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ατά τη διάρκεια μιαδ από τΐδ πολυάριθμεδ συ

ζητήσει που έσπευσαν να οργανώσουν οι τη

λεοπτικοί σταθμοί ans 16 Μαίου του 2000, με 

αφορμή το επίκαιρο μιντιακό πυροτέχνημα των νέων 

δελτίων ταυτότηταδ, γνωστόδ θρησκευόμενοδ 6ου-

λευτήδ Tns συμπολίτευσηδ, εξανιστάμενοδ για τα και

νά δαιμόνια που εισάγει η αρχή προστασίαδ προσωπι

κών δεδομένων, δήλωνε από το παράθυρο του με έμ

φαση ότι «170 χρόνια τώρα αναγράφεται το θρήσκευμα 

στις ταυτότητες». «Και 570 χρόνια να αναγράφεται, κα

κώς αναγράφεται» του αντέτεινε ο φιλελεύθεροδ συ-

νομιλητήδ του, επικεφαλήδ κόμματοδ συνεργαζόμε

νου με την αξιωματική αντιπολίτευση, για να λογοφέ-

ρει στη συνέχεια και με μητροπολίτη ο onoios υπερα

σπιζόταν από το δικό του παράθυρο την παράδοση του 

ελληνικού λαού, που «ανέκαθεν» επιθυμούσε να δη

λώνει το θρήσκευμα του στον αστυνομικό διοικητή 

τηδ περιφερείαδ του. 

Δυστυχώδ για άλλη μια φορά οι εμφανιζόμενοι u)s ε-

παιοντεδ πολιτικοί και 

πνευματικοί ηγέτεδ μαδ, 

συλλαμβάνονται ανεπαρ-

κώδ ενημερωμένοι για αντι

κείμενα επί των οποίων θέ

λουν να έχουν άποψη και τα 

οποία υποτίθεται συνεπώδ 

ότι όφειλαν να γνωρίζουν σε βάθοδ. Η πραγματικότητα 

είναι ότι η αναγραφή του θρησκεύματοδ, αλλά και τα ί

δια τα δελτία ταυτότηταδ καθαυτά, είναι έναδ σχετικά 

πρόσφατοδ νεωτερισμόδ. Πράγματι, επί εκατό χρόνια 

οι πολίτεδ του ελληνικού κράτουδ δεν έφεραν δελτίο 

ταυτότηταδ. Ειδικά δελτία ταυτότηταδ έφεραν μόνον οι 

αξιωματικοί από το 1911 (βασιλικό διάταγμα 

26.2.1911), οι αλλοδαποί από το 1929 (Νόμοι 4310/29 

και 5405/32) και οι αστυνομικοί από το 1931 (Νόμοδ 

4971/31). 

Επί δικτατορίαδ Μεταξά αποφασίστηκε για πρώτη 

φορά η έκδοση δελτίων ταυτότηταδ για το σύνολο του 

πληθυσμού, στα οποία αναγράφονταν ονοματεπώνυμο, 

τα ονόματα πατρόδ και συζύγου, ο τόποδ και το έτοδ γέν-

νησηδ, το επάγγελμα, ο τόποδ διαμονήδ και δείγμα υπο-

γραφήδ, όχι όμωδ το θρήσκευμα. Η διαδικασία από-

κτησηδ των δελτίων αυτών δεν ολοκληρώθηκε λόγω 

του επελθόντοδ πολέμου. Επακολούθησε η κατοχή, και 

το 1945 η μεταδεκεμβριανή κυβέρνηση προχώρησε 

στην έκδοση του Αναγκαστικού Νόμου 87/45 «περίυπο

χρεωτικού εφοδιασμού διά δελτίων ταυτότητος». Με το 

νόμο αυτό καθιερώθηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά η 

γενική υποχρέωση πάντων των Ελλήνων από ηλικίαδ 

14 ετών, ανδρών και γυναικών, να φέρουν δελτίο ταυτό

τηταδ εκδιδόμενο από τΐδ αστυνομικέδ αρχέδ και προσ

διορίστηκαν ποινέδ για τη μη συμμόρφωση τουδ με αυτή 

την υποχρέωση. Με τον ίδιο νόμο προστέθηκαν στα 

προαναφερόμενα ήδη στοιχεία που θα περιλάμβαναν 

αυτά τα δελτία ταυτότηταδ, η υπηκοότητα και το θρή

σκευμα. Τα δελτία αυτά ήταν απλά δίπτυχα έντυπα, με 

τη φωτογραφία του κατόχου και σφραγισμένα από την 

αστυνομική αρχή. 
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Δελτίο 
ταυτότητας 

της 26ης 
Φεβρουαρίου 
1941, 
στο οποίο δεν 
αναγράφονταν 
ακόμη 
η υπηκοότητα 
και 
το θρήσκευμα 
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Δελτίο 
ταυτότητας 

της 3ΐης 
Αυγούστου 

1945, στο οποίο 
σημειώνονται 

για πρώτη 

φορά η 
υπηκοότητα και 

το θρήσκευμα 

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, με απόφαση του υ

πουργού Εσωτερικών το 1959 (4897/26.3.1. /20.6-

11.7.59), χωρίδ την έκδοση νόμου, προσδιορίστηκε ο νέ-

οδ τύποδ πλαστικοποιημένηδ ταυτότηταδ που όλοι γνω

ρίζουμε, στην οποία προστέθηκε για πρώτη φορά και το 

δακτυλικό αποτύπωμα. 

Είναι προφανέδ λοιπόν ότι η αναγραφή του θρησκεύμα

τοδ στο δελτίο ταυτότηταδ δεν αποτελεί ένα γενικώδ και 

αορίστωδ στοιχείο του παρελθόντοδ το οποίο οι μεν εκ 

πεποιθήσεωδ εκσυγχρονιστέδ καταπολεμούν α)δ παλαι

ομοδίτικο και αναχρονιστικό, οι δε παντόδ χρώματοδ συ

ντηρητικοί υπερασπίζονται α)δ ιερή παράδοση του ελ

ληνικού λαού. Αποτελεί ένα πρόσφατο σχετικά φαινό

μενο, μόλΐδ 55 ετών, απολύτωδ προσδιορισμένο ιστορι

κά, που εμφανίστηκε και ανδρώθηκε μέσα στο συγκε

κριμένο πλαίσιο του μεταδεκεμβριανού και μετεμφυ-

λιακού εξουσιαστικού πλέγματοδ, με συγκεκριμένεδ 

κοινωνικέδ και πολιπκέδ στοχεύσείδ. Η συζήτηση για 
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Ta τελευταία κατάλοιπα 
του εμφυλίου πολέμου 
στα αστυνομικά δελτία 
ταυτότητας 

τη διατήρηση ή μη αυτού του στοιχείου στα νέα δελτία 

ταυτότηταδ δεν μπορεί, συνεπώδ, να διεξάγεται ερήμην 

αυτών των δεδομένων, ούτε οι υπεραστπστέδ ή πολέμιοι 

του μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση απο

φεύγονται να τοποθετηθούν για τΐδ συνθήκεδ που το 

γέννησαν και το συντήρησαν, ^fe*^ 
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