
Ενημερωτικό Δελτίο 2-3 

   Ιαν – Αύγ 2019 
 

  

 

1. Εκδηλώσεις Κέντρου Αριστείας 

i) Ημερίδα «Θρησκευτική Ελευθερία – Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα», ΚΔΕΟΔ με την υποστήριξη του 
Κέντρου Αριστείας Jean Monnet ΑΠΘ, 25 Φεβρουαρίου 2019 

ii) Συνέδριο «Θρησκευτική ελευθερία, Εκκλησία και Σύνταγμα:  
στη συγκυρία της συνταγματικής αναθεώρησης», 30 Μαρτίου 2019 

iii) Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Σύνταγμα: Συγκλίσεις και 
Πολώσεις» 

iv) Εισήγηση προσκεκλημένης ομιλήτριας: Καθ. Anna-Sara Lind, Religion and access to social 
rights- recent developments and current trends from a Nordic perspective 

v) Εισήγηση προσκεκλημένης ομιλήτριας: Kαθ. Rosie Harding, Respecting Choices, Beliefs and 
Values at the End of Life: Dementia 

2. Δραστηριότητες και άρθρα των μελών του Κέντρου 

3. Νέα κυκλοφορία βιβλίου 

 
 
 

  

The European Commission support for the production of this publication does 

not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

 

 

Κέντρο Αριστείας Jean Monnet 

«Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και 

Θρησκεία/ες» 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 



2 
 

 

 

Ημερίδα «Θρησκευτική Ελευθερία – Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα» 
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, με την υποστήριξη του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet 

«Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες», Θεσσαλονίκη 25 Φεβρουαρίου 2019 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1 Φοίνικας Θεσσαλονίκη) και διαρθρώθηκε 

σε δύο συνεδρίες. 

Στην πρώτη συνεδρία, της οποίας προέδρευσε ο κ. Βασίλειος Σκουρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, πρώην 

Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόεδρος ΚΔΕΟΔ, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αν. 

Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, αναφέρθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση και το ζήτημα 

της θρησκευτικής ουδετερότητας. Στη συνέχεια, ο κ. 

Ιωσήφ Κτενίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, 

ανέλυσε επίκαιρα ζητήματα που άπτονται της 

θρησκευτικής ελευθερίας και της ίσης μεταχείρισης, 

υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ. 

Στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίας, στην οποία 

προέδρευσε η κ. Χριστίνα Δεληγιάννη – Δημητράκου, 

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ, 

η κ. Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου 

Νομικής Σχολής ΑΠΘ, εστίασε  στη θρησκευτική 

ελευθερία και τις εκφάνσεις της στο πλαίσιο των 

οικογενειακών σχέσεων. Ακολούθως, η κ. Αφροδίτη 

Δημοπούλου, δικηγόρος και ερευνήτρια στο ΚΔΕΟΔ στον τομέα  Ευρωπαϊκής Προστασίας Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, αναφέρθηκε σε ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας στο πλαίσιο της νομολογίας του ΕΔΔΑ. Το Κέντρο 

Αριστείας Jean Monnet  «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες» υποστήριξε την ημερίδα. Η ακαδημαϊκή 

συντονίστρια του Κέντρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Λίνα Παπαδοπούλου, συμμετείχε με παρέμβαση στη Β’ συνεδρία 

της ημερίδας.  

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τη νομική διάσταση επίκαιρων ζητημάτων που άπτονται της θρησκευτικής 

ελευθερίας, μέσω μίας σφαιρικής παρουσίασης και αξιολόγησης των κυριότερων νομοθετικών και νομολογιακών 

εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Πρακτικά ημερίδας: Θρησκευτική ελευθερία – Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ Σάκκουλας 

(2019) 

 

 

Εκδηλώσεις 
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Συνέδριο «Θρησκευτική ελευθερία, Εκκλησία και Σύνταγμα:  

στη συγκυρία της συνταγματικής αναθεώρησης»

Συνέδριο 

Tο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ΑΠΘ «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και 

Θρησκεία/ες» και ο Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης», 

υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ συνδιοργάνωσαν συνέδριο με 

θέμα "Θρησκευτική ελευθερία, εκκλησία και Σύνταγμα: στη συγκυρία της 

συνταγματικής αναθεώρησης", στη Θεσσαλονίκη στις 30 Μαρτίου 2019. 

Χαιρετισμό στο πλαίσιο της εκδήλωσης απηύθυνε η Καθηγήτρια Ευαγγελία 

Κουτούπα, Μέλος του ΔΣ της Σχολής και Διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου 

Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ως Εκπρόσωπος 

της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Την εκδήλωση συντόνισε η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.  

Ο Αντιπρόεδρος ε.τ. Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ράμμος, 

αναφέρθηκε στο θέμα της θρησκευτικής ετερότητας στην Ευρώπη και τη 

«λησμονημένη καθολικότητα της ιδιότητας του πολίτη". Στη συνέχεια, ο 

Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Αντώνης Μανιτάκης, μίλησε για τη 

"θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους".  
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Ακολούθησε η εισήγηση της Αν. Καθηγήτριας ΑΠΘ και ακαδημαϊκής συντονίστριας του Κέντρου Αριστείας Jean 

Monnet ΑΠΘ, Λίνας Παπαδοπούλου, με τίτλο "Η θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα στη σκιά της επικρατούσας 

θρησκείας".  

Τέλος, ο Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γιώργος Σωτηρέλης, έκανε εισήγηση με τίτλο "Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την 

συνταγματική αναθεώρηση των σχέσεων Κράτους - Εκκλησίας;" Ακολούθησε συζήτηση. 

Παρακολουθήστε την εκδήλωση στο κανάλι μας στο youtube. 

 

  

Συνέδριο       

https://m.youtube.com/watch?v=6PYt1ZPFBFg&t=1102s
https://www.youtube.com/channel/UCTqZrhu3QwM9ukqE0lecCBw?view_as=subscriber
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Στις 9 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική 
ημερίδα με θέμα "Θρησκευτική Εκπαίδευση και Σύνταγμα: 
Συγκλίσεις και Πολώσεις", η οποία οργανώθηκε από το Τμήμα 
Θεολογίας του ΑΠΘ, τον Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμο 
"ΚΑΙΡΟΣ", τo Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ΑΠΘ “Ευρωπαϊκός 
Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες” και την Ελληνική Ένωση για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Την ημερίδα συντόνισε ο Αν. 
Καθηγητής Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου του ΑΠΘ, 
Νίκος Μαγγιώρος. 

Η εκδήλωση άρχισε με τις τοποθετήσεις ειδικών επί του 
θέματος. Πρώτη μίλησε η αν. καθηγήτρια Θρησκειολογίας του 
Τμήματος Θεολογίας (ΑΠΘ) Αγγελική Ζιάκα, με θέμα: «Η 
κατανόηση της πολλαπλότητας του θρησκευτικού φαινομένου 
στα Νέα Προγράμματα του Μαθήματος των Θρησκευτικών», 
κατά την οποία υποστήριξε την πολλαπλή ωφελιμότητα του 
μαθήματος για το ελληνικό σχολείο και την ελληνική κοινωνία, 
ενός μαθήματος συμπεριληπτικού χωρίς διακρίσεις 
θρησκευτικού και ομολογιακού χαρακτήρα, και με διάθεση 
συμφιλιωτική μεταξύ των μαθητών και των διαφορετικών 
πολιτισμικών και λοιπών ‘ταυτοτικών’ τους αναφορών. 
Ακολούθησε η τοποθέτηση της αν. καθηγήτριας Συγκριτικής 
Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ) Εύης Ζαμπέτα, με θέμα «Ο χαρακτήρας 
του Μαθήματος των Θρησκευτικών μετά τις πρόσφατες 
αλλαγές: κοσμικός ή ομολογιακός;», κατά την οποία 
ισχυρίσθηκε ότι ο χαρακτήρας του μαθήματος των 
Θρησκευτικών παραμένει κατά κύριο λόγο ομολογιακός και με 
τα Νέα Προγράμματα Σπουδών.  

 

 

Η Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. καθηγήτρια ΑΠΘ, στην παρέμβασή της με θέμα «Η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος», υποστήριξε τον σεβασμό της θρησκευτικής συνείδησης καθώς και τις 
επιφυλάξεις της κατά πόσο στο μάθημα των Θρησκευτικών οι εκπαιδευτικοί θεολόγοι σέβονται την προσωπικότητα 
και τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, χωρίς ιδεολογικές εξουσιαστικές τάσεις και συμπεριφορές. Υποστήριξε δε το 
δικαίωμα των απαλλαγών και του μη κρατικού παρεμβατισμού.  

Ημερίδα  

Επιστημονική ημερίδα  

με θέμα  

«Θρησκευτική Εκπαίδευση και Σύνταγμα:  

Συγκλίσεις και Πολώσεις» 
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Ημερίδα 

Ο Δρ. Νομικής και Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων Στέργιος Κοφίνης, με θέμα «Το μάθημα των 

θρησκευτικών ενώπιον του δικαστή», αποτύπωσε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το μάθημα των 

θρησκευτικών ενώπιον του δικαστή με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά και τις προσφυγές εναντίον του 

από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες ιδεολογικά ομάδες, τον μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, την Πανελλήνια 

Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) και γονείς από τη μια και την Ένωση Αθέων και γονείς από την άλλη.  

Περισσότερες επεξηγήσεις επί του θέματος για την δικαστική περιπέτεια και τη φύση των αγωγών κατά του 

μαθήματος των Θρησκευτικών έδωσε ο επίκ. καθηγητής Αστικού Δικαίου (ΕΚΠΑ) και Δικηγόρος του ‘Καιρού’ 

Παναγιώτης Νικολόπουλος, ο οποίος υποστήριξε σθεναρά τη θέση ότι αν και φαινομενικά οι δύο ομάδες που 

κινούνται κατά των νέων φακέλων και το θέμα των απαλλαγών, εκκινούν από τελείως διαφορετικά ιδεολογικά 

κριτήρια και πεποιθήσεις, στην ουσία συγκλίνουν ως προς τους στόχους, που είναι η αποδυνάμωση ή η 

κατάργηση του μαθήματος στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. 
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Το Κέντρο Αριστείας «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία/ες» 

συμμετείχε στη διοργάνωση του Θερινού σχολείου με θέμα «Challenges for the 

European Societies», που οργάνωσε το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ΠαΜακ 

(ακαδημαϊκή συντονίστρια: Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αν. Καθηγήτρια),  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

με δύο προσκεκλημένες ομιλήτριες, 

τις Καθηγήτριες κκ. Rosalind 

Harding και Anna-Sara Lind (2 

Ιουνίου 2019).   

Συνεργασία - Σεμινάριο 
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Ο σεβασμός των επιλογών, αξιών και πεποιθήσεων στο τέλος της ζωής: 

σκλήρυνση κατά πλάκας - σχεσιακότητα και φροντίδα 

 Καθηγήτρια Rosie Harding, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Βirmingham, Ηνωμένο Βασίλειο 

 Τριάντα πέντε εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από κάποιας μορφής σκλήρυνση κατά πλάκα, μιας 

ασθένειας που επιφέρει τη σταδιακή μείωση της ικανότητας του ατόμου να φέρνει εις πέρας καθημερινές 

δραστηριότητες. Η θεωρία της «σχεσιακότητας» εξετάζει την έννοια της αυτονομίας πέρα από τη φιλελεύθερη 

ατομιστική οπτική: βλέπει το άτομο υπό το πρίσμα των στενών προσωπικών του σχέσεων και μελετά την επίδραση 

των νομικών, κοινωνικών και θρησκευτικών κανόνων στις προσωπικές του επιλογές, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται 

με τις ενδιάθετες πεποιθήσεις θρησκευτικές ή άλλες. 

Τρία από τα πιο ενδεικτικά πεδία κανονιστικής ρύθμισης και πολιτικής που φέρνουν στην επιφάνεια πολλαπλές 

προκλήσεις αναφορικά με τον σεβασμό του αξιακού συστήματος των ασθενών που πάσχουν από την εν λόγω 

ασθένεια είναι η παρηγορητική αγωγή (palliative care), οι προγενέστερες αποφάσεις για άρνηση θεραπείας (advance 

directives) και η ιατρική αρωγή αποβίωσης (medical assistance with dying) .  

 Πιο συγκεκριμένα, η παρηγορητική αγωγή επικεντρώνεται στην κατάλληλη επικοινωνία με τον αποθνήσκοντα 

ασθενή και τους οικείους του, την ανταπόκριση στις ανάγκες τους, τον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου πλάνου 

φροντίδας που περιλαμβάνει κρίσιμες πτυχές, όπως η παροχή υγρών και φαρμακευτικής αγωγής και η ανακούφιση 

του πόνου. Περιλαμβάνει επίσης την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη του ασθενούς. Όλες οι αναγόμενες στην 

παρηγορητική αγωγή αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ει δυνατόν από τον ασθενή, ειδάλλως μετά από λήψη υπόψη 

των συμφερόντων του, αλλά και τυχόν διατυπωμένης, έστω και εκ των προτέρων, επιθυμίας του για ένα αξιοπρεπές 

και γαλήνιο τέλος.  

 Οι προγενέστερες αποφάσεις για άρνηση θεραπείας  αναδεικνύουν το πρόβλημα της στάθμισης της ανθρώπινης 

ζωής ως βιολογικού γεγονότος με το δικαίωμα αυτοκαθορισμού. Είναι αξιοσημείωτο δε ότι, υπό όρους, κατά το 

αγγλικό δίκαιο, τέτοιες  αποφάσεις θεωρούνται, κατά τον χρόνο που η θεραπεία για την παράταση της ζωής 

καθίσταται αναγκαία, ως ληφθείσες σε κατάσταση πνευματικής διαύγειας.  

 Τέλος, η ιατρική αρωγή αποβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

διέπεται από ένα προβληματικό νομικό πλαίσιο, δυνάμει του 

οποίου δεν ποινικοποιείται η αυτοκτονία καθεαυτή, αλλά η 

ευθανασία τυποποιείται ως μορφή ανθρωποκτονίας και η 

υποβοήθηση αυτοκτονίας τιμωρείται με υψηλές στερητικές 

της ελευθερίας ποινές. Συνεπώς, χρειάζεται προσεκτική 

αναμόρφωση του πλαισίου αυτού, ώστε να μπορεί το ιατρικό 

προσωπικό να προσφέρει σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση 

κατά πλάκας τον ήρεμο θάνατο που επιθυμούν, χωρίς να 

αντιμετωπίζει άνευ ετέρου τον κίνδυνο της ποινικής δίωξης. 

 

  

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια 
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Θρησκεία και τα κοινωνικά δικαιώματα:  

εξελίξεις από την οπτική γωνία των Σκανδιναβικών χωρών 

 

Καθηγήτρια Αnna-Sara Lind, Νομική σχολή και Θεολογική σχολή, Πανεπιστήμιο της  Ουψάλα 

 

 Στα σκανδιναβικά κράτη, στα συνταγματικά κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα  περιλαμβάνονται τόσο 

ελευθερίες (ατομικά δικαιώματα) όσο και κοινωνικά δικαιώματα, που θεμελιώνουν ένα κράτος πρόνοιας. . Τα 

σκανδιναβικά κράτη έχουν ενσωματώσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα κοινωνικά και τα 

οικονομικά δικαιώματα. 

Τα ατομικά δικαιώματα ως θεμελιώδεις αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος και του κράτους δικαίου είναι αυτά 

που έχουν πρωταρχική σημασία και στο πλαίσιο αυτών όχι μόνον η πλειονότητα αλλά και κάθε μειονοτική ομάδα 

προστατεύεται στην εκδήλωση της θρησκευτικής ελευθερίας και λατρείας.  Από τα  σκανδιναβικά κράτη άλλα έχουν 

ακόμη συνδεδεμένη την Εκκλησία με το κράτος και άλλα έχουν προχωρήσει σε διαχωρισμό του κοσμικού κράτους 

από την Εκκλησία, όλα όμως κινούνται με επίκεντρο τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες αξίες. 

 Η Δανία προστατεύει την θρησκευτική ελευθερία σε πολλά 

άρθρα του Συντάγματός της πλήρως παρότι υπάρχει 

σύνδεση της θρησκείας με το κράτος ενώ η Νορβηγία έχει 

θεσπίσει τον χωρισμό κράτος-εκκλησίας με σεβασμό 

ταυτόχρονα στη θρησκευτική ελευθερία του ατόμου στο 

πλαίσιο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Για τη 

Σουηδία πρωταρχικό ρόλο παίζουν τα θεμελιώδη ατομικά 

δικαιώματα, με τη θρησκευτική ελευθερία να είναι απόλυτο 

δικαίωμα. Στην Ισλανδία επίσημη θρησκεία του κράτους να 

είναι η Λουθηρανική. Στη Φιλανδία το κράτος προστατεύει 

τη θρησκευτική ελευθερία του ατόμου στο πλαίσιο των 

ατομικών δικαιωμάτων. 

Περαιτέρω, τα σκανδιναβικά κράτη στην πλειονότητα τους ενδιαφέρονται να χτίσουν ένα κράτος πρόνοιας το οποίο 

θα εξασφαλίζει σε όλα τα άτομα, υγεία, εκπαίδευση, εργασία, στέγαση και καλές συνθήκες διαβίωσης σε όποια 

οικονομική κατάσταση και αν βρίσκεται. Το κέντρο βάρους των σκανδιναβικών συνταγμάτων λοιπών βρίσκεται στα 

κοινωνικά δικαιώματα, στην ισότητα των ατόμων μεταξύ τους και έναντι του νόμου, στην ελευθερία και στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων. 

  

Προσκεκλημένη ομιλήτρια 

ομιλήτριαΕκδηλώσεις - Νέα 
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Συνέδριο  Βλασφημία και Πολυπολιτισμικότητα, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο , 23-24 Νοεμβρίου 2018  

Εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή και επιστημονικό 

συνεργάτη του Κέντρου Αριστείας Χρήστου Τσιρώνη με 

θέμα "Η δημοκρατία στα όρια και τα όρια της 

δημοκρατίας. Η βλασφημία ως κοινωνική, πολιτική και 

θρησκευτική πρόκληση". 

 

Διεπιστημονικό συνέδριο "Θρησκείες και ανθρώπινα 

δικαιώματα", ΕΚΠΑ 13 - 16 Φεβρουαρίου 2019 

Εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας συμμετείχαν με εισήγηση 

η ακαδημαϊκή συντονίστρια Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. 

Καθηγήτριας Νομικής ΑΠΘ, με θέμα «Ελευθερία της 

έκφρασης και θρησκεία: από τη βλασφημία στη ρητορική 

μίσους» και ο Νίκος Μαγγιώρος, Αν. Καθηγητής του 

τμήματος θεολογίας του ΑΠΘ, με θέμα «Ανθρώπινα 

δικαιώματα και δυτική χριστιανική παράδοση». 

 

Συνέδριο “Συνταγματικός λαϊκισμός” του Ομίλου 

Αριστόβουλος Μάνεσης, Αθήνα από 1 - 3 Μαρτίου 2019. 

Συμμετοχή της ακαδημαϊκής συντονίστριας του Κέντρου 

Αριστείας, Αν. Καθηγήτριας Νομικής ΑΠΘ, Λίνας 

Παπαδοπούλου, με την εισήγηση  «Aπό την ισλαμοφοβία 

στον αντιευρωπαϊσμό: συνταγματικές εκφάνσεις του 

λαϊκισμού στην Ευρώπη». 

 

Σεμινάριο του κύκλου «Συναντήσεις στο Σύνταγμα», που 

συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και ο 

Επιστημονικός Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης, 20 Ιουνίου 

2019 

Εισήγηση με θέμα «Από τη βλασφημία στον ρατσιστικό 

λόγο: θρησκεία και περιορισμοί στην ελευθερία του 

λόγου» πραγματοποίησε ακαδημαϊκή συντονίστρια του 

Κέντρου Αριστείας, Αν. Καθηγήτριας Νομικής ΑΠΘ, Λίνα 

Παπαδοπούλου. 

 

  

  

Δραστηριότητες 

Διεπιστημονικό συνέδριο "Θρησκείες και ανθρώπινα 
δικαιώματα" 
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ΕΔΔΑ, Προσφυγή Νο 38450/12, ES κατά Αυστρίας, 25.10.2018 (Ελευθερία της έκφρασης και προσβολή 

θρησκευτικών πεποιθήσεων) – Παρατηρήσεις: Νίκος Γαϊτενίδης, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού 

Δικαίου 1/2019 

 

Στην υπόθεση αυτή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κλήθηκε να αποφασίσει επί της ποινικής 

καταδίκης της προσφεύγουσας από τα εθνικά δικαστήρια της Αυστρίας, λόγω ορισμένων παρατηρήσεων που έκανε 

σχετικά με τον Μωάμεθ κατά τη διάρκεια σεμιναρίων που πραγματοποίησε. Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι τα εθνικά 

δικαστήρια της Αυστρίας, αξιολογώντας συνολικά το ευρύτερο πλαίσιο των δηλώσεων της προσφεύγουσας, 

εξασφάλισαν μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος της προσφεύγουσας στην ελευθερία της έκφρασης με τα 

δικαιώματα των τρίτων στον σεβασμό του θρησκευτικού τους συναισθήματος και με τον θεμιτό σκοπό της διατήρησης 

της θρησκευτικής ειρήνης στην Αυστρία.  

Tα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης τοποθετούνται χρονικά στον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2009, όταν η 

προσφεύγουσα πραγματοποίησε δύο σεμινάρια με τίτλο «Βασικές πληροφορίες για το Ισλάμ», στο ακρο-δεξιό 

Bildungsinstitut der Freiheitlichen Partei Österreichs (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Κόμματος Ελευθερίας). Τα σεμινάρια 

είχαν διαφημιστεί στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου και ο επικεφαλής του είχε διανείμει ενημερωτικά φυλλάδια τα 

οποία απευθύνονταν σε νέους ψηφοφόρους. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αναφέρθηκε στον γάμο του Προφήτη 

Μωάμεθ με την εξάχρονη Αϊσά υπονοώντας ότι ο Προφήτης ήταν παιδόφιλος. Το σεμινάριο παρακολούθησε 

δημοσιογράφος (με μυστική την επαγγελματική του ιδιότητα) και ενημέρωσε τις εθνικές αρχές, οι οποίες άσκησαν 

ποινική δίωξη εναντίον της προσφεύγουσας. 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2011, το Περιφερειακό Ποινικό Δικαστήριο της Βιέννης καταδίκασε την προσφεύγουσα για 

δυσφήμηση θρησκευτικού δόγματος και της επέβαλε την καταβολή προστίμου ύψους 480 ευρώ και των εξόδων της 

δίκης. Η προσφεύγουσα άσκησε έφεση, αλλά το Εφετείο της Βιέννης επικύρωσε την προηγούμενη απόφαση τον 

Δεκέμβριο του 2011, ενώ η αίτηση για ανανέωση της διαδικασίας απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 11 

Δεκεμβρίου 2013. 

Βασιζόμενη στο άρθρο 10 (ελευθερία έκφρασης), η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι τα εθνικά δικαστήρια παρέλειψαν 

να εξετάσουν την ουσία των επίμαχων δηλώσεων υπό το πρίσμα του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Εάν το 

είχαν πράξει, δεν θα τα χαρακτήριζαν τις δηλώσεις της ως απλές αξιακές κρίσεις αξίας αλλά ως κρίσεις βασισμένες σε 

γεγονότα. Επιπλέον, η κριτική της για το Ισλάμ έλαβε χώρα στο πλαίσιο μίας αντικειμενικής και ζωντανής συζήτησης 

που συνέβαλε και δεν είχε ως στόχο την δυσφήμηση του Προφήτη του Ισλάμ. Τέλος, η προσφεύγουσα υποστήριξε ότι 

οι όλες οι θρησκευτικές ομάδες έπρεπε να ανεχθούν ακόμη και σοβαρές επικρίσεις. 

Η συλλογιστική που ακολούθησε το ΕΔΔΑ αναδεικνύει τρία κρίσιμα ζητήματα: α) τη σύγκρουση μεταξύ δύο 

συνταγματικά έννομων αγαθών ήτοι την ελευθερία της έκφρασης και τον σεβασμό του θρησκευτικού συναισθήματος, 

β) το ευρύ περιθώριο εκτίμησης των κρατών και γ) την διάκριση μεταξύ αξιακών κρίσεων και πραγματικών γεγονότων. 

 

 

Άρθρα – Δημοσιεύσεις   

ομιλήτρια 

ομιλήτριαΕκδηλώσεις - Νέα 
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Άρθρα - Δημοσιεύσεις 

Lina Papadopoulou, Securitization of Religious Freedom:  Religion and Limits of State Control in Greece,  
European Consortium for Church and State, XXIX Annual Meeting: Tallinn, Estonia, 16-18 November 
2017 (διαθέσιμο εδώ) 
Greece has not (yet) experienced any serious attacks by religious extremists. The worst forms of extremism 
include hate speech against the followers of non-majoritarian faiths, especially Jews and Muslims, as well as by 
religious ministers, especially of the prevailing Orthodox Church against religious or other minorities, as well as 
attacks against symbols or places of worship, especially synagogues. Owing to this fact, legislation is mainly 
directed at combatting hate speech, whereas other types of religious extremism are dealt with by the penal code, 
which includes the racist motive as an aggravating factor for sentences to be imposed. These measures have not 
had a major effect on religious freedom either of a collective or personal kind, given the fact that so far anti-racist 
legislation has never resulted in the punishment of a religious minister. Ministers of the Greek Orthodox Church 
in particular enjoy a tacit immunity to prosecution. This of course may have affected the minorities who have 
been the victims of such hate speech.   
 

 
Lina Papadopoulou, Hate Speech and (Autonomy of) Religious Communities,  
European Consortium for Church and State Research, International Conference: “Religion, Society, 
State: Securitization of Religious Freedom - Religion and Scope of State”, Tallinn, Estonia, 16-18 
November 2017 (διαθέσιμο εδώ) 
Hate speech against religious communities should not be regarded as being equal to blasphemy or defamation. 
The former should always be directed against persons, whereas the latter is directed against ideas, beliefs and 
practices. It is argued in this paper that this distinction may and should be made, even if in many cases it may 
appear to be very difficult to do so. In this sense, there is no hate speech against communities, but there can be 
hate speech against all members of a religious community. While prohibitions of hate speech are compatible 
with equal dignity as a prerequisite of free speech, blasphemy and defamation of religions are not.  Second, the 
autonomy of religious communities is not a valid basis for exempting them from their obligation to observe the 
law prohibiting hate speech. In the same vein, hate speech by religious ministers is prohibited just as much as 
hate speech by any other public official or politician that is capable of influencing a large number of people who 
are believers or followers. The concern here is that “some religious denominations may feel obliged to silence 
certain parts of their doctrine in order to avoid accusations of discrimination or incitement to hatred against 
certain individuals or groups”. This may be a valid point. In fact, some religions or religious doctrines are indeed, 
in their raw versions, a manifestation of hatred for specific categories of persons and incite violence against them. 
In some of its manifestations, for example, Islam may advocate jihad, war against all infidels as an expression of 
its hatred for them. 
The European legal order, through hate speech legislation, has adopted a particular position: to defend the equal 
dignity of all, countering the libertarian approach towards human rights currently prevailing in the USA that views 
them merely in procedural and not substantive terms. 

 
 
Λίνα Παπαδοπούλου, Θρησκεία και Σύνταγμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σήμερα: δέκα σύντομα 
σχόλια για επίκαιρα ζητήματα, σε ΚΔΕΟΔ, Α-Κ. Δημοπούλου (επιμ.), Θρησκευτική ελευθερία – 
Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα, Πρακτικά Ημερίδας που έλαβε χώρα στο ΚΔΕΟΔ, Θεσσαλονίκη στις 
25/02/2019, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2019 (διαθέσιμο εδώ) 

https://www.academia.edu/36526809/2018_Securitisation_of_Religious_Freedom_Religion_and_Limits_of_State_Control_in_Greece
https://www.academia.edu/36311174/2018_Hate_Speech_and_Autonomy_of_Religious_Communities
https://www.academia.edu/39874495/2019_%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1_%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_Religion_and_Constitution_in_Greece_and_in_Europe_today_ten_brief_comments_in_Greek_
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ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Χρήστος Τσιρώνης, Θρησκεία και κοινωνία στη δεύτερη νεωτερικότητα - Λόγοι, διάλογοι και αντίλογοι 

στο έργο του Ul. Beck, εκδ. Μπαρμπουνάκη 2019 

Ο Ulrich Beck συμπεριέλαβε στη θεωρία του σχεδόν κάθε πτυχή του σύγχρονου βίου: η δημοκρατική συνθήκη και το 

κοσμοπολιτικό αίτημα, η καθημερινή ζωή και η ατομική αναστοχαστικότητα, οι επιλογές σχεδιασμού της ατομικής 

βιογραφίας αλλά και ο κοινωνικός σχεδιασμός, οι διεθνείς αλληλεπιδράσεις, ο πόλεμος, η πολιτική, η θρησκεία, η 

τεχνολογία και το περιβάλλον, όλα βρίσκουν ωσάν κομμάτια ψηφιδωτού τη θέση τους στη μεγάλη εικόνα της 

Δεύτερης Νεωτερικότητας. Η εικόνα αυτή δεν φαίνεται να είναι τέλεια στις λεπτομέρειές της αλλά γεμάτη με τολμηρές 

μείξεις χρωμάτων και στοιχείων του κόσμου τόσο στις μακρο- όσο και στις μικρο-διαστάσεις του. 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

προσωπικής, θρησκευτικής, πολιτικής και κοινωνικής ταυτότητας στη 

Δεύτερη Νεωτερικότητα. Η ανάλυση επικεντρώνεται λοιπόν στη 

διαμόρφωση του βίου, της θεσμικής συγκρότησης και του λόγου των 

θρησκευτικών κοινοτήτων στον σύγχρονο κόσμο, καθώς και στην 

συσχέτισή τους με τους ευρύτερους κοινωνικούς μετασχηματισμούς 

μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση του κοινωνιολόγου Ulrich 

Beck (1944 –2015). Πέρα από την ανάλυση της κοινωνικής 

πραγματικότητας και του ρόλου που διαδραματίζει μέσα σε αυτήν το 

θρησκευτικό εμβίωμα, οι δομές και οι θεσμοί του η μελέτη αποσκοπεί 

στην καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

θρησκευτικών εκφάνσεων και των κοινωνικών μετασχηματισμών. 

Βιβλία  


