Αδίκηµα θρησκευτικό
να διαπιστωθούν µε κρίση του αρµοδίου εκκλησιαστικού δικαστηρίου
που επιβάλλει και τισ σχετικέσ ποινέσ.
Αυτόµατη επιβολή ποινήσ δεν υπάρχει
στο δίκαιο τησ Ορθόδοξησ Εκκλησίασ.
Η στέρηση τησ εκκλησιαστικήσ κηδεύσεωσ που επιβάλλεται µετά θάνατον
και άνευ δίκησ στουσ αιρετικούσ, τουσ
σχισµατικούσ και τουσ αποστάτεσ, όπωσ
και στουσ αυτοκτονήσαντεσ και τουσ
πεσόντεσ σε µονοµαχία, αν και αναφέρεται µεταξύ των εκκλησιαστικών
ποινών στη βιβλιογραφία, κατ’ ουσίαν έχει διαπιστωτικό και όχι ποινικό
χαρακτήρα.
Κατά την ισχύουσα ελληνική εκκλησιαστική νοµοθεσία, αν κάποιοσ κληρικόσ καταδικαστεί από δικαστήριο
του Κράτουσ σε «εγκληµατική ποινή»,
δηλαδή σε κάθειρξη πέντε ετών και
άνω, αυτόσ µε τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν 5383/1932, άρθρ. 160
καθαιρείται από την Εκκλησία άνευ
νέασ εκκλησιαστικήσ δίκησ. Μετά τον
θάνατο µπορεί να επιβληθεί και ο
Μέγασ Αφορισµόσ ή Μέγα Ανάθεµα,
όπωσ η περίπτωση του Ωριγένουσ,
που καταδικάστηκε από την Ε΄ Οικουµενική Σύνοδο.
Το εκκλησιαστικό αδίκηµα χαρακτηρίζεται από τουσ Ιερούσ Κανόνεσ ωσ
ασθένεια και ψυχικό αρρώστηµα. Η
εκκλησιαστική ποινή είναι µέσο ίασησ
και αντιµετωπίσεωσ του αρρωστήµατοσ.
Συνεπώσ, οι εκκλησιαστικέσ ποινέσ
αποβλέπουν στην παιδαδωγία και
τελικώσ στη σωτηρία τόσο του δράστη του κανονικού αδικήµατοσ, όσο
και των λοιπών πιστών. Γι’ αυτό οι
κανονικέσ ποινικέσ διατάξεισ έχουν
κατ’ εξοχήν παιδαγωγικό και σωτηριολογικό χαρακτήρα.
Π.ΧΡ.
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Αδίκηµα θρησκευτικό. Κάθε πράξη άδικη, καταλογιστή στον δράστη,
που τιµωρείται από τον νόµο και
στρέφεται κατά αγαθών και αξιών
θρησκευτικού χαρακτήρα, τα οποία

ανάγονται από τον πολιτειακό νοµοθέτη
σε αντικείµενα ποινικήσ προστασίασ.
Η Πολιτεία προβαίνει σε επιµέρουσ
εξειδικεύσεισ µε την τυποποίηση συγκεκριµένων εγκληµάτων, προκειµένου
να προστατεύσει έννοµα αγαθά, όπωσ
η ατοµική και συλλογική θρησκευτική
συνείδηση, η λατρεία κάθε γνωστήσ
θρησκείασ, η θρησκευτική ειρήνη,
κ.ά. Τη νοµική προστασία αυτών των
αγαθών υπαγορεύει η συνταγµατική
κατοχύρωση και διεθνήσ αναγνώριση
των θεµελιωδών ελευθεριών, όπωσ
η ελευθερία τησ σκέψησ, τησ συνείδησησ και τησ θρησκείασ (Β΄ Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου του 1948, άρθρο 9
τησ Ευρωπαϊκήσ Σύµβασησ τησ Ρώµησ
του 1950 και 2 του Πρόσθετου Πρωτόκολλου των Παρισίων του 1952,
Ευρωπαϊκή Συνθήκη του Άµστερνταµ
του 1997) αλλά και η ανάγκη λήψησ
µέτρων κατά των διακρίσεων εξαιτίασ
τησ θρησκείασ [βλ. άρθρο 1 Χάρτη
Ηνωµένων Εθνών (1945), Τελική
Πράξη τησ ∆ιασκέψεωσ ασφαλείασ
και συνεργασίασ στη Ευρώπη (Ελσίνκι 1975), ∆ιακήρυξη τησ Γενικήσ
Συνέλευσησ των Ηνωµένων Εθνών
τησ 25 Νοεµβρίου 1981, κ.ά.].
Όλα τα ανωτέρω, και ιδίωσ το ατοµικό
δικαίωµα τησ θρησκευτικήσ ελευθερίασ,
επιβάλλει τη λήψη νοµοθετικών µέτρων
για την προστασία των πολιτών από
προσβολέσ του δικαιώµατόσ τουσ να
διαµορφώνουν, να διατηρούν ή να
µεταβάλλουν ελεύθερα τη θρησκευτική
τουσ συνείδηση και να εκδηλώνουν
ακώλυτα την πίστη τουσ µε κάθε τρόπο, είτε ατοµικά, είτε ωσ µέλη µιασ
θρησκευτικήσ κοινότητασ. Τα κράτη
δεν οφείλουν απλώσ να σέβονται ή
να ανέχονται το θρησκευτικό φαινόµενο. Το δικαίωµα τησ θρησκευτικήσ
ελευθερίασ δηµιουργεί στην Πολιτεία
την υποχρέωση να νοµοθετεί κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να υλοποιείται
στην πράξη η κρατική µέριµνα για
την προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων από προσβολέσ που, άµεσα
ή έµµεσα, επιβουλεύονται την ελεύθερη παρουσία και ανάπτυξή τουσ στην
κοινωνία, αλλά και αυτή καθαυτήν την
έννοια τησ ιερότητάσ τουσ στισ ανθρώπινεσ συνειδήσεισ. Το δικαίωµα τησ
θρησκευτικήσ ελευθερίασ περιορίζει
τον κρατικό έλεγχο νοµιµότητασ των
θρησκευτικών κοινοτήτων εντόσ του
πεδίου διασφαλίσεωσ τησ µη διακινδύνευσησ του δηµοσίου ή κοινωνικού
συµφέροντοσ. Για παράδειγµα, στην
Ελλάδα, όπωσ και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, το ατοµικό δικαίωµα για
την ακώλυτη άσκηση τησ λατρείασ,
προϋποθέτει τον χαρακτηρισµό τησ
θρησκείασ ωσ «γνωστήσ», δηλαδή προσιτήσ σε όλουσ, µε φανερά δόγµατα
και δηµόσια λατρεία. Στην ελληνική
έννοµη τάξη, άξια ποινικήσ προστασίασ,
πέρα από την επικρατούσα κατά το
άρθρο 3 του Συντάγµατοσ θρησκεία,
ήτοι την Ανατολική Ορθόδοξη Εκ-

κλησία του Χριστού, είναι και κάθε
άλλη «ανεκτή» θρησκεία (ΠΚ 199).
Ανεκτή είναι η «γνωστή» θρησκεία,
τησ οποίασ τα δόγµατα και η λατρεία
δεν απειλούν τη δηµόσια τάξη και δεν
αντίκεινται στα χρηστά ήθη.
Σε γενικέσ γραµµέσ, οι ποινικέσ προβλέψεισ, που απαντούν κατά κανόνα
στισ νοµοθεσίεσ των περισσοτέρων
κρατών, αφορούν σε προσβολέσ τησ
ακώλυτησ άσκησησ τησ λατρείασ, τησ
ελεύθερησ διακίνησησ των θρησκευτικών ιδεών, τησ θρησκευτικήσ συνείδησησ, του οφειλόµενου σεβασµού
προσ τουσ ιερούσ τόπουσ και σύµβολα,
τησ αυτονοµίασ και του αυτοδιοίκητου των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των Εκκλησιών, τησ εντόσ των
νοµίµων πλαισίων ιεραποστολικήσ,
φιλανθρωπικήσ και ανθρωπιστικήσ
δράσησ τουσ, τησ οικονοµικήσ βιωσιµότητασ και ανάπτυξησ τουσ, κ.ά.
Στα φιλελεύθερα νοµικά συστήµατα,
επειδή τα παραπάνω αγαθά αποτελούν απόρροια του ατοµικού δικαιώµατοσ τησ θρησκευτικήσ ελευθερίασ,
τα απολαµβάνουν όλοι οι κοινωνοί
του δικαίου είτε ωσ άτοµα, είτε ωσ
µέλη κάποιασ θρησκευτικήσ κοινότητασ ή Εκκλησίασ, ανεξάρτητα από το
αν αυτή αντιστοιχεί στην πλειοψηφία
ή σε κάποια µειοψηφία του γενικού
πληθυσµού.
Η αρχή τησ ισονοµίασ, οι διεθνώσ κατοχυρωµένεσ θεµελιώδεισ ελευθερίεσ
και κυρίωσ η προστασία τησ αξίασ του
ανθρώπου είναι το απαράβατο όριο τησ
ασκήσεωσ του ατοµικού δικαιώµατοσ
τησ θρησκευτικήσ ελευθερίασ. Ωστόσο,
η αρχή τησ ισονοµίασ δεν αποκλείει
την ύπαρξη ιδιαζουσών νοµικών σχέσεων µεταξύ τησ Πολιτείασ και µιασ
ορισµένησ θρησκευτικήσ κοινότητασ ή
Εκκλησίασ. Οι ιδιάζουσεσ αυτέσ σχέσεισ
(π.χ. επικρατούσα θρησκεία) οδηγούν
κάποιεσ φορέσ τον νοµοθέτη σε ειδικέσ
ποινικέσ προβλέψεισ, µε αντικείµενο
προστασίασ που ανήκει ή αφορά µια
συγκεκριµένη θρησκευτική κοινότητα ή
Εκκλησία (βλ. λ.χ. την ειδική ποινική
ρύθµιση του άρθρου 45 του Κ.Χ. περί
θέσεωσ σε συναλλαγή ιερού πράγµατοσ
τησ Ορθόδοξησ Εκκλησίασ).
Εντόσ του παραπάνω πλαισίου, διαγράφεται ο κύκλοσ των εννόµων αγαθών, των οποίων η προσβολή συνιστά
θρησκευτικό αδίκηµα. Σε κάθε έννοµη
τάξη, το υπερθετικό πεδίο προσδιορισµού και επιλογήσ του αντικειµένου
προστασίασ των ποινικών διατάξεων, τοποθετείται σε ένα στάδιο που
προηγείται χρονικά τησ νοµοθετικήσ
βούλησησ, και ανάγεται στην αναζήτηση λύσεων για την αντιµετώπιση
επιτακτικών αναγκών που λειτουργούν ωσ περιστάσεισ και συνθήκεσ
διαµόρφωσησ τησ πολιτικήσ βούλησησ
(Amelung, 1972). Επιπλέον, η ποινική πρόβλεψη, ακόµη και στο µοντέλο
τησ θετικιστικήσ συστηµικήσ θεωρίασ,
η οποία δεν αναγνωρίζει το έννοµο
αγαθό ωσ προδικαιικό θεσµό, προ-
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ϋποθέτει ένα πρωταρχικό αξιολογικό
κριτήριο όχι µόνο για την έννοια του
εννόµου αγαθού που προορίζεται να
προστατεύει η ποινική διάταξη, αλλά
και γι’ αυτή καθαυτήν τη µορφολογία
του ποινικού συστήµατοσ (∆ηµητράτοσ, 1998).
Ο νοµοθέτησ, όταν δίδει έµφαση στην
παιδαγωγική λειτουργία του νόµου,
στέκεται σε επίπεδο υψηλότερο από
τη µέση κοινωνική αντίληψη περί του
τι είναι άξιο ποινικήσ προστασίασ,
ανταποκρινόµενοσ στισ ανάγκεσ και
τισ ιδιαιτερότητεσ τησ εποχήσ του. Το
σηµείο εκκίνησησ για τη δικαιολόγηση µιασ οποιασδήποτε ποινικήσ πρόβλεψησ, όχι µόνο κατά τον χρόνο τησ
θεσπίσεώσ τησ αλλά και σε όλη τη
διάρκεια τησ ισχύοσ τησ, βρίσκεται στο
τι χρειάζονται περισσότερο ή λιγότερο
οι κοινωνοί του δικαίου να θεωρούν
δεδοµένο στην ηθική τουσ επικοινωνία µε τουσ άλλουσ (Παπαγεωργίου,
2001). Η ανωτέρω τοποθέτηση, ερειδόµενη στη θεωρία τησ ηθικήσ ασφαλείασ, υπερβαίνει τισ δυσκολίεσ που
δηµιουργεί στον εκάστοτε νοµοθέτη η
αµφιταλάντευση µεταξύ δεοντοκρατίασ
και κοινωνικού ωφελιµισµού κατά τη
διαµόρφωση των κριτηρίων τησ επιλογήσ των αντικειµένων που χρήζουν
ποινικήσ προστασίασ.
Περαιτέρω, τα φαινόµενα τησ παγκοσµιοποίησησ και τησ ανάπτυξησ
του πολυπολιτισµικού στοιχείου των
κοινωνιών θέτουν στην επικαιρότητα
τη συζήτηση για τη διεύρυνση των
πεδίων του νοµικού πλουραλισµού,
µε αναµφήριστο, όµωσ, όριο την
αρχή τησ ισονοµίασ, όταν πρόκειται
για ρυθµίσεισ που αφορούν σε αγαθά τόσο ουσιώδη για τον άνθρωπο
και την κοινωνία, ώστε να κρίνονται
άξια ποινικήσ προστασίασ. Σε όλα τα
παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί η
διαπίστωση ότι διανύουµε µια περίοδο
παγκόσµιασ αφύπνισησ τησ πνευµατικότητασ, η οποία δεν εκδηλώνεται µόνο
µε τη στροφή προσ τισ παραδοσιακέσ
θρησκείεσ και τα «ιερά καθιδρύµατα»
τουσ, αλλά και µε την αυξανόµενη
εµφάνιση ενόσ είδουσ «αποκλειστικά» προσωπικήσ θρησκευτικότητασ.
Όσον αφορά τη θρησκευτικότητα που
εκδηλώνεται µέσα από τη µετοχή σε
ιδρυµατικέσ θρησκευτικέσ κοινότητεσ και Εκκλησίεσ, οι περισσότερεσ
κρατικέσ νοµοθεσίεσ έχουν αναπτύξει
ένα δοκιµασµένο µοντέλο νοµοθετικήσ
εξισορρόπησησ του ατοµικού δικαιώµατοσ τησ θρησκευτικήσ ελευθερίασ
από τη µια πλευρά, και του δηµόσιου
και κοινωνικού συµφέροντοσ από την
άλλη. Το κράτοσ δύναται να θέσει τα
ποινικά όρια στη συµπεριφορά των
κοινωνών µιασ γνωστήσ θρησκείασ,
εφόσον τα φανερά δόγµατα και οι
πρακτικέσ τησ δηµόσιασ λατρείασ τησ
µπορούν εύκολα να υπαχθούν ή να
µην υπαχθούν στο πραγµατικό γενικών
κανόνων δικαίου. Ωστόσο, η εγγυητική
λειτουργία του νόµου δεν µπορεί να

Αδολεσχία
καλύψει επαρκώσ τισ περιπτώσεισ των
«ατοµικών» ή «κλειστών» θρησκειών
(cults), αν ο νοµοθέτησ µείνει προσκολληµένοσ στο παραδοσιακό µοντέλο
τησ κρατικήσ ουδετερότητασ απέναντι
στο θρησκευτικό φαινόµενο (Robbers,
2005). Για παράδειγµα, η ευρωπαϊκή κουλτούρα δεν έχει φθάσει στο
σηµείο να θεωρεί ανεκτή την εµπορικοποίηση του αγαθού τησ θρησκευτικήσ ελευθερίασ, κατά τα αµερικανικά
πρότυπα, όπου η έννοµη τάξη δεν
αποδοκιµάζει την «ανταγωνιστική»,
ήτοι µε τουσ όρουσ τησ αγοράσ και
τησ ελεύθερησ οικονοµίασ, δράση νεοφανών κυρίωσ θρησκευτικών οµάδων, οι οποίεσ θέτουν ωσ στόχο την
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αύξηση
των µελών τουσ, µε δράσεισ που υπόσχονται όχι µόνον έναν αποκλειστικό
τρόπο σωτηρίασ αλλά και οικονοµική
ευµάρεια, επαγγελµατική υποστήριξη,
ταξίδια αναψυχήσ κ.λπ. (Robbers). Η
κριτική που δέχεται από µια µερίδα
τησ νοµικήσ θεωρίασ η ανάγκη διατήρησησ του τυποποιηµένου άδικου
του εγκλήµατοσ του προσηλυτισµού,
θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτήν
την παράµετρο, η οποία κατ’ ουσίαν
αποτελεί αξιολογική τοποθέτηση τησ
Πολιτείασ, απέναντι στισ παραπάνω
συµπεριφορέσ, ιδιαίτερα όταν αυτέσ
ασκούν επιρροή στισ συνειδήσεισ προσώπων που βρίσκονται ή τίθενται σε
ασθενέστερη κοινωνικά θέση, όπωσ
οι ανήλικοι, οι άποροι, οι ενδεείσ,
κ.λπ. (Χριστινάκη, 2008).
Εκτόσ από την πολυµορφία των
θρησκευτικών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων και τουσ ραγδαίουσ πληθυσµιακούσ συγχρωτισµούσ µεγάλων
θρησκευτικών παραδόσεων που έχουν
µεταβάλει τισ ανθρωποκεντρικέσ συνιστάµενεσ τησ κοινωνικήσ ευηµερίασ,
για πρώτη φορά, φαίνεται να αποκτά προβάδισµα στισ προτεραιότητεσ
τησ παγκόσµιασ κοινότητασ η ανάγκη
προστασίασ του περιβάλλοντοσ και η
παγκόσµια κατάφαση ενόσ µοντέλου
αειφόρου οικονοµικήσ ανάπτυξησ του
πλανήτη. Όλα τα ανωτέρω έχουν δηµιουργήσει εν τοισ πράγµασι ένα προηγµένο αξιολογικό πρότυπο, βασισµένο
στισ θεµελιώδεισ ανθρώπινεσ ελευθερίεσ αλλά και σε οικουµενικά ιδεώδη,
όπωσ η προστασία του περιβάλλοντοσ,
η διάσωση µνηµείων τησ παγκόσµιασ
ιστορικήσ κληρονοµιάσ, η συνεργασία
και αλληλεγγύη των λαών. Αν η κοινωνία δεν εξαντλεί το ενδιαφέρον τησ
σε ζητήµατα βλαπτικότητασ «βιοτικών»
συµφερόντων, αλλά εξακολουθεί να
θεωρεί σηµαντική την αντιµετώπιση
κάθε προσβολήσ τησ υπαρκτικήσ γνησιότητασ του ανθρώπου και τησ ελευθερίασ του, τότε οφείλει να εξασφαλίζει
µια στοιχειώδη εµπιστοσύνη για την
προστασία του συµβολικού και αξιακού
πλαισίου τησ. Ένα προηγµένο µοντέλο
νοµικού πολιτισµού δεν αρκείται στην
εξασφάλιση τησ κοινωνικήσ ειρήνησ
(tolerance), αλλά οφείλει να υπηρετεί

την αντίστοιχη υπαρκτική γνησιότητα τησ κοινωνίασ, την πραγµάτωση,
δηλαδή τησ κοινωνικήσ συνοχήσ και
αλληλεγγύησ.
Η κρατική αξιολογία οφείλει να διέπει
όλο το δίκαιο κατά τρόπο συστηµικό,
ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση τησ
δηµοκρατικήσ αρχήσ και η ισονοµία.
Υπ’ αυτό το πρίσµα, ο νοµοθέτησ, έστω
και σε ένα υπερθετικό στάδιο, που
προηγείται τησ θεσπίσεωσ των ποινικών κανόνων, δεν λαµβάνει θέση
υπέρ ή κατά τησ ύπαρξησ του θείου,
αλλά τοποθετείται αξιολογικά υπέρ τησ
συµβολικήσ σηµασίασ του στισ ατοµικέσ
συνειδήσεισ. Η παρατήρηση αυτή έχει
σηµασία, προκειµένου να εντοπιστεί
το αντικείµενο προστασίασ, του οποίου
η προσβολή ή η επιβουλή συνιστά
θρησκευτικό αδίκηµα.
Για παράδειγµα, το άρθρο 198 του
Ελληνικού ΠΚ, που τυποποιεί το
έγκληµα τησ κακόβουλησ βλασφηµίασ, προβλέπει τιµωρία για «όποιον
δηµόσια και κακόβουλα βρίζει µε
οποιονδήποτε τρόπο τον Θεό». Η λέξη «Θεόσ» είναι µετανοµικόσ όροσ. Η
νοµική θεωρία δέχεται ότι ο Θεόσ είναι
µια υπερβατική µεταφυσική έννοια,
η οποία δεν αντιµετωπίζεται ούτε ωσ
υποκείµενο δικαίου, ήτοι «παθών»,
ούτε ωσ αντικείµενο προστασίασ, αλλά
ωσ σύµβολο του αξιακού κώδικα τησ
κοινωνίασ, το οποίο ανάγεται σε στοιχείο τησ αντικειµενικήσ υπόστασησ του
εγκλήµατοσ. Τα προστατευόµενα από
τισ διατάξεισ του άρθρου 198ΕλλΠΚ
έννοµα αγαθά είναι το ατοµικό δικαίωµα τησ θρησκευτικήσ ελευθερίασ και
τα συλλογικά αγαθά τησ κοινωνικήσ
και θρησκευτικήσ ειρήνησ. Όµωσ, ο
ιστορικόσ νοµοθέτησ δεν παραλείπει
στην αιτιολογία του άρθρου να ορίσει
ωσ αντικείµενο προστασίασ τησ ποινικήσ αυτήσ διάταξησ το «θρησκευτικόν
αίσθηµα, ούτινοσ η τόνωσισ πρέπει
να είναι εκ των κυρίων µελετηµάτων
τησ Πολιτείασ».
Η παραπάνω διατύπωση αποτελεί δάνειο από Γερµανούσ θεωρητικούσ του
ποινικού δικαίου (Frank, Maurach).
Είναι από τισ πλέον σπάνιεσ περιπτώσεισ, όπου ο ιστορικόσ νοµοθέτησ
συνδυάζει τισ αρχέσ τόσο του κρατικού
όσο και του κοινωνικού θετικισµού,
για να µετασχηµατίσει την υπερβατική
έννοια του Θεού σε αόριστη αξιολογική
έννοια του ποινικού δικαίου. Από την
άλλη πλευρά, η µεταφυσική έννοια του
Θεού ωσ απόλυτου και υπερβατικού
όντοσ µπορεί να νοηθεί ενδογλωσσικά µε µεγαλύτερη ακρίβεια από τη
διατύπωση «θρησκευτικό αίσθηµα».
Το «θρησκευτικό αίσθηµα», ωσ αντικείµενο προστασίασ στο έγκληµα τησ
κακόβουλησ βλασφηµίασ, αντιµετωπίζεται κατά την εφαρµογή του ΠΚ
198 από τον δικαστή ωσ αξιολογικό
στοιχείο, το οποίο εξ ορισµού έχει
έντονο υποκειµενικό χαρακτήρα, ενώ
στην αντικειµενική (κοινωνική) του
διάσταση παρουσιάζει αισθητή µεταβλη-

τότητα στον χρόνο. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι δεν υπάρχει ποινική πρόβλεψη
για την κακόβουλη βλασφηµία στον
Γερµανικό ΠΚ. Το άρθρο 166ΓερµΠΚ
που τιµωρεί την καθύβριση δογµάτων, πεποιθήσεων και θρησκευµάτων
δεν περιέχει στο πραγµατικό του ωσ
προσβαλλόµενα αγαθά τον «Θεό» ή
το «θρησκευτικό αίσθηµα», αλλά τισ
απτέσ εκδηλώσεισ του θρησκευτικού
φαινοµένου (διατυπωµένα δόγµατα,
πεποιθήσεισ και οµολογίεσ, έθιµα,
λατρευτικέσ παραδόσεισ και πρακτικέσ, θρησκευτικέσ κοινότητεσ και
Εκκλησίεσ) µε το πρόσθετο στοιχείο
τησ κοινωνικήσ ειρήνησ, ακόµη και
στο στάδιο τησ διακινδύνευσήσ τησ,
για την πλήρωση τησ υποστάσεωσ
του εγκλήµατοσ. Στην ελληνική έννοµη τάξη οι κυριότερεσ άδικεσ πράξεισ που προσβάλλουν έννοµα αγαθά
και αξίεσ θρησκευτικού χαρακτήρα
και έχουν τυποποιηθεί ωσ εγκλήµατα
είναι οι εξήσ: κακόβουλη βλασφηµία
(ΠΚ 198), καθύβριση θρησκευµάτων
(ΠΚ 199), διατάραξη θρησκευτικών
συναθροίσεων (ΠΚ 200), περιύβριση νεκρού (ΠΚ 201), προσβολή τησ
θρησκείασ αιχµαλώτου (158 ΣτρατιωτικόσΠΚ), προσηλυτισµόσ (άρθρ. 4
α.ν. 1363/1938, όπωσ τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 2 του α.ν. 1672/1939),
αντιποίηση υπηρεσίασ θρησκευτικού
λειτουργού (ΠΚ 175), αντιποίηση αρχιραββινικήσ υπηρεσίασ (άρθρο 18
παρ. 2 ν. 2450/1926), αντιποίηση
στολήσ θρησκευτικού λειτουργού (ΠΚ
176), αντιποίηση στολήσ κληρικού
και µοναχού τησ Ορθόδοξησ Εκκλησίασ (ΚΧ 45), τέλεση γάµου από ιερέα
χωρίσ επισκοπική άδεια (ΚΧ 49 παρ.
2), τέλεση ιεροπραξίασ χωρίσ άδεια
αρχιραββίνου (άρθρο 18 παρ. 1 ν.
2450/1926), τέλεση µνηστείασ χωριστά από τον γάµο (ΚΧ 49 παρ. 3),
κλοπή πράγµατοσ αφιερωµένου στη
λατρεία (ΠΚ 374), θέση σε συναλλαγή
πράγµατοσ ιερού (ΚΧ 45 παρ. 2), µεταφορά σε µουσείο πράγµατοσ ιερού
χωρίσ κανονική άδεια (ΚΧ 45 παρ.
3), κατάληψη δηµόσιου (εκκλησιαστικού) κτήµατοσ (Άρθρα 23 παρ. 1 α.ν.
1539/1938, όπωσ τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 1 παρ. 2 α.ν. 263/1968),
λειτουργία ναού ή ευκτήριου οίκου
χωρίσ άδεια (άρθρο 1 εδ. β΄ α.ν.
1363/1938), παραβίαση τησ σφράγισησ ναού ή ευκτήριου οίκου από την
αστυνοµική αρχή (άρθρο 1 εδ. β΄ α.ν.
1363/1938), παραβίαση του αβάτου
του Αγίου Όρουσ (ΚΧΑΟ186, 43β ν.δ.
τησ 16-9-1926 περί κυρώσεωσ του
ΚΧΑΟ) και ψευδορκία σε εκκλησιαστική
δίκη (άρθρο 81 ν. 5383/1932). Η
κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώµατοσ
του άρθρου ΠΚ196 δεν µπορεί να
υπαχθεί στην έννοια του θρησκευτικού
αδικήµατοσ, αφού το προστατευόµενο
έννοµο αγαθό είναι η έννοµη τάξη και
η κοινωνική ειρήνη, αγαθά που δεν
έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα.
Ε.ΧΡΙ.
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Αδίτι. Θεά τησ ινδικήσ µυθολογίασ,
µητέρα του Βαρούνα και του Μίτρα,
που ταυτίζεται µε τη µεγάλη «Μητέρα γη» και µε την «ιερή αγελάδα».
Συχνά εξισώνεται µε τη γη και µε
το σύµπαν, δηλωτικό τησ ευρύτητάσ
τησ.
Ν.∆ΗΜ.

Αδόκιµος (Κ.∆.). Ο µη δόκιµοσ, ο
ακατάλληλοσ, ο µη δοκιµασµένοσ και
κατ’ επέκταση ο ανίκανοσ, ο άχρηστοσ
(Ρωµ 1:28· Α΄Κο 9:27· Β΄Κο 13:5-7·
Β΄Τι 3:8· Τιτ 1:16).
Α.∆Ρ.

Αδολεσχία. [< ἄδην (= πολύ, αφθόνωσ) ή ἀαδε[ν (= ὀχλε[ν) + λέσχη
(= συνοµιλία, συζήτηση)], garrulity,
gabble, prate, Redefluß· βλ. και verbalism, βαττολογία. Η λέξη 'αδολεσχία'
σηµαίνει την ακατάσχετη, υπερβολική
σε µάκροσ (αµετροέπεια, λογοδιάρροια), φλύαρη, απερίσκεπτη και κου-

