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υρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ τον αγαπητό συνάδελφο κ. Ιωάννη Ιγγλεζάκη, Επίκουρο 

Καθηγητή  της  Νομικής  Σχολής του  Α.Π.Θ.,  ο  οποίος  μού  έδωσε  την  ευκαιρία  της 

συμμετοχής στη σημερινή μας συνάντηση και της επικοινωνίας μαζί σας.

Κ
Είναι  προφανές,  ότι  στο  πλαίσιο  της  σύντομης  εισηγήσεώς  μου,  με τίτλο  «Θρησκευτική 

ελευθερία  και  blogging»,  θα  περιοριστώ  σε  μία  περιγραφή  του  όλου  ζητήματος  και  των 

προσφερόμενων λύσεων, στο πλαίσιο βεβαίως του νομικού μας πολιτισμού. 

α μού επιτρέψετε να αρχίσω από ένα πρόσφατο δραματικό περιστατικό, που έχει άμεση 

σχέση με το θέμα μας: πρόκειται για τη γνωστή αποτρόπαιη δολοφονία (για την ακρίβεια 

«αποκεφαλισμό»,  και  έχει  τη  θρησκευτική  του  σημασία  που  το  επισημαίνω),  από  ακραίους 

ισλαμιστές του άγγλου στρατιώτη Λι Ρίγκμπι, πράξη που έλαβε χώρα εν μέση οδώ στο νοτιοδυτικό  

Λονδίνο, στις 21 του περασμένου μηνός Μαίου. 

Θ

Το πρωτοφανές αυτό γεγονός προκάλεσε τεράστια ανησυχία στη Βρετανία, αναγκάζοντας 

την κυβέρνησή της  να λάβει  έκτακτα προληπτικά μέτρα.  Μεταξύ αυτών,  αναφέρεται  η άμεση 

ενεργοποίηση  μίας  νέας  ομάδας  για  την  αντιμετώπιση  των  ακραίων  μουσουλμάνων  κληρικών 

καθώς και άλλων φονταμενταλιστών διαφόρων θρησκευτικών ομολογιών, το κήρυγμα των οποίων 

μπορεί  να  οδηγήσει  κάποιον  στην  βία.  Το  γραφείο  του  πρωθυπουργού  Ντέϊβιντ  Κάμερον 

ανακοίνωσε  ότι  η  ομάδα  αυτή  θα  έχει  ως  κύριο  έργο  την  καταπολέμηση  κάθε  ακραίας 

θρησκευτικής ιδεολογίας που κηρύττεται σε θρησκευτικά σχολεία, χώρους λατρείας ή τυγχάνει και 

διακινήσεως στο διαδίκτυο υποκινώντας σε πράξεις βίας.  Και τούτο διότι οι δύο ύποπτοι της 

φρικτής πιο πάνω πράξης είχαν ήδη εκτοξεύσει επανειλημμένως απειλές κατά της Βρετανίας 

και των πολιτών της από το διαδίκτυο, διανέμοντας μάλιστα και εξτρεμιστικό υλικό.

Λίγες μέρες μετά, η θρησκευτική οργάνωση «Faith Matters» ανακοίνωσε ότι η δολοφονία 

του βρετανού στρατιώτη Λι Ρίγκμπι, οδήγησε στην αύξηση των επιθέσεων εις βάρος αθώων και  

ειρηνικών  μουσουλμάνων.  Να  σημειωθεί  ακόμη  ότι  περίπου  2.000  άνθρωποι  συμμετείχαν  σε 

διαδήλωση στο Νιούκαστλ της Βόρειας Αγγλίας, που διοργάνωσε μάλιστα λίγες μέρες μετά τη 

δολοφονία η ακροδεξιά «Συμμαχία για την Άμυνα της Αγγλίας».



υρίες και κύριοι, τα νομικά ζητήματα που εγείρονται από την εμφάνιση και ανεξέλεγκτη 

διάδοση  του  θρησκευτικού  φανατισμού  στο  χώρο  του  διαδικτύου  είναι  πολλά  και 

πιεστικά. Και τούτο διότι οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες έχουν σταδιακά εγκαταλείψει σε 

μεγάλο βαθμό τις  παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας,  προσηλυτισμού και  προσέλκυσης νέων 

πιστών,  οι  οποίες  είχαν  κατά  κανόνα  δημόσιο  ―άρα,  και  ελέγξιμο  ως  προς  τις  σχετικά 

χρησιμοποιούμενες  νόμιμες  ή  μη  μεθόδους―  χαρακτήρα,  επενδύοντας  πλέον  στον  αμεσότερο 

αλλά  και  ιδιωτικότερο  χώρο  του  διαδικτύου  και  του  blogging,  όπου  η  ανωνυμία  είναι,  τις 

περισσότερες φορές, ο κανόνας. 

Κ

Και εδώ, ελάχιστη έχει  πλέον σημασία η ποινική διάσταση του προσηλυτισμού,  όπως αυτή 

προβλέπεται  από  τον  απαρχαιωμένο  αλλά  και  αντισυνταγματικό  ―κατά  τη  γνώμη  μου― 

Αναγκαστικό Νόμο περί προσηλυτισμού 1363/1938, όπως ισχύει, ο οποίος, αν και εφεύρημα της 

δικτατορίας  του  Ιωάννη  Μεταξά,  παραμένει  ακόμη  σε  ισχύ  στη  χώρα  μας:  το  κρίσιμο  πλέον 

ζήτημα είναι όχι η θρησκευτική μεταστροφή ενός οποιουδήποτε χρήστη του διαδικτύου, απόφαση 

που δεν μπορεί να ποινικοποιείται, αφού εναπόκειται σαφώς στην ελεύθερή του βούληση, αλλά 

στη  δυνατότητα,  υπό το  πρόσχημα και  την  επίκληση μίας  οποιασδήποτε  θρησκευτικής,  δήθεν 

φωτισμένης ή μεσσιανικής, διδασκαλίας, να υποκινείται ο προσηλυτιζόμενος ή ο πιστός σε πράξεις 

βίας  ή  θρησκευτικής  μισαλλοδοξίας,  σε  βάρος  οπαδών  άλλων  θρησκευτικών  δογμάτων  ή 

κοινοτήτων,  ακόμη και  θρησκευτικά  αδιάφορων ή ανυποψίαστων συμπολιτών. Άλλωστε,  όπως 

απέδειξε το τραγικό περιστατικό για το οποίο έγινε λόγος, η θρησκευτική μισαλλοδοξία μπορεί να 

είναι η άλλη όψη της πολιτικής μισαλλοδοξίας.

Αλλά ας αποσαφηνίσουμε ορισμένες βασικές νομικές έννοιες.

 ελευθερία  της  έκφρασης  και  διάδοσης  των  θρησκευτικών  απόψεων,  πεποιθήσεων  ή 

στοχασμών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του ατομικού δικαιώματος 

της  θρησκευτικής  ελευθερίας.  Το  δικαίωμα  αυτό  κατοχυρώνεται  τόσο  από  το  άρθρο  13  του 

ισχύοντος  Συντάγματός  μας,  όσο  και  από  το  άρθρο  9  της  Ευρωπαϊκής  Συμβάσεως  για  την 

προστασία  των  Ανθρώπινων Δικαιωμάτων  και  των  Θεμελιωδών  Ελευθεριών,  που ως  γνωστόν 

υπογράφτηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου του έτους 1950. Από τις εν λόγω αυξημένης τυπικής 

ισχύος διατάξεις προστατεύεται ειδικότερα η ατομική ή ομαδική, ιδιωτική ή δημόσια εκδήλωση 

των θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Η

Η κορυφαία θέση την οποία κατέχει η θρησκευτική ελευθερία στον κατάλογο των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων,  που  αναγνωρίζει  και  προστατεύει  ο  σύγχρονος  νομικός  πολιτισμός,  συνιστά 

αποτέλεσμα γεγονότων μείζονος ιστορικής σημασίας που έλαβαν χώρα στο δυτικό κόσμο, τόσο 

κατά  τους  μέσους  αιώνες  όσο  και  στην  αυγή  της  νεοτερικής  περιόδου  της  Αναγεννήσεως.  Η 

ανάγκη αυξημένης προστασίας του ιδιαίτερα ευάλωτου αυτού δικαιώματος, προέκυψε μέσα από 
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την οδυνηρή εμπειρία που προκάλεσαν μακροχρόνιοι θρησκευτικοί πόλεμοι και απελευθερωτικά 

κινήματα της ευρωπαϊκής αλλά και αμερικανικής ηπείρου. Τέτοια ήταν η Μεταρρύθμιση και η 

Αντιμεταρρύθμιση  (16ος  αι.),  ο  θεσμός  της  Ιεράς  Εξέτασης,  η  σύγκληση  της  Συνόδου  του 

Τριδέντου (1545),  ο  Τριακονταετής Πόλεμος (1618-1648) καθώς και  οι  θρησκευτικο-πολιτικού 

περιεχομένου συνθήκες της Αυγούστας (1555) και Βεστφαλίας (1648). 

Αλλά και στις ημέρες μας, τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί συνειδητοποιούν ολοένα και 

περισσότερο ότι η διασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή 

συμβίωση και  την αρμονικότερη λειτουργία των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών.  Και 

τούτο,  διότι  η  αναβίωση  του  θρησκευτικού  φαινομένου  αναδεικνύει  ακόμη  και  σήμερα  τη 

θρησκεία  ως  έναν  σημαντικό  παράγοντα  τρόπου  ζωής  και  αντίληψης  ευρύτατων  κοινωνικών 

στρωμάτων.  Πρόσθετο  προβληματισμό  προκαλεί  το  γεγονός  ότι  οι  συνθήκες  οικονομικής 

ανισότητας και κοινωνικής απομόνωσης υπό τις οποίες συχνά διαβιώνει το μεγαλύτερο μέρος των 

μεταναστών —οι  οποίοι,  σε αναζήτηση μίας καλύτερης ζωής,  κατέκλυσαν κατά τις  τελευταίες 

ιδίως δεκαετίες τα κράτη της Δύσης, διαμορφώνοντας τις σύγχρονες ανομοιογενείς κοινωνίες— 

ωθούν  συχνά  αυτούς  σε  μία  αμυντικού  χαρακτήρα  αναδίπλωση  στις  οικείες  θρησκευτικές 

κουλτούρες, με συνέπεια τη δημιουργία πολυάριθμων φονταμενταλιστικών θυλάκων.

Η  περιχαράκωση,  ωστόσο,  στην  οικεία  εθνική  και  θρησκευτική  παράδοση  οξύνει  ακόμη 

περισσότερο  τις  υπάρχουσες  κοινωνικές  διαφορές,  αναδεικνύοντας  επιτακτική  την  ανάγκη  να 

ευρεθούν οι θεσμικά προσφορότεροι τρόποι για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και 

τον περιορισμό των ακραίων θρησκευτικών φαινομένων. Με τον τρόπο αυτό, θα απορροφηθούν 

ομαλότερα  οι  όποιες  πολιτισμικές  εντάσεις  και  θα  εμπεδωθεί  με  ασφαλέστερο  τρόπο  η 

θρησκευτική και κοινωνική ειρήνη.

Θυμίζουμε  ότι  οι  πρώτες  ιστορικά  επίσημες  αναγνωρίσεις  σχετικά  με  τη  θρησκευτική 

ελευθερία  περιέχονταν  στη  Διακήρυξη  Δικαιωμάτων  της  Αμερικανικής  Πολιτείας  της  Virginia 

(άρθ.  16,  έτους  1776)  καθώς  και  στο  Ομοσπονδιακό  Σύνταγμα  των  Η.Π.Α.  (1787,  που 

τροποποιήθηκε το έτος 1791). Ακολούθησε το άρθ. 10 της Γαλλικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και του Πολίτη (1789), που αναγνώριζε την ανεξιθρησκία. Σήμερα, η θρησκευτική 

ελευθερία προστατεύεται διεθνώς σε επίπεδο τόσο οικουμενικό όσο και περιφερειακό, με συνθήκες 

που έχουν καθιερώσει ένα πολυεπίπεδο σύστημα αποτελεσματικότερου ελέγχου.

Στα σπουδαιότερα κείμενα οικουμενικής  σημασίας  καταλέγονται  ο  Χάρτης  των Ηνωμένων 

Εθνών (1945), η  Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) και τα δύο 

Διεθνή Σύμφωνα του έτους 1966 (το πρώτο σχετικά με τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το 

δεύτερο  για  τα  Οικονομικά,  Κοινωνικά  και  Πολιτιστικά  Δικαιώματα).  Τέλος,  στην  προστασία 

μεταξύ άλλων και του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, κατατείνουν οι Διακηρύξεις της 

Γενικής  Συνέλευσης  του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών,  αφενός  του έτους  1981 «για  την 

εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή την 

πεποίθηση», και αφετέρου του έτους 1992 περί των μειονοτήτων. 
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Παραλλήλως, από πλευράς περιφερειακής προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας, υπάρχουν 

σήμερα πέντε σχετικά νομικά συστήματα κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:  τρία από 

αυτά  καλύπτουν  την  Ευρώπη,  μεταξύ  των  οποίων  και  η  Σύμβαση  της  Ρώμης,  για  την  οποία 

μιλήσαμε, και ανά ένα την Αμερική και την Αφρική.

Το  σημαντικότερο  σύστημα  περιφερειακής  ευρωπαϊκής  προστασίας,  περιέχεται  στην 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση «για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών» (ΕΣΔΑ) του 1950, που συνήφθη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του νεοσύστατου 

τότε  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  σήμερα  δε  ισχύει  μεταξύ  των  κρατών  μελών  του.  Η  ΕΣΔΑ 

συμπληρώνεται από δέκα τρία Πρωτόκολλα, προβλέποντας έναν άρτιο μηχανισμό ελέγχου ως προς 

την εφαρμογή των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Κύρια χαρακτηριστικά της ΕΣΔΑ πρέπει να θεωρηθούν, αφενός μεν η εξαγγελία  

δικαιωμάτων της λεγόμενης πρώτης γενεάς (ατομικά και πολιτικά), αφετέρου δε ότι τα δικαιώματα 

αυτά  προστατεύονται  νομικά  με  μηχανισμούς  διεθνούς  ελέγχου,  που  παρέχουν  δυνατότητες 

ατομικής προσφυγής. 

Ειδικότερα, η κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας και των επί μέρους εκδηλώσεών της 

επιτυγχάνεται  κυρίως  με το άρθρο 9 της  ΕΣΔΑ, ορισμένες  όμως όψεις  του ίδιου δικαιώματος 

προστατεύονται και από άλλα άρθρα της ΕΣΔΑ, όπως είναι τα άρθρα 5 (δικαίωμα στην προσωπική 

ελευθερία και ασφάλεια), 8 (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και της προσωπικής ζωής), 10 

(ελευθερία  της  έκφρασης),  11  (ελευθερία  της  συνένωσης),  Πρώτο  Πρόσθετο  Πρωτόκολλο 

(προστασία της ιδιοκτησίας).

Η  ΕΣΔΑ  ερμηνεύεται  κατά  κύριο  λόγο  και  εφαρμόζεται  από  τα  αρμόδια  διοικητικά  και 

δικαστικά όργανα του κάθε κράτους. Πέραν όμως αυτών, ως το κυριότερο όργανο ελέγχου για την 

εφαρμογή της ΕΣΔΑ αναγνωρίζεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΔΔΑ), με έδρα του στο Στρασβούργο.

Εφαρμόζοντας  το  άρθ.  9,  το  ΕΔΔΑ  έχει  μέχρι  σήμερα  διαπλάσσει  ερμηνευτικά  τις  εξής 

νομολογιακές αρχές, που θεωρούνται κανόνας αναφοράς για τις νομοθεσίες των κρατών μελών: 

[1]. Η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας αποτελεί ένα από τα θεμέλια της  

δημοκρατικής  κοινωνίας.  Η  θρησκευτική  της  διάσταση  συγκαταλέγεται  στα  πλέον  ουσιώδη 

στοιχεία  της  προσωπικής  ταυτότητας  και  της  κοσμοαντίληψης  των  πιστών.  Συγχρόνως,  η 

θρησκευτική ελευθερία συνιστά πολύτιμο αγαθό και για τους άθεους, τους αγνωστικιστές, τους 

σκεπτικιστές  ή  τους  αδιάφορους.  Αφορά  τον  πλουραλισμό,  που  κατακτήθηκε  με  θυσίες  στη 

διάρκεια των αιώνων, ως πεμπτουσία της δημοκρατικής κοινωνίας.

[2]. Εκδήλωση της θρησκευτικής ελευθερίας είναι και η ελευθερία εκδηλώσεως των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων (ατομικά  ή συλλογικά,  ιδιωτικά  ή  δημόσια).  Η εκδήλωση  αυτή  μπορεί  να λάβει 

διάφορες  μορφές,  όπως  τη  λατρεία,  την  εκπαίδευση,  την  κάθε  νόμιμη  μορφή  ασκήσεως  των 

θρησκευτικών  καθηκόντων.  Πάντως,  δεν  προστατεύεται  οποιαδήποτε  πράξη  δικαιολογείται  ή 

εμπνέεται από μια θρησκεία ή πεποίθηση.

4

4



[3]. Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται τόσο στη θετική, όσο και στην αρνητική της μορφή, 

δηλαδή ως δικαίωμα να ανήκει κανείς ή να μην ανήκει σε μια θρησκεία, να την ασκεί πρακτικά ή 

όχι.

[4]. Θεμελιώδης  είναι  η  παραδοχή  ότι  σε  μια  δημοκρατική  κοινωνία  συνυπάρχουν  πολλές 

θρησκείες.  Συνεπώς,  η  κατοχύρωση  της  θρησκευτικής  ελευθερίας  μπορεί  να  συνοδεύεται  από 

περιορισμούς  κατάλληλους  να  συμβιβάσουν  τα  συμφέροντα  των  διαφόρων  ομάδων  και  να 

εξασφαλίσουν το σεβασμό των πεποιθήσεων του καθενός.

[5]. Κατά τη ρύθμιση αυτή, το Κράτος οφείλει να παραμένει ουδέτερο και αμερόληπτο. Ρόλος των 

εθνικών  αρχών  δεν  είναι  να  αντιμετωπίσουν  τις  γενεσιουργές  αιτίες  των  (ενδεχόμενων) 

συγκρούσεων καταργώντας την πολυφωνία, αλλά να διασφαλίσουν ότι οι αντιτιθέμενες ομάδες θα 

σέβονται και θα ανέχονται η μια την άλλη.

[6]. Το Κράτος δεν μπορεί κατ’ αρχάς να ελέγχει τη ‘νομιμότητα’ των θρησκευτικών πεποιθήσεων 

ή  τον  τρόπο με  τον  οποίον  αυτές  εκφράζονται.  Όταν  μια  θρησκευτική  κοινότητα  εμφανίζεται 

διχασμένη, το κράτος δεν μπορεί να λαμβάνει μέτρα που να ευνοούν τη μία πλευρά ή να επιβάλει  

ενιαία ηγεσία.

[7]. Το  δικαίωμα  των  πιστών  στη  θρησκευτική  ελευθερία  περιλαμβάνει  και  το  σεβασμό  του 

δικαιώματος συνένωσης των πιστών, χωρίς αυθαίρετες επεμβάσεις του Κράτους. Η αυτονομία των 

θρησκευτικών κοινοτήτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση του πλουραλισμού σε 

μια δημοκρατική κοινωνία.

[8]. Θα  πρέπει  να  αναγνωρίζεται  στις  θρησκευτικές  κοινότητες  η  δυνατότητα  δικαστικής 

προστασίας των ιδίων, των μελών τους και της περιουσίας τους.

[9]. Η αναγνώριση επικρατούσας θρησκείας (Ελλάδα) ακόμα και  κρατικής εκκλησίας (Μεγάλη 

Βρετανία, Δανία) δεν είναι αντίθετη στις διατάξεις της ΕΣΔΑ, αρκεί  αυτό να μην συνεπάγεται  

αδικαιολόγητες διακρίσεις εναντίον όσων δεν ανήκουν σε αυτές.

το κανονιστικό πλαίσιο του άρθρου 13 του Συντάγματός μας, η θρησκευτική ελευθερία 

συνιστά  έννοια  ευρύτερη  της  ανεξιθρησκείας,  δηλαδή  της  απλής  κρατικής  ανοχής 

έναντι  των  θρησκευτικών πεποιθήσεων των πολιτών.  Η συνταγματικά συγκεκριμένη εγγυητική 

λειτουργία του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας έχει ως σκοπό τη διπλή διασφάλιση του 

δικαιώματος των πολιτών  

Σ
▪ αφενός μεν να διαμορφώνουν ή εκδηλώνουν ελεύθερα το περιεχόμενο της θρησκευτικής τους 

συνείδησης, 

▪ αφετέρου δε να αξιώνουν από το Κράτος,  όχι  απλώς αυτό να απέχει  αδιάφορα, αλλά να 

αναλαμβάνει ενεργά κάθε απαραίτητη ή σκόπιμη θεσμική πρωτοβουλία (νομοθετική, διοικητική ή 

δικαστική)  για  την  ολόπλευρη  αναγνώριση,  ικανοποίηση  και  προστασία  του  δικαιώματος  της 

θρησκευτικής ελευθερίας.
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Ειδικά στην περίπτωση της χώρας μας, συνταγματική αναφορά αρχικά στην ανεξιθρησκία και 

ακολούθως στη θρησκευτική ελευθερίας περιείχαν —με σαφή επίδραση των φιλελεύθερων ιδεών 

της  γαλλικής  και  της  αμερικανικής  επαναστάσεως—  διατάξεις  όλων  των  νεοελληνικών 

συνταγμάτων.

στόσο,  πρέπει  να  υπογραμμιστεί  ότι  το  δικαίωμα  της 

θρησκευτικής  ελευθερίας  δεν  ασκείται  ανεξέλεγκτα,  αλλά 

υπόκειται στους συνταγματικά προβλεπόμενους περιορισμούς του νόμου, της δημόσιας τάξης, των 

χρηστών ηθών  και των  υποχρεώσεων απέναντι  στο Κράτος,  αρκεί  οι  περιορισμοί αυτοί  να μην 

προσβάλλουν την αρχή της αναλογικότητας. 

Ω
Περαιτέρω, για τη διαφύλαξη και προστασία των έννομων αγαθών της θρησκευτικής ειρήνης 

και  του θρησκευτικού συναισθήματος  των πολιτών,  ο  ποινικός  νομοθέτης  έχει  τυποποιήσει  σε 

ποινικά αδικήματα, θεσπίζοντας τις διατάξεις των άρθρων 198-201 του Ποινικού Κώδικα, σειρά 

πράξεων  όπως  είναι  η  καθύβριση  θρησκευμάτων,  η  κακόβουλη  βλασφημία  καθώς  και  η 

παρακώλυση ή διατάραξη των θρησκευτικών συναθροίσεων. Ωστόσο, η νομολογία έκανε πάντοτε 

χρήση των ποινικών αυτών μέσων του νόμου με ιδιαίτερη φειδώ ―και βεβαίως ορθά―, όχι μόνον 

διότι  μπορούν να αποτελέσουν πρόσχημα για τον αντισυνταγματικό περιορισμό της ελευθερίας 

διακίνησης των θρησκευτικών ή άλλων απόψεων, αλλά και διότι το πιο πιθανό είναι να επιφέρουν  

εμπρηστικά και αντίθετα των σκοπών τους κοινωνικά αποτελέσματα.

λλά τι είναι το blogging και πώς από τη χρήση του τίθενται ζητήματα προστασίας της 

θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας της έκφρασης και γενικότερα προστασίας 

της ανθρώπινης προσωπικότητας; 

Α
Το ‘ιστολόγιο’, γνωστότερο υπό την άκλιτη ονομασία ‘μπλογκ' (blog) ―που προέρχεται από 

τον αγγλικό όρο weblog― είναι μορφή  ιστοχώρου, που περιλαμβάνει λίστα καταχωρήσεων, με 

περιεχόμενο ο,τιδήποτε, συνηθέστερα όμως δημοσιογραφικά νέα, πολιτικοκοινωνικό σχολιασμό, 

ειδήσεις σχετικά με την τεχνολογία, τα αθλητικά, τις τέχνες κ.λπ. Σήμερα, ο κοινός χρήστης του 

διαδικτύου μπορεί εύκολα και δωρεάν να ξεκινήσει το δικό του ιστολόγιο, σχολιάζοντας με βάση 

τη δική του ιδεολογική κατεύθυνση και αισθητική παιδεία ή αγωγή τα πάντα. Ένα τυπικό blog 

αποτελείται από τον τίτλο, που αναγράφεται στην κεφαλίδα, ενώ συχνά ακολουθούν μία ή δύο 

περιγραφές  κειμένου.  Το  κύριο  μέρος  της  σελίδας  αποτελείται  από  δύο  στήλες,  μια  που 

αφιερώνεται στην παρουσίαση των καταχωρήσεων κατά την αντίστροφη χρονολογική σειρά, και 

άλλη μια πλαϊνή στήλη-μπάρα, που περιέχει τις συνδέσεις (links). Στο υποσέλιδο αναγράφονται 

πληροφορίες  σχετικά  με  το  όνομα  του  συντάκτη  και  τους  όρους  χρήσης.  Αναφορικά  με  την 

κεντρική στήλη καταχωρήσεων, σε αυτήν απαντώνται πιο συχνά γραπτό κείμενο, αρχεία, εικόνες,  

επιτρεπόμενα σχόλια, βίντεο και ήχος και άλλες συνδέσεις.
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Σημαντικότατο κομμάτι ενός blog αποτελούν οι καταχωρήσεις του. Η πιο συχνή πληροφορία, 

που συναντάται στην επικεφαλίδα μιας καταχώρησης, είναι η ημερομηνία και ο τίτλος της, ενώ 

ακολουθούν στο υποσέλιδο η ώρα της καταχώρησης, το όνομα του συντάκτη ή το ψευδώνυμο του.

Όπως  γνωρίζουμε,  τα  blog  προσφέρουν  περιορισμένη  συμμετοχική  επικοινωνία  -  συνήθως 

ένας άνθρωπος εκφράζει την άποψή του για συγκεκριμένα θέματα και προσφέρει υπερσυνδέσεις - 

αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν και περιεχόμενο και σχόλια επάνω στο περιεχόμενο. Σύμφωνα με 

έρευνα του Ζαφείρη Καραμπάση, υπό τον τίτλο «Το blogging στην Ελλάδα     : Προφίλ, κίνητρα και   

πρακτικές των ελληνόφωνων bloggers», τα σπουδαιότερα κίνητρα που ωθούν στο blogging είναι η 

επιθυμία  εκδήλωσης  γνώμης  και,  μέσω αυτής,  η  θέληση για  την άσκηση επιρροής σε  άλλους 

ανθρώπους.  Τα θιγόμενα ή σχολιαζόμενα θέματα είναι  πολυποίκιλα και  αφορούν κυρίως  στον 

πολιτισμό και τον ιδιωτικό ή δημόσιο βίο, με συνηθέστερες μορφές υλικού το γραπτό κείμενο και  

τη  φωτογραφία.  Η συντριπτική πλειονότητα των ιστότοπων παρέχει  στους  επισκέπτες  τους  τη 

δυνατότητα σχολιασμού, ενώ το 58% χρησιμοποιεί ψευδώνυμο, το 24% το πραγματικό του όνομα 

και το 18% υπογραφή που συνδυάζει στοιχεία του πραγματικού ονόματος και του ψευδωνύμου.

δώ και  καιρό έχουν  ξεκινήσει  συζητήσεις  και  προτάσεις  για  τη δημιουργία ενιαίου 

θεσμικού πλαισίου, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα καθώς και τους 

όρους  χρήσης  του  blogging.  Σημειώνεται  ότι  για  πρώτη  φορά,  στο  πλαίσιο  της  ελληνικής 

νομολογίας, με το ζήτημα των ορίων της ελεύθερης έκφρασης μέσω ιστολογίων ασχολήθηκε, η 

απόφαση αριθμ.  44/2008 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης,  με σημαντικότερη από τις 

κρίσεις της αυτήν κατά την οποία, επί ζητημάτων προσβολής προσωπικότητας, οι ιστότοποι πρέπει 

να αντιμετωπίζονται νομικά ως ηλεκτρονικά έντυπα.

Ε

Πιο πρόσφατη είναι η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 

25.552/2010, σύμφωνα με την οποία προσβολή προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου συνιστά και 

η  ανάρτηση  υβριστικών  ή  αναληθών  σχολίων  σε  ιστολόγιο  (blog),  που  στρέφονται  κατά  της 

προσωπικότητας  κάποιου  ατόμου.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  περί 

αδικοπραξιών και προσβολής της προσωπικότητας του ΑΚ, και όχι οι διατάξεις περί ευθύνης του 

τύπου.

 νομολογιακή  αυτή  παραγωγή  έχει  ιδιαίτερη  σημασία  για  την  προστασία  της 

θρησκευτικής ελευθερίας και θρησκευτικής συνειδήσεως στο χώρο του διαδικτύου, για 

δύο κυρίως λόγους, έναν νομικό και έναν πραγματικό: 

Η
▪  πρώτον,  διότι  το  ατομικό αυτό  δικαίωμα συνδέεται  άρρηκτα  με  εκείνο  που  αφορά στην 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, και το οποίο προστατεύεται συνταγματικά από το άρθρο 

5 του Συντάγματος  
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▪ δεύτερο, διότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του στο διαδίκτυο ένας ικανός 

αριθμός  ιστολογίων,  οι  διαχειριστές των οποίων,  εν  ονόματι  της δογματικής καθαρότητας μίας 

θρησκευτικής αλήθειας, όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται, δεν διστάζουν να επιτεθούν, διασύρουν 

και  διαπομπεύσουν  όποιον  οι  ίδιοι  θεωρούν,  ή  απλώς  υποψιάζονται,  ότι  διατυπώνει  απόψεις 

«αιρετικές»,  που  προσβάλλουν  την  θρησκευτική  τους  ορθοδοξία.  Με  τον  τρόπο  αυτόν  έχουν 

επανειλημμένως και μάλιστα με σκληρό ή και χυδαίο τρόπο στιγματιστεί ακόμη και καθηγητές της 

Θεολογικής  Σχολής,  γνωστοί  για  την  ελευθεροφροσύνη  και  το  υψηλότατο  ακαδημαϊκό  τους 

επίπεδο,  διότι  ατυχώς  ορισμένες  απόψεις  τους  δεν  θεωρήθηκαν  δογματικά  ανεπίληπτες  από 

θρησκόληπτους διαχειριστές ιστολογίων, που εμφανίζονται ως αστυνόμοι των θρησκευτικών μας 

συνειδήσεων. Για να αντιληφθούμε την έκταση προσβολής της προσωπικότητας των ανθρώπων 

αυτών, πρέπει να συνεκτιμήσουμε το πολύ γνωστό γεγονός ότι στην αναζήτηση ονομάτων στις 

μεγάλες  διαδικτυακές  πύλες,  εμφανίζονται  συνήθως  πρώτα τα αρνητικά  σχόλια  σε  βάρος  ενός 

ανθρώπου, αφού αυτά δέχονται, για λόγους σκανδαλοθηρίας, τον μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων. 

Έτσι, η πρώτη εικόνα που μπορεί κάποιος να διαμορφώσει για τις θρησκευτικές απόψεις ορισμένου 

προσώπου,  μπορεί  να  είναι  απόλυτα  αρνητική,  πλαστή  και,  εν  τέλει,  προσβλητική  της 

προσωπικότητάς  του.  Και  όλα  αυτά,  για  ανθρώπους  στους  οποίους  είτε  δεν  δίνεται  καν  η 

δυνατότητα να απαντήσουν είτε διότι οι ίδιοι θεωρούν, όπως έχουν κάθε δικαίωμα να πράττουν, ότι 

δεν  είναι  υποχρεωμένοι  να  συρθούν  σε  έναν  τέτοιο  διασυρμό  της  προσωπικότητάς  τους, 

απαντώντας στις όποιες κατηγορίες των αυτόκλητων επικριτών και εισαγγελέων των φρονημάτων 

τους.

εβαίως, οι θιγόμενοι μπορούν να καταφύγουν στη δικαιοσύνη σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί  προσβολής  προσωπικότητας  και  αδικοπραξίας.  Έτσι,  μετά  από  αρκετά  χρόνια, 

δικαστικές δαπάνες,  κυρίως όμως απροσμέτρητο ψυχικό κόστος,  μπορεί  και να δικαιωθούν,  με 

τρόπο όμως που είναι πολύ αμφίβολο αν αποκαθιστά όσα έχουν οι ίδιοι ψυχικά και υλικά υποστεί.

Β
ομίζω ότι η υπάρχουσα νομοθεσία περί τύπου, δηλ. οι διατάξεις του Ν. 1178/1981 ή 

οι  γενικές περί  αστικής ευθύνης και  αδικοπραξίας του Αστικού Κώδικα,  δύσκολα 

μπορούν να καλύψουν την ανάγκη άμεσης και επείγουσας προστασίας της προσωπικότητας από 

την  προσβολή  που  υφίσταται  λόγω  μαζικών  αρνητικών  σχολίων  σε  ιστοτόπους  από  τους 

διαχειριστές τους  bloggers. Πιστεύω λοιπόν ότι, όπως άλλωστε προκύπτει και από την προφανή 

αμηχανία  της  μέχρι  σήμερα  νομολογίας,  που  προσπάθησε  με  όχι  ικανοποιητικό  τρόπο  να 

εφαρμόσει  μία  πολύ  προγενέστερη  του  φαινομένου του  blogging νομοθεσία,  εδώ υπάρχει  ένα 

νομοθετικό  κενό  που  πρέπει  να  καλύψει  ο  νομοθέτης,  με  τον  δέοντα  πάντοτε  σεβασμό  στην 

ελευθερία της έκφρασης και της ανταλλαγής ιδεών, αποφεύγοντας σύγχρονες μορφές λογοκρισίας.

Ν

Όπως λοιπόν  σημειώνεται  στην «Πολιτική  περιεχομένου  του  Blogger»:  «Προκειμένου  να 

διατηρήσουμε τις αξίες του blogging, πρέπει να περιορίσουμε τις όποιες καταχρήσεις που απειλούν  
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τη  δυνατότητά  μας  να  παρέχουμε  αυτή  την  υπηρεσία  και  την  ελευθερία  έκφρασης  που  αυτή  

ενθαρρύνει. Συνεπώς, υπάρχουν ορισμένα όρια όσον αφορά τον τύπο περιεχομένου που μπορεί να  

φιλοξενηθεί στο Blogger. Τα όρια που έχουμε καθορίσει είναι εκείνα που αφενός συμμορφώνονται με  

τις νομικές απαιτήσεις και αφετέρου εξυπηρετούν τη βελτίωση της υπηρεσίας γενικώς».

Ως  προς  τη  λεγόμενη  «Ρητορική  μίσους»,  προτρέπονται  τα  εξής: «Επιθυμούμε  να  

χρησιμοποιείτε το Blogger για να εκφράσετε τις απόψεις σας, ακόμη και τις αμφιλεγόμενες. Ωστόσο,  

μην ξεπερνάτε τα όρια, δημοσιεύοντας περιεχόμενο ρητορικής μίσους. Με αυτόν τον όρο, εννοούμε  

το περιεχόμενο που προωθεί το μίσος ή τη βία εναντίον ομάδων με βάση τη φυλή, την εθνοτική  

καταγωγή,  τη  θρησκεία,  τις  ειδικές  ανάγκες,  το φύλο,  την  ηλικία,  την  ιδιότητα αποστράτου,  τον  

σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Για παράδειγμα, μην δημοσιεύετε αναρτήσεις σε  

ένα ιστολόγιο που ισχυρίζονται ότι τα μέλη της φυλής Χ αποτελούν εγκληματίες ή που προωθεί τη βία  

εναντίον των πιστών της θρησκείας Υ».

Σας ευχαριστώ πολύ!
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