ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Τά στοιχεῖα τῆς Ἀπογραφῆς τοῦ 2011
γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Ἀλβανίας εἶναι
ἐντελῶς ἀνακριβῆ καί ἀπαράδεκτα
1. Τά πρόσφατα στοιχεῖα τά ὁποῖα δηµοσίευσε ἡ INSTAT ἀπό τήν τελευταία
Ἀπογραφή, τοῦ 2011, σχετικά µέ τή θρησκευτική διαστρωµάτωση τοῦ πληθυσµοῦ
τῆς Ἀλβανίας, ἀναφέρουν ὡς ποσοστό τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τό 6,75%.
Πρόκειται γιά ἕνα ὁλοφάνερο λάθος ἤ, ἀκριβέστερα, ψέµµα. Ἡ διαδικασία τῆς
ἀπογραφῆς γιά τήν καταγραφή τοῦ θρηκεύµατος δέν ἀνταποκρίνεται στή
στοιχειώδη ἀντικειµενική µέθοδο πού ἀκολουθεῖται ἀπό τίς Εὐρωπαϊκές χῶρες.
Καί τελικά προσβάλλει ὄχι µόνο τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, πού ἀπό τήν ἀρχή
τοῦ Ἀλβανικοῦ κράτους ὑπῆρξε ἡ πολυπληθέστερη χριστιανική κονότητα, ἀλλά
καί ὅλους τούς Χριστιανούς, τούς ὁποίους περιορίζει κατά µεγάλο ποσοστό (ἀπό
31% σέ 17%), καί τελικά σκιάζει τή γενική εἰκόνα τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων
στήν Ἀλβανία.
Ἡ πρότασή µας στούς ἁρµοδίους ἦταν, ἡ ἐρώτηση περί θρησκεύµατος νά
εἶναι ὑποχρεωτική, ὅπως οἱ ἄλλες ἐρωτήσεις, σαφής καί ἄµεση, ὥστε νά µποροῦν
νά διατυπωθοῦν βέβαια συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα: Εἶµαι:
•

ΜουσουλµάνοςΣουννίτης



•

Μουσουλµάνος Μπεκτασί



•

Χριστιανός Ὀρθόδοξος



•

Χριστιανός Καθολικός



•

Χριστιανός Εὐαγγελικός



•

Ὀπαδός ἄλλης θρησκείας. Ποίας;



•

῎Αθεος



∆ιάφοροι πολιτικοί, ἀλλά καί θρησκευτικοί κύκλοι τάχθηκαν ἐναντίον αὐτοῦ
τοῦ ἐρωτήµατος καί καλλιεργήθηκε ἕνας διάχυτος φόβος µήπως τό θρήσκευµα
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συνδεθεῖ µέ δήλωση ἐθικότητος. Οἱ Ὀρθόδοξοι δέν διατυπώσαµε καµµιά
ἀντίρρηση,
περιορισθήκαµε
µόνο
νά
τονίσουµε
τήν
ὑποχρέωση
ἀντικειµενικότητος καί σοβαρότητος κατά τή διεξαγωγή τῆς ἀπογραφῆς. Τελικά,
τό ἐρώτηµα περί θρησκεύµατος ἔγινε προαιρετικό, ἀσαφές καί δύσκολο γιά τούς
ἁπλούς πολίτες, ἰδιαίτερα τούς περιορισµένης µορφώσεως. Ὅπως φαίνεται, γιά νά
εἶναι δυνατόν νά καθοδηγοῦνται οἱ ἀπαντήσεις καί νά καταχωροῦνται αὐθαίρετα.
Τό ὁριστικό ἔντυπο ἀπογραφῆς γράφει:
῾῾40. Ἀνήκετε ἤ ὄχι σέ κάποια θρησκεία;
“Ἐλεύθερη δήλωση, ὄχι ὑποχρωτική.
1. Ἀνήκω: Προσδιορίσετε:
2. ∆έν ἀνήκω σέ κανένα θρήσκευµα, ἀλλά εἶµαι πιστός.
3. ∆έν ἀνήκω σέ κανένα θρήσκευµα, ἀλλά δέν εἶµαι πιστός.
4. Προτιµῶ νά µήν ἀπαντήσω.”

Εἶναι προφανής ἡ παραπιστική ἐρώτηση ὑπ᾽ ἀρ.2. ∆έν ὑπάρχει στόν κόσµο
θρήσκευµα µέ τό ὄνοµα «πιστός» (besimtar). Πιστός, δηλαδή ὀπαδός, ποίου
ἀκριβῶς θρησκεύµατος; Τά ἀποτελέσµατα, πάντως, δόθηκαν µέ ἀκριβῆ
προσδιορισµό θρησκεύµατος: Μουσουλµάνοι 56,70%, Καθολικοί 10.03%,
Ὀρθόδοξοι 6.75, Μπεκτασί 2.09%, Εὐαγγελικοί 0.07%, Ἄλλοι Χριστιανοί 0.1%,
Ἀθεοι 2.52%. «Πιστοί µή προσδιορισθέντες» 5.49%, Ὀπαδοί ἄλλης θρησκείας
0.02. ∆έν ἀπήντησαν 13.79%.
2. Τίς δύο τελευταῖες Κυριακές, 9 καί 16 ∆εκεµβρίου 2012, στούς
Ὀρθοδόξους πού ἐκκλησιάσθηκαν στά Τίρανα, τό ∆υρράχιο, τό Μπεράτι, τήν
Κορυτσά, Αὐλώνα καί ἄλλες πόλεις, µοιράσαµε δελτία, γιά νά δηλώσουν, α) ἄν
τούς ἐπισκέφθηκαν γιά νά τούς καταγράψουν· β) ἄν ἐρωτήθηκαν γιά τό
θρήσκευµα· γ) ἄν εἶχαν ἄλλες παρατηρήσεις. Τά ἀποτελέσµατα ὑπῆρξαν
καταλυτικά: Ἀπήντησαν 7.118 πρόσωπα (µέ ὀνοµατεπώνυµο καί διεύθυνση).
4.643 (65.23%) ἀπό αὐτούς, δέν τούς ἐπισκέφθηκαν καθόλου οἱ ἀπογραφεῖς ἤ
τούς ἐπισκέφθηκαν µέν ἀλλά δέν τούς ἐτέθη ἐρώτηµα περί θρησκεύµατος. Μόνο
2.469 ἄτοµα (34.68%) δήλωσαν κατά τήν ἀπογραφή τό θρήσκευµα. Ἐπίσης, 56
δήλωσαν ὅτι οἱ ἀπογραφεῖς σηµείωσαν τό θρήσκευµα µέ µολύβι ἤ σέ ἄλλο
τετράδιο, καί ἄλλοι 12 ὅτι τούς ἀρνήθηκαν νά σηµειώσουν τό θρήσκευµα ἤ τό
σηµείωσαν µετά ἀπό πολλή ἐπιµονή. ∆ιαθέτουµε πολλές µαρτυρίες ὅτι κατά τή
διαδικασία τῆς συλλογῆς τῶν στοιχείων, πολλοί ἀπογραφεῖς, ἀντί τοῦ ἐπισήµου
ἐντύπου, χρησιµοποιοῦσαν τετράδιο καί ὅτι οἱ πολίτες δέν ὑπέγραψαν.
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3. Κατά τή διάρκεια τῶν 100 ἐτῶν τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους, ἔχουν
πραγµατοποιηθεῖ δύο µόνο ἀπογραφές, πού περιλάµβαναν τήν ἐρώτηση περί
θρησκεύµατος. Σύµφωνα µέ τή στατιστική τοῦ 1927, τά δεδοµένα εἶναι:
Μουσουλµάνοι (ἀπό κοινοῦ Σουννίτες καί Μπεκτασί) 67.5%, Ὀρθόδοξοι 22.3%,
Καθολικοί 10%. Ἐνῶ στήν ἄλλη ἀπογραφή, πού ἔγινε ἀπό τίς Ἰταλικές ἀρχές τό
1942, τά ἀποτελέσµατα εἶναι: Μουσουλµάνοι 68.9% (ἐκ τῶν ὁποίων Σουννίτες
54.17% καί Μπεκτασί 14.73%) καί Χριστιανοί 31% (ἐκ τῶν ὁποίων Ὀρθόδοξοι
20.7% καί Καθολικοί 10.3%).
Μετά τόν παρατεταµένο ἀντιθρησκευτικό διωγµό καί τήν ἔλευση τῆς
∆ηµοκρατίας τό 1991, εἶναι ὁλοφάνερη στή χώρα ἡ ἀνασυγκρότηση ὅλων τῶν
παραδοσιακῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί προφανής ἡ ἄνθιση τῆς Ὀρθοδόξου
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς ᾽Αλβανίας. Εἶναι, λοιπόν, πολύ περίεργο καί
ὕποπτο, τό ὅτι ὁρισµένοι κύκλοι ἐπεδίωξαν µέ διάφορα τεχνάσµατα νά
παρουσιάσουν ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι µειώθηκαν κατά τά 2/3.
Σύµφωνα µέ τά ἐκκλησιαστικά δεδοµένα πού διαθέτουµε (καταλόγους
βαπτίσεων πρό καί µετά τόν διωγµό καί καταλόγους τῶν 460 Ὀρθοδόξων ἐνοριῶν
τοῦ πληθυσµοῦ τῆς Ἀλβανίας), οἱ Ὀρθόδοξοι ὑπερβαίνουν τό 24% . Εὐλόγως,
λοιπόν, µπορεῖ νά τεθεῖ τό ἐρώτηµα, ποῦ εἶναι τό 17% πού ἀπέκρυψε ἡ ἀπογραφή;
Ὅλα τά δεδοµένα συνηγοροῦν ὅτι κάτω ἀπό τά ποσοστά τῆς ἀπογραφῆς πού
προσδιορίζονται “∆έν ἀπήντησαν” (“Nuk u pergjigjen 13.79%”) καί “Πιστοί µή
προσδιορισθέντες” (“Besimtare te pa karakterizuar 5.49%) στεγάζονται στή
συντριπτική πλειοψηφία Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι: α) Ὅσοι ἀποφάσισαν οἰκειοθελῶς
νά ἀπέχουν τῆς ἀπογραφῆς, π.χ. ἡ πλειοψηφία τῆε ἑλληνικῆς µειονότητος, τῶν
Βλαχοφώνων, Μαυροβουνίων καί ἄλλων µειονοτήτων. β) Ὅσοι ἀπέφυγαν νά
δηλώσουν εὐθέως τό θρήσκευµα, ὔστερα ἀπό τή διάχυτη ψυχολογική πίεση πού
δηµιούργησαν ὁρισµένοι ἀκραῖοι κύκλοι καί τίς ἀπειλές σχετικά µέ τήν ἐλεύθερη
δήλωση θρησκεύµατος καί ἐθνικότητος. γ) Ὅλοι ἐκεῖνοι, τούς ὁποίους οἱ
ἀπογραφεῖς ἀπέφυγαν νά ἐπισκεφθοῦν (χιλιάδες ἄτοµα πού τό βεβαίωσαν, ἀλλά
καί ὁλόκληρα Ὀρθόδοξα χωριά καί συνοικίες. δ) Ἐκεῖνοι, τούς ὁποίους οἱ
ἀπογραφεῖς ἐπεσκέφθηκαν, ἀλλά δέν τούς ρώτησαν γιά τό θρήσκευµα, ἤ, ὅταν
δήλωσαν Ὀρθόδοξοι, αὐθαίρετα τούς κατέταξαν σέ µιά ἀόριστη κατηγορία.
Καί ἐνῶ τό ἐρώτηµα γιά τό θρήσκευµα καθορίσθηκε προαιρετικό (µαζί µέ
τήν ἐθνικότητα), τελικά ἔγινε κεντρικό χαρακτηριστικό τῆς συγκεκριµένης
ἀπογραφῆς. (Εἶναι ἀξιοσηµείωτο ὅτι ἡ ἴδια ἡ ἀπογραφή, στό ἐρώτηµα
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«ἐθνικότητα» ἀναφέρει: Στήν ἀρχή: Ἀλβανοί 82.58%, καί στό τέλος: δέν
ἀπήντησαν 13.97%).
Σύµφωνα µέ τό Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης («Third Οpinion of the Council of
Europe on Albania» adopted 23.11.2011), ἡ διαδικασία τῆς ἀπογραφῆς στό θέµα
τῆς ἐθνικότητος δέν ἀνταποκρίνεται στά καθιερωµένα διεθνῆ πρότυπα καί πρέπει
νά χρησιµοποιηθεῖ µέ τή «µεγίστη προσοχή» (with the outmost caution) καί νά µή
στηριχθοῦν ἀποκλειστικά στά στοιχεῖα αὐτά ἀποφάσεις τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν.
*

*

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, δηλώνουµε ὅτι: Καταγγέλλουµε τήν ἀντιεπιστηµονική
µέθοδο πού ἀκολουθήθηκε στό εὐαίσθητο θέµα τῆς καταγραφῆς τοῦ
θρησκεύµατος. ∆ιαµαρτυρόµαστε γιά τήν τεράστια παραποίηση κάθε
δεοντολογίας. ∆έν ἀναγνωρίζουµε τά ποσοστά τά ὁποῖα δίνει γιά τήν τελευταία
ἀπογραφή, τοῦ 2011, ἡ INSTAT. Τέτοιοι σχεδιασµοί καί χειρισµοί εἶναι
ἐνδεχόµενο νά ὑπονοµεύσουν ἀκόµα καί τήν ἁρµονική θρηκευτική συνύπαρξη,
γιά τήν ὁποία ἀγωνιζόµαστε.
Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας εἶναι θεµελιώδης γιά µιά πολιτισµένη κοινωνία,
ἰδιαίτερα σέ θέµατα τόσο εὐαίσθητα, ὅπως τό θρήσκευµα τῶν πολιτῶν. Καί µόνο
ἡ ἀλήθεια µπορεῖ νά βοηθήσει τήν Ἀλβανία στήν πορεία της πρός τήν Ἑνωµένη
Εὐρώπη καί γενικότερα τήν πρόοδο στόν πρῶτο αἰώνα.
Τό Κληρικολαϊκό Ἐκκλησιαστικό
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας.

Συµβούλιο

τῆς

Ὀρθοδόξου

(Στό θεσµικό αὐτό ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας µετέχουν ὅλα τά µέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καθώς καί
Πρεσβύτεροι καί Λαϊκοι -ἅνδρες, γυναῖκες καί νέοι-, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Μητροπόλεων).

Τίρανα, 17 ∆εκεµβρίου 2012
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