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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην πρόταση νόμου:«Kατά της Χριστιανοφοβίας και της προσβολής και εξύβρισης των
θείων - Συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 927/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.
4285/2014»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

I. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος «Επικρατούσα θρησκεία στην
Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη
Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει
αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με
κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού, τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς
αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη,
διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο
που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της
Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ΄ (29) Ιουνίου 1850 και
της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.» Επομένως, η προστασία έναντι
προσβολών της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού θα πρέπει τουλάχιστον να
τυγχάνει εντός της Εληνικής Επικράτειας της ίδιας ισότιμης προστασίας με τις υπόλοιπες
γνωστές θρησκείες (άρθρο 13 του Συντάγματος).
Από την 1η Ιουλίου 2019, με τις διατάξεις του Νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, ΦΕΚ
95/Β/2019) καταργήθηκαν τα άρθρα 198 και 199 του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα (π.δ.
283/1985, ΦΕΚ 106/Α/1985), με τα οποία τιμωρούνταν η κακόβουλη βλασφημία και η
καθύβριση θρησκευμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 198 του καταργηθέντος Ποινικού Κώδικα, όριζε τα εξής:
«1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με
οποιονδήποτε τρόπο τον Θεό.
2. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία
έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.»,
ενώ το άρθρο 199 όριζε τα ακόλουθα:
«Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική
Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι δύο ετών.»
Επομένως, οι ανωτέρω συμπεριφορές (καθύβριση του Θεού, βλασφημία, καθύβριση
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας) δεν αποτελούν πλέον έκνομες συμπεριφορές με ποινικό
ενδιαφέρον και δεν κινδυνεύει κάποιος με την επιβολή ποινικής κύρωσης, εάν εκδηλώσει τις
ανωτέρω συμπεριφορές σε βάρος της Χριστιανικής θρησκείας και της Χριστιανικής Πίστης.
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Εύλογα, λοιπόν, γεννιούνται ερωτήματα: Αν ο οποιοσδήποτε προσβάλλει τη θρησκεία του
άλλου (και μάλιστα μετά την κατάργηση των προαναφερθέντων άρθρων, ιδιαίτερα την
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία), από τη στιγμή που δεν θεωρούνται αυτές οι πράξεις ποινικά
κολάσιμες με τον νέο Ποινικό Κώδικα, πώς προστατεύονται πλέον η Χριστιανική θρησκεία
και τα ιερά και όσια της πατρίδας μας; Παρέχουν άραγε επαρκή προστασία οι διατάξεις του
αντιρατσιστικού νόμου;
Ο γνωστός ως αντιρατσιστικός νόμος (ν. 4285/14, ΦΕΚ 191/Α/2014) τροποποίησε τον ν.
927/1979 (ΦΕΚ 139/Α/1979) περί «κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις
φυλετικός διακρίσεις» και τον προσάρμοσε στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης
Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και
ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 927/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρει
τα εξής:
«1. Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή διά του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με
οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή
ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας
προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές
καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την
ταυτότητα φύλου, χαρακτηριστικά φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε
κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική
ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3)
ετών και με χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000 - 20.000) ευρώ.»
Η απλή και γενική αναφορά στη θρησκεία δεν προσφέρει πλήρη προστασία στην επίσημη
θρησκεία της Ελλάδας, που είναι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατοχυρωμένη συνταγματικά
στο άρθρο 3 του Συντάγματος, στην παράγραφο 1 του οποίου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:
«Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
του Χριστού.» Ειδικότερα, η γενική αναφορά γίνεται για την αποφυγή διακρίσεων σε βάρος
προσώπων ή ομάδας προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τη θρησκεία τους και όχι για
την αυτοτελή προστασία της ίδιας της θρησκείας και της θρησκευτικά συνείδησης των
πιστών της.
Σήμερα στη χώρα μας, δυστυχώς, η Χριστιανική θρησκεία βάλλεται από παντού, τόσο από
τους εισερχόμενους λαθρομετανάστες, όσο και από πολέμιούς της στο εσωτερικό. Υπάρχουν
πολλά φαινόμενα υλικής και ηθικής προσβολής της και δεν γίνεται τίποτα για την
καταπολέμηση ή την τιμωρία τους, ούτε υπάρχει ειδικό θεσμικό πλαίσιο προς τούτο.
Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφορεί ο όρος «ισλαμοφοβία», στρεφόμενος εναντίον όσων τύχει
να ασκήσουν κάποιου είδους κριτική στον Ισλαμισμό, με το αιτιολογικό ότι δήθεν υποκινούν
μίσος για το Ισλάμ ως πολιτισμική διαφορετικότητα. Όταν, όμως, ο Χριστιανισμός
«χτυπιέται» αλύπητα με κάθε τρόπο, με έργα ή λόγια, όταν κάθε κοινωνικό, οικονομικό,
πολιτικό και εν γένει πρόβλημα, μερικοί το φορτώνουν στον Χριστιανισμό και την Εκκλησία,
αυτό υποκρύπτει, κατά τον ίδιο τρόπο, μίσος προς τη Χριστιανική θρησκεία και τους πιστούς
της. Η δε απαξιωτική συμπεριφορά, διά λόγων ή έργων ή δια του τύπου και του διαδικτύου,
εναντίον της Χριστιανικής Πίστης, του Ιερού Κλήρου και των Χριστιανών, φανερώνει
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προφανή μισαλοδοξία προς τον Χριστιανισμό και τους ανθρώπους του, στοχεύοντας στην
υποτίμηση, τον εξευτελισμό και την εξαφάνιση και αποδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη
Χριστιανοφοβίας. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να δεχόμαστε αβίαστα το αντιχριστιανικό μένος
κάποιων δήθεν προοδευτικών κύκλων, κάποιων άθεων ή κάποιων που εισέρχονται λαθραία
στη χώρα μας, βάλλουν κατά του Χριστιανισμού και των ανθρώπων του, όχι γι’ αυτά που
κάνουν αλλά για αυτό που είναι και αυτό τους ενοχλεί. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι
πρόκειται για ρατσιστική στάση εναντίον ομάδας ανθρώπων εξαιτίας της Χριστιανικής τους
θρησκείας, «Χριστιανοφοβία». Και αυτό είναι η πιο σύγχρονη μορφή φοβίας, αποκλεισμού
και ρατσισμού, κάτι που λανθασμένα υποτιμάται ως φαινόμενο ειδικά στη χώρα μας. Είναι
πλέον καιρός έγκαιρα να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα από όσους πιστεύουν ακόμα στις
αρχές της Δημοκρατίας και στη διαφύλαξη των ιερών, των ηθών και των ηθικών αξιών της
πατρίδας μας, πριν καταστεί το φαινόμενο ανεξέλεγκτο και οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες
καταστάσεις θρησκευτικού πολέμου λόγω της ρατσιστικής συμπεριφοράς σε βάρος των
Ελλήνων Χριστιανών.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, λαμβάνουμε την πρωτοβουλία για ρητή και ξεκάθαρη προσθήκη
της τιμωρίας κάθε έκφανσης προσβολής και εξύβρισης των θείων και κάθε εκδήλωσης
Χριστιανοφοβίας στις ισχύουσες διατάξεις του ν. 929/1979, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί
με τον ν. 4285/2014.

II.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Προτείνουμε να προστεθεί δεύτερο εδάφιο στην ανωτέρω παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
ν. 929/1979, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4285/2014, ως εξής:
«Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος δημόσια καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη Θρησκεία γνωστή στην Ελλάδα ή όποιος
εκδηλώνει δημόσια με Λόγια ή έργα έλλειψη σεβασμού προς τα θεία της Χριστιανικής και
οποιοσδήποτε άλλης Θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα, καθώς και όποιος με πρόθεση,
δημόσια, προφορικά ή διά του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή
τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να
προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που
προσδιορίζονται με βάση τη Χριστιανική τους Πίστη.»
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Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Κυριάκος Βελόπουλος
Βασίλειος Βιλιάρδος
Απόστολος Αβδελάς
Κωνσταντίνος Χήτας
Αντώνιος Μυλωνάκης
Κωνσταντίνος Μπούμπας
Δημήτριος Βαγενάς
Μαρία Αθανασίου
Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου
Χαϊδω – Σοφία Ασημακοπούλου
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Κατά της Χριστιανοφοβίας και της προσβολής και εξύβρισης των θείων Συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 927/1979, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4285/2014

Άρθρο 1
Προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 1 του πρώτου άρθρου του ν. 927/1979,
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4285/2014, ως εξής:
«Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος δημόσια καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία γνωστή στην Ελλάδα ή όποιος
εκδηλώνει δημόσια με λόγια ή έργα έλλειψη σεβασμού προς τα θεία της Χριστιανικής και
οποιοσδήποτε άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα, καθώς και όποιος με πρόθεση,
δημόσια, προφορικά ή διά του τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή
τρόπο υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να
προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που
προσδιορίζονται με βάση τη Χριστιανική τους Πίστη.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Κυριάκος Βελόπουλος
Βασίλειος Βιλιάρδος
Απόστολος Αβδελάς
Κωνσταντίνος Χήτας
Αντώνιος Μυλωνάκης
Κωνσταντίνος Μπούμπας
Δημήτριος Βαγενάς
Μαρία Αθανασίου
Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου
Χάιδω – Σοφία Ασημακοπούλου

