. The Orthodox Church 
of Greece, … (gjeldende gresk grunnlov av 1975/1986/2001/2008) 
234 Hellenic Parliament TV. Οµιλία Προέδρου ΝΔ Κ.Μητσοτάκη στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως Συζήτηση γιά 
την Παιδεία [Nea Demokratias partileder Kiriakos Mitsotakis taler til parlamentet].  
235 Intervju med Nestleder i Nea Demokratia Kostis Hatzidakis, 20.09.16 
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å finne løsninger på den humanitære krisen; få økonomien i gang igjen og jobbe for 

rettferdighet i skattesystemet; lage en nasjonal tiltaksplan for arbeid samt omforme det 

politiske systemet og utvide demokratiet.236 Det er derfor kanskje ikke så rart om 

opposisjonspartiene spekulerer i om det ligger noe mer bak saken om 

religionsundervisningen. At dette bare er en første konflikt med kirken for å kjenne på 

maktforholdene, men at flere eventuelt vil følge. 

 

I sitt innlegg til parlamentsdebatten gjentok Filis at den nye læreplanen for 

religionsundervisningen vil bli implementert som planlagt. Han hevdet at saken ikke handlet 

om en konflikt mellom kirke og stat, og viste nok engang til at den nye læreplanen er 

utformet av Institutt for utdanningspolitikk (IEP), der både kirken og andre parter hadde 

deltatt i forprosjektet. Videre viste han til at pilotprosjektet hadde vært kjørt i tre år, og nå var 

ferdig evaluert.237 Han gjentok at regjeringen var i sin fulle rett til å ta beslutningen om at 

religionsundervisningen skulle vil gå fra å være en forkynnende til en undervisningsmodell 

som vektlegger religionskunnskap, med hovedvekt på greskortodoksien (ortodokse kultur). 

Skolen skal være sekulær, religionstolerant og nøytral slik at det tas hensyn til virkeligheten i 

dagens Hellas, som er et flerreligiøst samfunn med ulike etniske grupper. Etter 

utdanningsminister Filis’ innlegg gikk lederen for koalisjonspartiet ANEL opp på talerstolen, 

og det viste seg raskt at han hadde et annet syn på saken.238  Forsvarsminister Panos 

Kammenos kom han rett fra morgenmøtet med erkebiskop Ieronymos II. Han kunne da 

opplyse at han hadde hatt mandat fra statsministeren til å invitere til dialog om saken. Dette 

hadde erkebiskopen sagt ja til. Dette er en viktig utvikling, sa Kammenos, for “med dialog 

kan alt løses”.239  Med dette var det kommet en foreløpig løsning på saken - på Filis’ 

bekostning. Innføringen av den nye undervisningsmodellen ble stoppet slik at partene kan 

utrede saken nærmere. Igjen var det kirken som trakk det lengste strået i en religionspolitisk 

debatt, og demonstrerte med dette nok en gang hvilken makt og påvirkningskraft den har. Det 

ble videre tydelig at utdanningsministeren ikke hadde hatt den støtten i statsministeren som 

han trodde. Det kan også tenkes at statsminister Tsipras endret kurs på grunn av interne 

maktforhold i regjeringen, og at han følte sin egen posisjon truet.240 

																																																								
236 Engelstad, Ellen. Syriza, 39. 
237 Hellenic Parliament TV.  Ν.Φίλη (Υπ.Παιδείας) στην Προ Ηµερ. Διατάξεως Συζήτηση για την Παιδεία.  
[Nikos Filis (utdanningsmenister) taler til parlamentet om utdanning 
238 Ibid. 
239 Hellenic Parliament TV. Οµιλία Προέδρου ΑΝ.ΕΛ. Π.Καµµένου στην Προ Ηµερ. Διατάξεως Συζήτηση γιά την 
Παιδεία [ANELs partileder Panos Kammenos taler til parlamentet] (min oversettelse) 
240 Ibid. 
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Statsminister Tsipras kom deretter med sitt innlegg, der han blant annet anerkjente at kirken 

har bidratt til “å utforme vår moderne kulturelle identitet”.241 Deretter beskriver han 

situasjonen i greske skoler som flerreligiøs, og fortsatte med å si: “Det er ikke et homogent 

miljø i våre skoler. Skolen består ikke bare av barn med felles kulturell bakgrunn og 

trosretning”.242 Han presiserte videre at det er Institutt for utdanningspolitikk (IEP) som er 

ansvarlig for alle skolenes læreplaner. Han avsluttet med å si at kirken selvsagt er 

meningsberettiget i denne saken, og ønsket dem velkommen med i diskusjonen: “Vi vil møte 

kirken med respekt, men også med den oppfatning at vi har ulike roller i diskursen, som vi 

må holde adskilt fra hverandre.”243 

 

Når Tsipras lot sin egen utdanningsminister i stikken på denne måten stemmer det overens 

med Ateistforbundets analyse av situasjonen.244 Under mitt møte med dem en uke før 

parlamentsdebatten hadde ikke de noen særlig tro på at regjeringen ville få til en endring i 

religionsundervisningen på det nåværende tidspunkt. Den økonomiske og politiske 

ustabiliteten i landet for øyeblikket skapte et usikkert politisk klima som påvirker 

stemmemønsteret, forklarte de. Det var stor sannsynlighet for at det ville bli regjeringsskifte 

ved neste valg dersom ikke Syriza oppfylte valgløftene sine. Hvis det skjedde, kunne fort 

vedtatte endringer bli reversert av en ny regjering. 245 

 

Møte i Den Hellige Synode 4.-7. oktober 2016  
	I kjølvannet av regjeringens offentliggjøring om endringer av religionsundervisningen i 

skolen, avholdt den greskortodokse kirken møte i Den Hellige Synode i perioden 4.-7. 

oktober 2016. 

 

I et program som ble sendt på flere riksdekkende TV-kanaler den 4. oktober 2016 

kommenterte Serafim, metropolitten av Pireus som var på vei inn til møtet i Den Hellige 

Synode der blant annet saken om religionsundervisningen skulle behandles. Han henviste 

																																																								
241 Hellenic Parliament TV.  Οµιλία Πρωθυπουργού, Α.Τσίπρα στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως Συζήτηση για την 
Παιδεία [Statsmenister Alexis Tsipras Taler til Parlamentet om utdanning]. (min oversettelse) 
242 Ibid. (min oversettelse) 
243 Ibid. (min oversettelse) 
244 Intervju med Ateistforeningen, 15.09.16. 
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først til “våre kjære minister Nikos Filis”246 (utdanningsministeren), men på dette tidspunktet 

en kjent sak for den greske opinionen at kirkens ledelse sterkt motsatte seg endringene, og 

uttalelsen var ironisk ment. Metropolitten Serafims hovedankepunkt var at den greske 

befolkningen var i ferd med å bli lurt: 

 
Med disse endringene vil vi få en undervisning som forkynner ateisme, sekularisme 
og synkretisme. Det er jo ikke forslått noen endringer i undervisningen for greske 
muslimer, jøder eller katolikker. Dette kan kirken bare oppfatte som en forfølgelse av 
eller pogrom i forhold til den greskortodokse kirken i Hellas. To ting er viktige her; 
det blir nå bare de religiøse minoritetene i landet som får alle sine grunnlovsmessige 
rettigheter. Dette dreier seg om likhet for grunnloven og anstendighet i forhold til 
grunnlovens innhold. Vi ber ikke om spesielle privilegier for den greskortodokse tro, 
men likhet for loven.” 247 
 

På direkte spørsmål fra en journalist om kritikken bare var rettet mot undervisningsminister 

Nikos Filis svarte metropolitten at. “han handler jo ikke alene, han har noen over seg i 

regjeringen”.248  

 

Kirken har nå for alvor plassert seg selv i diskursen, og ved å behandle saken i Den Hellige 

Synode viser den at kirken ikke på noen måte er rede til å la saken ligge. Dette dokumentet er 

ment som et alvorlig tilsvar til regjeringen, og en klar beskjed til undervisningsministeriet om 

at kirken ikke aksepterer den ensidige proklameringen fra regjeringens side om en endring i 

religionsundervisningen. Kirken tar på denne måten grep om sine rettigheter som en egen 

part i saken slik de mener at de faktisk er i henhold til grunnloven, jamfør omtalen tidligere 

av det protesterende brevet fra Den Hellige Synode av 27. september 2016 til statsministeren 

og de parlamentariske lederne for samtlige politiske partier. 

 

Allerede første dag på møtet i Den Hellige Synode holdt erkebiskop Ieronymos II en tale, 

som samtidig ble presentert i en omfattende rapport som ble offentliggjort. Ieronymos II 

foretok i rapporten en gjennomgang av kirkens rolle i forhold til den greske staten, og trakk 

røttene tilbake til oppstarten av frigjøringskrigen i 1821 og frem til i dag. Det var tydelig at 

erkebiskopen hadde satt seg fore å gi det han mente var en nødvendig opplæring av 

regjeringen Tsipras om kirkens rolle og plass i samfunnet. Talen og det dokumentet inneholdt 

																																																								
246	Amen.gr. “O Μητροπολίτης Πειραιώς για τα Θρησκευτικά”[Metropolitten av Pireus om 
religionsundervisningen]. (min oversettelse)	
247 Ibid. (min oversettelse) 
248 Ibid. 
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17 punkter, som var de samme som utgjorde agendaen for møtet. Under punkt 10 sto “Skille 

kirke – stat”.249 Under dette punktet kommer Ieronymos II blant annet med følgende 

uttalelse: “I nesten 200 år har vår kirke vært knyttet til den greske staten gjennom 

grunnloven. Dette er en rettssikkerhet vi har ervervet gjennom blod, svette og tårer fra vårt 

folk.”250 Igjen er det grunnloven som er det faste forankringspunktet for argumentasjonen, 

men her knyttes ordningens legitimitet til det greske folket. Når den ortodokse kirken 

påberoper seg en særstilling i forhold til staten, sett i forhold til andre etablerte 

minoritetsreligioner i Hellas, er det ikke bare fordi kirken er tett knyttet til den greske staten. 

I sitt brev av 27. september 2016 skriver erkebiskop Ieronymos II at han anser at kirken er en 

del av den greske staten.  

 

Ieronymos II fortsatte med å anklage den politiske venstresiden (Syriza) for å bekjenne seg til 

det kommunistiske verdensbildet, der separasjon mellom kirke og stat lenge var et faktum 

mange steder i Øst-Europa. Dette er sterk kost fra erkebiskop Ieronymos II sin side, at han 

sammenligner det sosialistiske partiet Syriza med tidligere kommuniststater i Øst-Europa, og 

søker å forklare partiets sekulariseringslinje og moderniseringsarbeid med dette. I tillegg 

betegner han partiet som styrt av ateistiske ideologier, som han fremholder som noe farlig 

som tidligere “førte til forfølgelse av religionen og dens troende.” 251 Statsminister Tsipras 

har ved enkelte anledninger vært åpen om at han ikke er personlig troende, men det 

innebærer ikke at dette er en uttalt ideologisk retning for partiet som sådan. En annen side 

ved dette er jo at Syriza ikke er alene i regjeringsposisjon, men er i koalisjon med det 

høyrepopulistiske partiet ANEL (Uavhengige grekere), som flere ganger har uttrykt støtte til 

den greskortodokse kirken, blant annet i forbindelse med parlamentsdebatten 28. september 

2016.  

 

Erkebiskopen fortsatte sin rapport med å si at “Når de (Syriza) snakker om separasjon av 

kirke og stat tror man at dette er progressive tanker. Dette er en hån mot kirkens historie i 

forhold til den greske staten, og er en tankegang basert på kulturelle og religiøse 

fordommer.”252 Det har ikke vært noen offisiell uttalelse fra statsministeren om at det jobbes 

med et skille mellom kirke og stat, men jeg forstår at erkebiskopen tenker på at regjeringen 

																																																								
249 Erkebiskop Ieronymos II. Εἰσήγησις εἰς τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος [Rapport til kirkeledelsen 
i den greske kirken], 46.  
250 Ibid. 46. (min oversettelse). 
251 Ibid. 46. (min oversettelse). 
252 Ibid. 47. (min oversettelse). 
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har igangsettes en gjennomgang av grunnloven. Dette vil imidlertid kunne sette 

regjeringssamarbeidet mellom Syriza og ANEL i fare. ANEL var rede til å felle regjeringen 

dersom ikke implementeringen av den endrede religionsundervisningen var blitt stoppet. 

  

Erkebiskop Ieronymos II fortsatte med å argumentere mot et skille mellom kirke og stat, og 

sa at man må ta hensyn til at det er et innarbeidedet fellesskapet mellom kirken og folket, og 

at man må ta hensyn til den kulturarven som knytter det greske folket til den greskortodokse 

kirken. Langt mindre religionspolitiske saker har skapt store konflikter i kirke-stat-

relasjonene i Hellas, påpekte han, så dersom Syriza igangsetter et arbeid for å skille kirke og 

stat ser jeg for meg at det vil skape stor uro i det greske samfunnet. På bakgrunn av 

statsminister Tsipras retrett i saken om religionsundervisningen, og utdanningsminister Filis 

avgang, tror jeg imidlertid ikke et slikt initiativ er nært forestående.  

 

Avslutningsvis fremla erkebiskopen sin personlig oppfatning i saken og sa at han tror at 

staten ikke egentlig ønsker, og heller faktisk ikke kan være atskilt fra kirken grunnet de 

sosiale og historiske båndene som binder oss sammen. Som folk kan vi ikke bare skille oss 

fra vår dominerende religion.253 Når man vet hvor sterkt den greskortodokse religionen er 

innvevd i det greske folks identitet og historie, blir dette en kulturarv man ikke bare kan vedta 

å kvitte seg med ved en lovendring. Når saken om ID-kortene avstedkom cirka 3 millioner 

underskrifter, kan man jo bare tenke seg hva folkeopinionen i Hellas vil mene om et skille 

mellom kirke og stat, sa Ieronymos II. 

 

Et annet viktig punkt på Den Hellige Synodes agenda var kirkens eiendommer og bygninger. 

Dette har vært et omstridt tema under flere tidligere regjeringer også, men har særlig tilspisset 

seg igjen etter at regjeringen Tsipras kom til makten. Kirken er av den oppfatning at det ikke 

er tilstrekkelig at staten overtok utbetalinger av lønn og pensjon til prester, samt driften av 

kirkens skoler som kompensasjon for ekspropriering av en lang rekke av kirkens eiendommer 

i perioden rett etter den 2. verdenskrigen.254 Kirken mener den har utestående fordringer og 

mener at staten skylder kirken det Ieronymos II kaller “en formue”.255 Han viser i den 

forbindelse til en avgjørelse i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som han mener 
																																																								
253 Ibid. 67. (min oversettelse). 
254 Erkebiskop Ieronymos II. Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύµατα του Αντικληρικαλιστικου 
Λαϊκισµού. [Kirkens svart på populistiske antiklerikalistiske myteforestillinger], 8. 
255 Erkebiskop Ieronymos II. Εἰσήγησις εἰς τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος [Rapport til kirkeledelsen i 
den greske kirken], 66. 
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bør være førende for den greske staten i forholdet til den greskortodokse kirken i Hellas hva 

gjelder eiendommer og bygg:  

 

Alle fysiske eller juridiske subjekter har rett til at deres eiendom respekteres. Ingen 
skal bli fratatt eiendom på grunnlag av påstand om at det er i samfunnets og det 
offentliges interesser, selv om dette er fastsatt ved nasjonal lov, dersom det strider mot 
de generelle prinsippene i folkeretten.256  

 

Denne påberopelsen av Menneskerettsdomstolen blir interessant fordi andre deler av kirkens 

argumentasjon er nasjonalistisk, og tydeligvis skeptisk til internasjonale ordninger.  

Det ligger en retorikk i denne talen som klart uttrykker politisk makt. Vi ser at Ieronymos II 

innledningsvis fastslår det han anser som kirkens legitime makt, med hjemmel i grunnloven. 

Videre setter han likhetstegn mellom kirken og tradisjoner som i sin tur innebærer at den kan 

dominere det greske samfunnet på bakgrunn av tradisjoner og respekt for det gamle. Alle 

samfunnsregler blir her basert på tradisjon og sedvane, men er også knyttet til 

rettferdighetsfølelse. Ieronymos II sitt innlegg fremstår her som et klart eksempel på at 

økonomi er en viktig del av dragkampen om makten i relasjonene mellom kirke og stat. 

 

I det siste punktet i rapporten, punkt 17, kommer erkebiskopen endelig frem til endringene i 

religionsundervisningen. Saken har versert i ulike fora i flere dager før den ble behandlet på 

Den Hellige Synoden, slik at Ieronymos II her nøyer seg med å gå rett på forslaget Synoden 

vil fremme for regjeringen:  

 
Implementering av en enighet i Parlamentet 28. september 2016, om at regjeringen 
stanser arbeidet med innføringen av nytt pensum for religionsundervisningen, og at 
partene kommer sammen for å skape gjensidig dialog, og gjenoppta diskursen om 
innholdet i religionsundervisningen der alle møtes som likeverdige parter.257 
 

“Alle parter” erkebiskopen viser til her, er i realiteten kirken. Erkebiskop Ieronymos II har 

sett seg lei på utspillene fra undervisningsminister Nikos Fillis, og er ikke lenger villig til å 

føre dialog med ham, og ber i stedet om et møte med statsministeren slik at de kan komme til 

en form for enighet, og få en løsning på saken. Allerede samme dag avholdes det et møte 

mellom erkebiskop Ieronymos II, statsminister Alexis Tsipras, utdanningsminister Nikos Filis 

																																																								
256 Ibid. 67. (min oversettelse). 
257 Ibid. 82. (min oversettelse). 
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og leder for regjeringspartiet ANEL, Panos Kammenos.258 Det ble enighet om at saken måtte 

utredes nærmere, og formell endring av religionsundervisningen ble foreløpig utsatt. Dette 

var helt i tråd med det erkebiskopen hadde lagt frem som forslag i Den Hellige Synode dagen 

før, og er nok et eksempel på den sterke påvirkningskraft kirken i Hellas faktisk har i forhold 

til den greske staten. Etter møtet ble det kjent at lederen for regjeringspartiet ANEL, Panos 

Kammenos hadde kunngjort at han var rede til å felle regjeringen dersom man ikke kom til 

enighet med kirken259.  

 

I etterfølgelsen av denne saken endte det med at nok en minister måtte gå etter en diskurs der 

kirken satte hardt mot hardt, og utøvet det den hadde av innflytelse og autoritet. Den 4. 

november 2016 ble det foretatt en omrokkering i den greske regjeringen, og Nikos Filis måtte 

forlate sin posisjon som utdanningsminister.260 

 

 

																																																								
258 Proto Thema. “Παρουσία Φίλη και Καµµένου η συνάντηση Τσίπρα µε Ιερώνυµο” [Tilstedeværelsen til Filis 
og Kammenos i møte Ieronymos med Tsipras]. 
259 Eleftheros Typos. “Καµµένος σε Ιερώνυµο: Αν µου ζητήσετε να ρίξω την Κυβέρνηση θα το κάνω” 
[Kammenos til Ieronymos: hvis du ber meg om det feller jeg regjeringen]. 
260 Lakasas, Apostolos. “Η επίθεση Ιερωνύµου και η αποχώρηση Φίλη” [Ieronymos’ angrep og Filis avgang]. 
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8 Avsluttende betraktninger  
I denne oppgaven har jeg tatt for meg relasjonene mellom kirke og stat i Hellas i et 

religionspolitisk perspektiv. Jeg har sett på maktforholdene mellom kirke og stat i en periode 

der det greske samfunnet står overfor store politiske og samfunnsmessige utfordringer, i en 

tid med nye politiske konstellasjoner i form av en relativt ung og uerfaren koalisjonsregjering 

bestående av et stort venstreradikalt parti (Syriza) og et mindre høyrepopulistisk parti 

(ANEL). Videre var et annet motiv for å se på maktforholdene mellom kirke og stat i Hellas 

på det nåværende tidspunkt, at det foreløpig synes å være relativt lite forskning på hvordan 

dette forholdet eventuelt har endret eller utviklet seg etter at erkebiskop Ieronymos II tiltrådte 

sin stilling i 2008. Ieronymos IIs forgjenger var den svært karismatiske og populistiske 

erkebiskop Christodoulo (1998-2008), som stadig figurerte i mediene og posisjonerte seg 

som en sterk forsvarer av greskortodoksien som beskytter av det han anså som greske 

kjerneverdier, så som gresk identitet- og nasjonalfølelse. Christodolous var blant annet en 

svært aktiv og verbal forsvarer av religionstilknytning på de greske ID-kortene da denne 

debatten raste rundt milleniumsskiftet. Erkebiskop Ieronymos II har holdt en mye lavere 

medieprofil, og hadde til nå ikke uttalt seg spesielt sterkt eller følelsesladet i enkeltsaker i det 

religionspolitiske landskapet. Jeg ønsket derfor å undersøke nærmere om dette kunne være et 

tegn på at han var mer moderat eller moderne i sin tilnærming til religionspolitiske saker enn 

forgjengeren hadde vært, eller om det bare var et utslag av en annen personlig stil og 

væremåte i møte med offentligheten. 

 

Mitt hovedanliggende var å undersøke hvor mye faktisk makt og påvirkningskraft kirken har 

i forhold til staten i Hellas i dag og hvilken type makt det i så fall dreier seg om, samt 

undersøke hvilke metoder kirken benytter seg av for å øve innflytelse og påvirke. Jeg stilte 

derfor forskerspørsmålet: Har den greskortodokse kirken i Hellas makt?  I hvilken grad og på 

hvilken måte påvirker kirken politiske beslutningsprosesser? Ved å knytte dette til den 

aktuelle religionspolitiske debatten om religionsundervisningen i den greske skolen, og foreta 

en analyse av denne, har jeg gjort funn som jeg mener understøtter den hypotesen jeg 

presenterte innledningsvis i oppgaven; at kirken fortsatt har stor innflytelse på gresk politikk, 

ikke bare formelt, men også grunnet etablert tradisjon og den store oppslutningen rundt den 

greskortodokse kirken i befolkningen. 

 

For å få svaret på hovedspørsmålene om kirken faktisk har makt, og i hvilken grad og 
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hvordan den i så fall bruker denne for å påvirke politiske beslutningsprosesser, stilte jeg 

følgende underspørsmål knyttet mer direkte til debatten om religionsundervisningen i skolen: 

Hvem er hovedaktørene i debatten? og Hvordan får de ulike aktørene makt og autoritet i 

denne saken? 

 

For å svare på dette har jeg sett på mediedebatten, debatten om saken i det greske 

parlamentet, brev og uttalelser til og fra kirkelige ledere og politikere, samt foretatt intervjuer 

med både religiøse og ikke-religiøse aktører. Det dannet seg etter hvert et bilde der kirkelige 

ledere og talspersoner sto fram som sterke aktører på den ene siden, mens den mest 

fremtredende aktøren fra politisk hold var utdanningsministeren alene, og ikke så mye 

regjeringen som sådan. Først mot slutten av den offentlige debatten kom statsministeren og 

de øvrige partiene på banen, i forbindelse med debatten i det greske parlamentet 28. 

september 2016, som jeg omtaler under kapittel 7. Religionspolitikk. 

 

Erkebiskop Ieronymos II tonet imidlertid tidlig flagg i debatten om religionsundervisningen, 

og viste seg fra en for ham uvanlig skarp og konfronterende side. Det fremkom tydelig at han 

anså at kirkens rolle ble truet ved at utdanningsminister Filis, i forbindelse med 

presentasjonen av det nye programmet for religionsundervisningen, bastant påpekte at dette 

var en beslutning regjeringen var i sin fulle rett til å ta på egenhånd. Denne posisjonen fra 

utdanningsminister Filis’ side førte umiddelbart til et skarpere religionspolitisk klima.  

 

Fram til regjeringen Tsipras kom til makten var det sjelden de politiske makthaverne hadde 

ansett kirken for å være en politisk hindring. Etter regjeringens offentliggjøring 1. september 

2016, om en planlagt endring av religionsundervisningen, kom kirken på banen med et 

tydelig ønske om å bevare religionsundervisningen nøyaktig slik den er, og Ieronymos II kom 

i den anledning med en av sine sjeldne medieuttalelser via gresk TV. Der karakteriserte han 

regjeringens beslutning som farlig og uakseptabel, og fortsatte med å si at dette var et svært 

lite fruktbart initiativ som ikke vil føre noe godt med seg, men snarere være til skade for 

utdanningen spesielt og for samfunnet generelt. Erkebiskopens posisjon var at dette utspillet 

fra regjeringens side ville kunne føre til alvorlig skade på relasjonene mellom kirke og stat, 

og han appellerte derfor direkte til statsministeren om øyeblikkelig å stoppe saken. 

 

Jeg mener det er belegg for å si at det er flere årsaker til at erkebiskopen mener denne saken 

ville føre til alvorlig skade på kirke-stat-relasjonene, og at disse strekker seg ut over den 
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konkrete diskusjonen om religionsundervisningen. Ved å ta beslutningen om endring av 

religionsundervisningen uten kirkens støtte, hadde regjeringen Tsipras brutt med innarbeidet 

tradisjon og sedvane der regjeringen rådfører seg med kirken før viktige religionspolitiske 

beslutninger tas. Mitt inntrykk er at kirken følte sin makt og autoritet truet, både den formelle 

legitime makten, som er hjemlet i grunnloven, men også den mer uformelle formen for 

autoritet som de har opparbeidet gjennom mange års samarbeid med ulike regjeringer 

gjennom blant annet innarbeidede høringsrutiner knyttet til religiøse saker. Det har vært 

vanlig at både statsministre og presidenter har benyttet seg av erkebiskopen og andre 

kirkelige ledere som rådgivere i saker knyttet til religion. For tidligere regjeringer har kirken 

ofte fremstått som en naturlig sparringspartner og høringsinstans i slike saker.  

 

Den greskortodokse kirkens symbolske makt har som oftest fått stå uimotsagt, og det er 

sjelden kirkens autoritet utfordres. Som jeg viser i oppgaven søker derfor kirken i denne 

saken å definere historien og maktforholdet mellom kirke og stat på en slik måte at dens 

hegemoni og verdensoppfatning forblir konstant, og maktforholdet i kirke-stat-relasjonene 

ikke omformuleres. Jeg oppfatter det slik at bak den greske debatten om 

religionsundervisningen i skolen, ligger det en større debatt knyttet til generell makt, 

dominans og påvirkning i forholdet mellom den greske kirken og staten, der kirken søker å 

definere seg selv i forhold til den nå sittende regjeringen. Kirkens posisjon er at de har 

grunnlovfestede rettigheter i forhold til den greske staten, gjennom Seksjon II, artikkel 3, 

punkt 1. i grunnloven, der det står at den dominerende religionen i Hellas er den 

greskortodokse kirken. Denne legitime makten kan imidlertid overstyres av regjeringen, som 

kan avgjøre i hvilken grad de velger å ta kirken med på råd i ulike religionspolitiske saker. 

Det fremstår således som om det er kirkens faktiske selvforståelse og dens symbolske og 

karismatiske autoritet, regjeringen Tsipras her utfordrer.  

 

Utdanningsminister Filis har gjentatte ganger i denne saken uttalt at religionsundervisning er 

et fag på lik linje med alle andre fag i den greske skolen, og at regjeringen er i sin fulle rett til 

å beslutte at det skal foretas endringer i faget. Regjeringen ønsker en mer kunnskapsbasert 

undervisning, der det også gis større plass til pedagogisk opplæring om andre religioner. Den 

greske kirken har et tilnærmet motsatt syn, ved at de hevder at den greske kirken har en 

grunnlovsfestet dominerende plass, som de mener må gjenspeiles i religionsundervisningen. 

 Saken fremsto først som et utspill der utdanningsministeren ønsket å demonstrere makt, og 

befeste sin myndighet over religionsfaget i skolen.  Den ble imidlertid raskt til en større 
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diskurs, der formell og uformell makt, dominans og påvirkning i kirke-stat-relasjonene ble 

det “kampen” egentlig sto om. Min observasjon er at både kirken og regjeringen (ved 

utdanningsminister Filis) i denne saken har tatt i bruk en oppdragende retorikk overfor 

hverandre, for å befeste sine posisjoner og selvforståelse. Resultatet blir da at man får to ulike 

maktsentra som søker å påvirke det greske samfunnet i hver sin retning og ut fra hver sin 

virkelighetsoppfatning. 

 

Det som går som en rød tråd gjennom hele den overordnede religionspolitiske diskursen, og 

den aktuelle debatten om religionsundervisningen i den greske skolen, er at både kirken og 

staten viser til at deres posisjoner i debatten er basert på et ønske om det beste for det greske 

folket. I parlamentsdebatten 28. september sa statsminister Tsipras at det er viktig for Hellas 

som samfunn å ta innover seg at det ikke lenger er et homogent miljø i den greske skolen, der 

alle barn har samme kulturelle bakgrunn og felles trosretning. Hans posisjon er derfor at 

religionsfaget må reflektere dette. Han sa imidlertid samtidig at han anerkjente at kirken har 

bidratt til å uforme Hellas’ moderne kulturelle identitet, og hadde med denne innrømmelsen i 

sin første offisielle uttalelse om saken, allerede strukket ut en hånd til kirken. 

Utdanningsminister Filis ble tilsynelatende stående ganske ensom igjen i debatten, og kort tid 

etter føyde han seg inn i rekken av greske ministre fra ulike politiske partier, som har mistet 

sine posisjoner etter kontroverser med kirken.  

 

Den særstilling den greskortodokse kirken i Hellas har gjennom grunnloven som den 

dominerende religionen i landet, er svært viktig som hjemmelsgrunn i forhold til kirkens 

mulighet for å påberope seg legitim makt og partsrettigheter i forhold til staten. I tillegg til 

denne formelle bindingen mener kirken og dens støttespillere at denne dominerende 

posisjonen også er kirkens rettmessige plass i det greske samfunnet, på bakgrunn av den store 

oppslutningen i folket og de historiske båndene til Hellas som nasjon.  
 

Jeg finner at stordelen av befolkningen i Hellas helhjertet mener at greskortodoksien er en 

viktig del av deres identitet og kultur, og det er ikke minst dette forholdet som gjør at kirkens 

argumentasjonen om at den befinner seg i hjertet av det greske folket, blir så sterk og 

troverdig. Med store deler av den greske befolkningen i ryggen blir derfor kirkens 

påvirkningskraft betydelig. Flertallet av det greske folket er overbevist om at den 

greskortodokse kirken er av stor betydning for deres nasjonale identitet, samtidig som de har 

stor tillitt til kirken som en stabil autoritet i en særdeles vanskelig og turbulent politisk og 
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økonomisk tid. Folket er hovedsakelig velvillig innstilt til kirken, og således fremstår kirkens 

meningsytringer som gyldige.  

 

I og med at de ble gitt tillitt ved siste valg har også regjeringen store deler av det greske 

folket i ryggen. Det er imidlertid slik at greske velgere er langt mindre lojale overfor de 

politiske partiene enn kirkens støttespillere er. Greske velgere skifter relativt fort over til et 

annet parti, dersom de sittende politikerne ikke innfrir valgløftene sine, særlig i forhold til 

økonomi. Fordi landet fortsatt er i en ustabil økonomisk situasjon, avstedkom det en rekke 

reaksjoner fra opposisjonspartiene knyttet til tidspunktet regjeringen valgte å gå i kontrovers 

med kirken på. Mye av det som fremkom i mediene var også farget av dette synet. Det er 

ikke så mye selve saken om religionsundervisningen som var kontroversiell for mange, 

deriblant den jevne greker, men det forhold at regjeringen valgte å innta en hardt 

konfronterende linje mot kirken på dette tidspunktet i gresk samfunnsliv. Det er uklare og 

flytende grenser mellom kirken og staten i Hellas hva gjelder makt og påvirkning, og det er 

vanskelig å vite akkurat hvor skillene går eller hvor store påvirkningsmuligheter kirken 

egentlig har i forhold til det politiske maktapparatet.  

 

Slik saken om religionsundervisningen foreløpig står, der kirken fikk gjennomslag for å 

stoppe prosessen og partene ble enige om å gå tilbake til forhandlingsbordet, fremviste 

utvilsomt kirken stor påvirkningskraft i forhold til politiske beslutninger. Regjeringen kunne 

med regelverket i ryggen ha kjørt saken igjennom, men det er tvilsomt om det hadde vært 

noen i regjeringen Tsipras igjen etter det, i og med at koalisjonspartiet ANEL valgte denne 

saken til å bruse med fjørene og vise sin styrke overfor det større partiet Syriza. Kontroversen 

med kirken om saken om endring av religionsundervisningen i Hellas høsten 2016 resulterte i 

at en minister måtte gå, og at en regjering sto i fare for å falle. Det som imidlertid var felles 

for partene, om enn ikke samlende, var at både kirken og politikerne henvendte seg til folket 

og begrunnet sine synspunkter med at det var til det beste for folket. 
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