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Τα αηομικά δικαιώμαηα και ο νέος εγγσηηιζμός ζηη ζκέυη ηοσ 

Αριζηόβοσλοσ Μάνεζη 

 

ΔΛΗΩ Γ. ΑΝΑΣΑΗΑΓΟΤ 

Δηδηθή Δπηζηήκνλαο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Α.Π.Θ., Γ.Ν., ΔΠ ΔΑΠ  

 

1. Ειζαγφγικές ζκέυεις 

Μηα επξχηεξε δηαπίζησζε πνπ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αιιά θαη ηε 

ζηάζε δσήο ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε είλαη φηη αξζξψλεη ηζρπξφ αληηεμνπζηαζηηθφ 

ιφγν
1
, δηαηππψλεη δειαδή επηρεηξεκαηνινγία πνπ ιεηηνπξγεί σο αληίινγνο ζηελ 

εμνπζία. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί ραξαθηεξηζηηθά, δηαθαηέρεηαη απφ «θηιειεχζεξε 

αλεζπρία» θαη αληηιακβάλεηαη ην χληαγκα σο ζχζηεκα εγγπήζεσλ θαη ην 

πληαγκαηηθφ Γίθαην σο «ηερληθή» ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο θαη σο επηζηήκε πνπ 

ππεξεηεί ηνπο θπβεξλψκελνπο
2
. Απηή ε ζεψξεζε έρεη δηαρξνληθή αμία. Καη απηφ 

γηαηί ν θξηηηθφο αληηεμνπζηαζηηθφο ιφγνο απνηειεί ρξήζηκν εθφδην απέλαληη ζε θάζε 

πξνζπάζεηα απζαίξεηεο εμνπζηαζηηθήο επηβνιήο. Κπξίσο φκσο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ 

λα δηαθπιάζζεηαη ε πνιηηηθή ειεπζεξία, δειαδή ν απηνθαζνξηζκφο ηνπ πνιίηε εληφο 

ηεο Πνιηηείαο
3
, κε ηε ζέζπηζε πεξηνξηζκψλ ζηελ θξαηηθή εμνπζία, ηελ νξγάλσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
4
. Ζ 

παξνχζα κειέηε επηδηψθεη λα αλαδείμεη ηελ επηθαηξφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ 

Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε ζηνλ ζεκεξηλφ δηάινγν πεξί «εγγπεηηζκνχ»
5
, ζπλνιηθά ζην 

πεδίν ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη πεξαηηέξσ κε άμνλα δχν επηκέξνπο αηνκηθά 

δηθαηψκαηα: ηελ ειεπζεξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία. 
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2. Η θεώρηζη ηοσ Αριζηόβοσλοσ Μάνεζη για ηα αηομικά δικαιώμαηα και 

ηη ζτεηικόηηηα ηης προζηαζίας ηοσς 

Αλαθνξηθά κε ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, γηα ηνλ Μάλεζε, ε ξεηή 

θαζηέξσζε ηφζν ηεο αξρήο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο (άξζξν 2 παξ. 1) φζν θαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (άξζξν 5 παξ. 1) ζην χληαγκα 

ηνπ 1975, απνηειεί κηα ερεξή απάληεζε ζηα δεηλά ησλ παγθφζκησλ πνιέκσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηζηνξηθά. ε έλα πξψην επίπεδν, νη ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 5 παξ. 1 πλη. απνζθνπνχλ, ε κελ πξψηε ζηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ αλήθεηλ ζην αλζξψπηλν είδνο, ε δε δεχηεξε ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ 

απηνθαζνξηζκνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ εμαηνκηθεχνπλ ην πξφζσπν. ε έλα δεχηεξν 

φκσο επίπεδν -θαη απηή ε παξαδνρή γίλεηαη απφ ηνλ Μάλεζε- νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο, 

εμαηηίαο ηεο γεληθήο δηαηχπσζεο θαη ηεο θαζνιηθήο ζεκαζίαο ηνπο, ιεηηνπξγνχλ 

εληέιεη εγγπεηηθά γηα ην ζύλνιν ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ
6
. Έηζη, ε αξρή ηεο 

αμίαο ηνπ αλζξψπνπ αμηνπνηείηαη σο εξκελεπηηθή παξάκεηξνο ζην λνκηθφ 

ζπιινγηζκφ
7
 θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, επηθνπξηθά, γηα ηελ πξνζηαζία 

θάζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ θαηνρπξψλεηαη ζε εηδηθφηεξν 

ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα
8
.        

ην πεδίν ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ν Μάλεζεο πξνηάζζεη ηνλ ακπληηθό 

ραξαθηήξα ηνπο. Αλαδεηθλχεη δειαδή ηε ζεκαζία ηνπ λα αλαγλσξίδεηαη έλαο ρψξνο 

ειεχζεξεο χπαξμεο θαη δξάζεο ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηελ θξαηηθή εμνπζία. Ζ 

ζεψξεζή ηνπ γηα ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα δελ πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν ζηε δηάγλσζε 

αμηψζεσλ απνρήο ησλ αηφκσλ έλαληη ηνπ θξάηνπο. Ο Μάλεζεο αλαγλσξίδεη 

ζπγρξφλσο ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη ζεηηθά ηα ζπληαγκαηηθά 

δηθαηψκαηα θαη λα κεξηκλά γηα ηελ κε παξαβίαζή ηνπο απφ ηνπο ηδηψηεο
9
. Ζ 
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ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε επηβεβαηψλεηαη κέρξη ζήκεξα απφ ηελ εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 πλη. σο γεληθήο εγγχεζεο πξνζηαζίαο ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ
10

. Έρεη άιισζηε ππνζηεξηρζεί φηη ζηε δηάηαμε απηή, 

φπνπ νξίδεηαη φηη φια ηα θξαηηθά φξγαλα ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αλεκπόδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ 

θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαηνρπξψλεηαη ε «αξρή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ». Αξρή πνπ επηηάζζεη, φρη κφλν 

ηελ αξλεηηθή αιιά θαη ηε ζεηηθή πξνζηαζία ηνπο κε ηε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ θαη 

ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ
11

. Δπίζεο, πξνεθηείλνληαο ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Μάλεζε, 

νδεγείηαη θαλείο ζηε ζχγρξνλε ζπδήηεζε γηα ηελ πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ
12

, πνπ εζηηάδεη ζηε λνκνζεηηθή πξνζηαζία ησλ θνξέσλ ηνπο 

απφ πξνζβνιέο πξνεξρφκελεο απφ ζπκπεξηθνξέο ηδησηψλ. Ζ ελ ιφγσ ζεψξεζε 

απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαλνληζηηθήο ελίζρπζεο θαη ηεο 

νπζηαζηηθήο απφιαπζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ.   

Παξάιιεια, ν Μάλεζεο δηαπηζηψλεη πσο ζην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν 

νξηζκέλσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ έρνπλ εηζαρζεί ζηνηρεία ζεζκηθά, πνπ νδεγνχλ 

ζηελ ππέξβαζε ηεο αηνκηζηηθήο πξόζιεςήο ηνπο
13

, ρσξίο λα απνδέρεηαη φκσο ηε 

ιεηηνπξγηθή ζεψξεζή ηνπο, πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπο
14

. Σν 

παξάδεηγκα ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, εξκελεπφκελεο σο ζεζκηθήο εγγχεζεο
15

, 

δηθαηψλεη ηε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε. Δμίζνπ δηαρξνληθή είλαη ε ζθέςε ηνπ ζρεηηθά 

κε ηνλ πνιηηηθό ραξαθηήξα πνπ έρνπλ νξηζκέλα αηνκηθά δηθαηψκαηα, φπσο ηα 

ζπιινγηθά δηθαηψκαηα ηεο ζπλάζξνηζεο θαη ηεο ζπλέλσζεο, ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ 

θ.ιπ. Πξφθεηηαη γηα δηθαηψκαηα πνπ ελζσκαηψλνπλ κηα δηάζηαζε πνιηηηθήο 

                                                           
10

 Βι. Α. ΜΑΝΗΣΑΚΖ, Κξάηνο Γηθαίνπ θαη δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο, εθδ. 

άθθνπια, 1994, ζ. 415-423. 
11

 Βι. Υ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ, Άξζξν 25, ζε: χληαγκα, θαη’ άξζξν εξκελεία, εθδ. άθθνπια, 

2017, ζ. 694-695, Κ. ΥΡΤΟΓΟΝΟΤ, Ζ θαλνληζηηθή δχλακε ηνπ πληάγκαηνο, ΓηΑ 31/2006, ζ. 819 

επ., ηδίσο ζ. 823 θαη Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ, Σν αλαζεσξεηηθφ θεθηεκέλν, εθδ. Α.Ν. άθθνπια, 2002, ζ. 

135-136. 
12

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 47 επ., Π. ΜΑΝΣΕΟΤΦΑ, 

πληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο, εθδ. άθθνπια, 2006 

θαη Σ. ΕΟΛΩΣΑ, Ζ πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαηά ηε λνκνινγία ηνπ 

ΔΓΓΑ, εθδ. άθθνπια, 2018. 
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Πξάμε Η, εθδ. άθθνπια, 1980, ζ. 674 επ.  



4 
 

ζπκκεηνρήο, ζην βαζκφ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ηνπο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ βίνπ
16

. Μέζσ ηεο νπζηαζηηθφηεξεο 

απφιαπζεο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, δηεπξχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

πνιίηε ζην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ εθδήισζε ηεο θξαηηθήο ζέιεζεο, γεγνλφο πνπ επηδξά 

ζηελ πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο.  

Ηδηαίηεξα επίθαηξεο είλαη νη επηζεκάλζεηο ηνπ Μάλεζε θαη σο πξνο ην δήηεκα 

ηεο ζρεηηθόηεηαο ηεο πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθώλ δηθαησκάησλ
17

. Ζ ζρεηηθφηεηα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπο νθείιεηαη -θαηά ηνλ Μάλεζε- ηδίσο ζην γεγνλφο φηη «ε θξαηηθή 

ζέιεζε ηηο ζεζπίδεη θαη ηηο ξπζκίδεη ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαζθάιηζε θαη ηε κε 

ππνλφκεπζε ηεο δηθήο ηεο επηβνιήο»
18

. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά απφ ηα αηνκηθά 

δηθαηψκαηα ηεινχλ ππφ ηελ επηθχιαμε ππέξ ηνπ λφκνπ θαη έηζη ε έθηαζε ηεο 

ζπληαγκαηηθήο ηνπο θαηνρχξσζεο εμαξηάηαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, απφ ηε λνκνζεηηθή 

ηνπο εμεηδίθεπζε θαη θαη’ επέθηαζε ηε δηθαζηηθή πξαθηηθή. Ο εθηειεζηηθφο ηνπ 

πληάγκαηνο λφκνο πνπ εθδίδεηαη ζην πεδίν ησλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ είλαη 

ξπζκηζηηθφο θαη ζα πξέπεη πάλησο λα απνζθνπεί, φπσο ππνζηεξίδεη ν Μάλεζεο, 

πξσηίζησο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηε ζέζπηζε πεξηνξηζκψλ
19

. Δπίζεο, νη ξήηξεο ηεο «δεκφζηαο ηάμεο», 

ησλ «ρξεζηψλ εζψλ» θαη ηεο «θνηλσληθήο πξνφδνπ» ή νη ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο ηεο 

απαγφξεπζεο ηεο θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ ρξένπο 

θνηλσληθήο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο δελ ζα κπνξνχζαλ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, λα 

θαηαζηήζνπλ ηηο ειεπζεξίεο εμππεξεηηθέο ελφο «θνηλνχ ζπκθέξνληνο». Όπσο 
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 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φ.π, ζ. 34, ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Ζ ζπληαγκαηηθή 

πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εληχπσλ θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε, ζε: 

πληαγκαηηθή Θεσξία θαη Πξάμε Η, εθδ. άθθνπια, 1980, ζ. 634 θαη 649, Κ. ΥΡΤΟΓΟΝΟΤ, 

Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 86, Α. ΣΑΚΖ, Πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία: Ζ 

λνκηθνπνιηηηθή δηάζηαζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ ηερλνινγηψλ, ζε: Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία 

ηεο πιεξνθνξίαο, δίθαην θαη θνηλσλία ζηνλ 21
ν
 αηψλα, εθδ. άθθνπια, 2006, ζ. 71-73 θαη 78-80 θαη Δ. 

ΑΝΑΣΑΗΑΓΟΤ, Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ. χγρξνλεο θαλνληζηηθέο δηαζηάζεηο ελφο θιαζηθνχ 

δηθαηψκαηνο, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 2010. 
17

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ Πξφινγνο ζε: Γ. Γνθνπκεληδίδε, Πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, εθδ. Καζηαληψηε, 1997. 
18

 Αιιά θαη «κε ηε γεληθφηεξε κέξηκλα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

θαζελφο κε ηελ άζθεζή ηνπο απφ άιινπο» βι. Α. ΜΑΝΔΖ, πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 58. Ο 

Μάλεζεο δηεπθξηλίδεη πάλησο φηη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ θαιή ή 

θαθή ζέιεζε ησλ θνξέσλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, αιιά θαη ηνλ εθάζηνηε ζπζρεηηζκφ ησλ θνηλσληθν-

πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, δειαδή ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εμνπζηαδνκέλσλ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηνχλησλ. Πξβι. Α. ΜΑΝΔΖ, Πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ, πληαγκαηηθή Θεσξία θαη Πξάμε ΗΗ, εθδ. άθθνπια, 2007, ζ. 552.  
19

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 75-76, ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Πξνβιήκαηα 

πξνζηαζίαο, φ.π., ζ. 555 θαη Η. ΚΑΜΣΗΓΟΤ, Ζ επηθχιαμε ππέξ ηνπ λφκνπ σο πεξηνξηζκφο, εγγχεζε 

θαη δηάκεζνο ησλ ειεπζεξηψλ, εθδ. άθθνπια, 2001. 
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δερφκαζηε θαη ζήκεξα, κηα ηέηνηα αληίιεςε ζα αληέζηξεθε ηελ φιε ινγηθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ ζπληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ
20

. Σειηθά, κέζα απφ ην 

ζχλνιν ηεο ζεψξεζήο ηνπ γηα ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ν Μάλεζεο ηνλίδεη επαξθψο 

ηελ παξαπιεξσκαηηθόηεηα
21

 θαη ηε δπλακηθή ηνπο, εθφζνλ πηζηεχεη ζηελ 

αιιειεμάξηεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη ζηνλ δηαξθή αλαπξνζδηνξηζκφ ηνπο
22

. 

 

3. Η ζκέυη ηοσ Αριζηόβοσλοσ Μάνεζη ζτεηικά με ηην ελεσθερία ηης 

εκπαίδεσζης και ηη θρηζκεσηική ελεσθερία  

Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα επηβεβαησζεί ε δηαρξνληθφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ 

Μάλεζε κέζα απφ ην παξάδεηγκα δχν αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ: ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. ην έξγν ηνπ Μάλεζε κπνξνχλ λα 

εληνπηζζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θεληξηθέο ηδέεο, πνιχ ρξήζηκεο γηα ηελ εξκελεία 

ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ ειεπζεξίεο. 

1) Γξάθνληαο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο ζηα Παλεπηζηήκηα θαη γηα 

ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία, ν Μάλεζεο ηνλίδεη πσο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ν ειεχζεξνο δηάινγνο, δειαδή ε δηαιεθηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ θαη σο αληηιφγνπ. Ζ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο πξνυπνζέηεη 

ινηπφλ θαη ζπλεπάγεηαη ηελ «πνιπθσλία» θαη ηνλ πινπξαιηζκό ηδεψλ, 

πξνβιεκαηηζκψλ θαη εξκελεηψλ. χκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ, ην χληαγκα δελ 

επηηξέπεη νχηε λα απαγνξεχνληαη, νχηε λα ππαγνξεχνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη 

ζηνπο δηδαζθφκελνπο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ε πξνβνιή θαη ε 

απνδνρή νξηζκέλσλ ζεσξηψλ ή αληηιήςεσλ. Γηαθνξεηηθά, ζα ππήξρε ην ελδερφκελν 

λα θαηαζηεί ε δηδαζθαιία κέζν ηδενινγηθήο ρεηξαγψγεζεο ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη 

ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηελ εμνπζία
23

. Βέβαηα, φπσο δηεπθξηλίδεη ν Μάλεζεο, ε 

                                                           
20

 Α. ΜΑΝΔΖ, πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 85. Βι. ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Οη θχξηεο 

ζπληζηψζεο, φ.π., ζ. 540-541 θαη 542-545 θαη Υ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ, Άξζξν 25, ζε: χληαγκα, θαη’ 

άξζξν εξκελεία, φ.π., ζ. 705-712. 
21

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 25 θαη ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Οη θχξηεο 

ζπληζηψζεο, φ.π., ζ. 537.  
22

 Σαπηφρξνλα, ν Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 

πξνηείλνληαο κηα αλαλεσκέλε πξφζιεςή ηνπ, κέζα απφ ηε ζπκθηιίσζε ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο κε ηηο δηθαηνθξαηηθέο εγγπήζεηο. 

23
 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο ζηα Παλεπηζηήκηα, ζε: πληαγκαηηθή 

Θεσξία θαη Πξάμε ΗΗ, εθδ. άθθνπια, 2007, ζ. 660, ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο 
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εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ην θξάηνο, θαη άξα ε ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο 

ζρεηηθνπνηείηαη αλαπφθεπθηα ζηνλ ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
24

, πφζν κάιινλ ζηηο 

θαηψηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Ο ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ηνπ 1975 πξνβιέπεη -θαη 

ηζρχεη κέρξη ζήκεξα- φηη «ε επηζηήκε, ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία είλαη ειεχζεξεο», 

αιιά «ε αλάπηπμε θαη ε πξναγσγή ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο» (παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 16 πλη.), θαζψο θαη φηη «ε παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ 

θξάηνπο» (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 πλη.). Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νθείινπλ λα δηδάζθνπλ ην επίζεκν πξφγξακκα, φπσο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ λνκνζέηε θαη σο εθ ηνχηνπ ηα πεξηζψξηα ηεο αλεμάξηεηεο 

γλψκεο θαη πξσηνβνπιίαο πνπ δηαζέηνπλ είλαη πνιχ ζηελά. Ωζηφζν, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Μάλεζεο, είλαη θαη απηνί, σο έλα ζεκείν, επηζηήκνλεο θαη επνκέλσο 

δελ πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζε άβνπια φληα ηεο εμνπζίαο, ψζηε απιψο λα 

κεηαβηβάδνπλ ηππνπνηεκέλεο γλψζεηο, αλαπαξάγνληαο ηελ θξαηνχζα ηδενινγία
25

. 

Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ζπγθξαηήζνπκε απφ ηε ζεψξεζε ηνπ Μάλεζε είλαη φηη ε 

πνιπθσλία απνηειεί θεληξηθφ φξν ησλ δηθαησκάησλ θαη ζεζκηθψλ εγγπήζεσλ πνπ 

ζπλαξζξψλνληαη ζην άξζξν 16 πλη. θαη άξα ραξαθηεξίδεη, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ, ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ βαζκίδσλ.  

2) Γηα ηνλ Μάλεζε, θνξείο ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη θαη νη δηδάζθνληεο θαη νη δηδαζθφκελνη, ζην κέηξν πνπ νη δεχηεξνη 

έρνπλ αμίσζε επηινγψλ ζηε κάζεζε. Έηζη, νη δηδαζθφκελνη δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελα κεηάδνζεο γλψζεσλ, αιιά ζεσξνχληαη αλαγθαίνη παξάγνληεο ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο πνπ δηεμάγεηαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα
26

. πλεπψο, ζηε ζθέςε ηνπ Μάλεζε, ε ζρέζε δηδαζθφλησλ θαη 

                                                                                                                                                                      
αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, φ.π., ζ. 705 θαη ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Ννκηθή παηδεία θαη πνιηηηθή, ζε: 

πληαγκαηηθή Θεσξία θαη Πξάμε Η, εθδ. άθθνπια, 1980, ζ. 743. 
24

 Βι. πάλησο Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο, φ.π., ζ. 653 θαη ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Ζ 

ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο, φ.π., ζ. 678-680, φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη ν 

αθαδεκατθφο δάζθαινο δελ δεζκεχεηαη σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

απφ ηηο ηπρφλ αληίζεηεο γλψκεο ησλ εθάζηνηε θπβεξλψλησλ, αιιά σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

αζθεί ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ.  
25

 Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο, φ.π., ζ. 654. 
26

 Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Μάλεζε, νη αλήιηθνη δελ είλαη κφλν αληηθείκελα πξνζηαζίαο. 

Δίλαη θαηά πξψην ιφγν πξφζσπα, δειαδή ππνθείκελα δηθαίνπ, άξα θνξείο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ πνπ θαζηεξψλεη ην χληαγκα. Ωο πξνο δε ηε δπλαηφηεηα ηεο απηνπξφζσπεο άζθεζεο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, απηή είλαη ζπλάξηεζε ηεο ειηθηαθήο σξίκαλζεο ηνπ αλειίθνπ θαη ην δήηεκα 

εμεηάδεηαη ad hoc αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ εθάζηνηε ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη κε ηξφπν 

εμαηνκηθεπκέλν φζνλ αθνξά ζηνλ αλήιηθν. Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 44 

θαη ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Ζ πξαγκάησζε ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηεο αλήιηθεο λεφηεηαο ζην ηζρχνλ 

δίθαην, ζε: πληαγκαηηθή Θεσξία θαη Πξάμε, ΗΗ, εθδ. άθθνπια, 2007, ζ. 644 θαη 646-647. 
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δηδαζθνκέλσλ είλαη κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο θαη όρη εμνπζίαο
27

. ηελ έλλνηα ηεο 

δηδαζθαιίαο εληάζζεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ δαζθάινπ λα δηαθσηίζεη θαη φρη λα 

επηβιεζεί ζηνπο αθξναηέο ηνπ, ζεβφκελνο ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ειεπζεξία
28

.    

3) Δίλαη εμίζνπ ελδηαθέξνπζεο νη παξαηεξήζεηο ηνπ Μάλεζε ζρεηηθά κε ηε 

δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975. Αλαθεξφκελνο 

εηδηθφηεξα ζηε ξήηξα πεξί «αλάπηπμεο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο» πνπ έρεη ηεζεί 

σο έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο παηδείαο, ν Μάλεζεο παξαηεξεί θαηαξράο φηη νξζψο 

αληηθαηέζηεζε ηελ πξνγελέζηεξε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζην εκθπιηνπνιεκηθφ θιίκα, 

δηαηχπσζε ζην χληαγκα ηνπ 1952
29

. Δπίζεο, απνζαθελίδεη φηη ε ελ ιφγσ ξήηξα 

πξνζηέζεθε ζην θπβεξλεηηθφ ρέδην πληάγκαηνο θαζαξά γηα πνιηηηθνςπρνινγηθνχο 

ιφγνπο, απφ ζεβαζκφ πξνο ηελ παξάδνζε
30

. Γηαηππψλεη κάιηζηα ηελ άπνςε φηη ε 

γεληθφηεξε πξφζεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε ηνπ 1975 ήηαλ λα ξπζκίζεη ζε κηα πην 

θηιειεχζεξε θαηεχζπλζε ηηο ζρέζεηο Κξάηνπο θαη Δθθιεζίαο, φπσο απνδεηθλχεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, πνπ 

επηβεβαηψλνπλ κηα ηάζε ελίζρπζεο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο
31

. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ, ν Μάλεζεο αλαγλσξίδεη ηειηθά φηη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 16 πλη. έρεη έλαλ θαηεπζπληήξην ραξαθηήξα πξνο ηνλ λνκνζέηε λα θαζνξίζεη 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο ηηζέκελνπο ζπληαγκαηηθνχο 

ζθνπνχο
32

. Καη ην θπξηφηεξν, φηη ε ξήηξα πεξί αλάπηπμεο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

                                                           
27

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο, φ.π., ζ. 661-662 θαη ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Ζ 

ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, φ.π., ζ. 700. 
28

 Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, φ.π., ζ. 706. 
29

 Ζ δηαηχπσζε ζην χληαγκα ηνπ 1952 ήηαλ ε εμήο: «Δηο πάληα ηα ζρνιεία κέζεο θαη 

ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο ε δηδαζθαιία απνζθνπεί ηελ εζηθήλ θαη πλεπκαηηθήλ αγσγήλ θαη ηελ 

αλάπηπμηλ ηεο εζληθήο ζπλεηδήζεσο ησλ λέσλ επί ηε βάζεη ησλ ηδενινγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ 

ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ». 
30

 Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο, φ.π., ζ. 659-660. 
31

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ/Κ. ΒΑΒΟΤΚΟΤ, Αη ζρέζεηο Κξάηνπο θαη Δθθιεζίαο θαηά ην λένλ 

χληαγκα, ΝνΒ, Έηνο 23
ν
, ζ. 1031-1032. Γηα ηηο αιιαγέο ζην χληαγκα ηνπ 1975 ζε ζρέζε κε ην 

χληαγκα ηνπ 1952 βι. ηδίσο Γ. ΠΗΝΑΚΗΓΖ, Μνλνκεξείο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην φλνκα ηεο 

«επηθξαηνχζαο» ζξεζθείαο, Σν 6/1999, ζ. 1104, ππνζεκ. 19, φπνπ επηζεκαίλνληαη νη δηαηάμεηο πνπ 

άιιαμαλ: ην άξζξν 31 πλη. πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ πξνζφλησλ εθινγηκφηεηαο ηνπ 

Αλψηαηνπ Άξρνληα ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο πηζηνχ ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, ην άξζξν 33 

πλη. πνπ δελ πεξηιακβάλεη ζην θείκελν ηνπ φξθνπ ηνπ αλψηαηνπ Άξρνληα ηελ ππφζρεζή ηνπ λα 

πξνζηαηεχεη ηελ επηθξαηνχζα ζξεζθεία, ην άξζξν 13 παξ. 2 πλη. πνπ απαγνξεχεη πιένλ ηνλ 

πξνζειπηηζκφ γεληθά, θαη φρη κφλν φηαλ ηειείηαη ζε βάξνο ηεο επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο, ην άξζξν 14 

παξ. 3 πλη. πνπ επηηξέπεη, θαη’ εμαίξεζε, ηελ θαηάζρεζε εληχπσλ πνπ πξνζβάιινπλ φρη κφλν ηε 

ρξηζηηαληθή αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε γλσζηή ζξεζθεία θαη θπζηθά ην άξζξν 16 παξ. 2 πλη. 
32

 Καζηεξψλνληαο σζηφζν έκκεζα, φπσο επηζεκαίλεη ν Μάλεζεο, έλα ζπληαγκαηηθφ πιαίζην 

γηα ηελ ηδενινγηθή κνλνπψιεζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία. Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ 

ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, φ.π., ζ. 692 επ. 
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ζπλείδεζεο
33

 δελ ελαξκνλίδεηαη, αλ θαη ζα έπξεπε, κε ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ζπλείδεζεο πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 13 παξ. 1 πλη.
34

   

4) Δξκελεχνληαο ην άξζξν 13 παξ. 1 πλη., ν Μάλεζεο εληνπίδεη ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ αλεμηζξεζθεία θαη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, εθφζνλ ε αλεμηζξεζθεία 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα ηεο ζξεζθεπηηθήο αλνρήο, ελψ ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία έρεη 

πην επξχ πεξηερφκελν, θαζψο εζηηάδεη ζηελ αλεκπφδηζηε δηακφξθσζε, εθδήισζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο αιιά θαη ζηελ απνζηψπεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ
35

.  

Οη παξαπάλσ θεληξηθέο ηδέεο απφ ην έξγν ηνπ Μάλεζε, ζρεκαηηθά: ε 

πνιπθσλία ζηελ εθπαίδεπζε, νη δηδαζθφκελνη σο απηνηειείο θνξείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ην αίηεκα ζεβαζκνχ ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη επίθαηξεο φζν πνηέ. Τπνζηεξίδεηαη θαη ζήκεξα 

ζηε ζεσξία φηη ην άξζξν 16 παξ. 2 πλη. πξέπεη λα εξκελεχεηαη κε άμνλα ην άξζξν 

13 παξ.1 πλη. θαη φηη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ ηδεψλ ζηνλ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ
36

. Αθφκε, έρεη θξηζεί απφ ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηε ζεσξία φηη νη καζεηέο, κε 

ζηνηρεηψδε ειηθηαθή σξηκφηεηα, είλαη απηνηειείο θνξείο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη φηη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ ηνπο, φηαλ 

αζθείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηέθλα, είλαη παξεπφκελν θαη ππνβνεζεηηθφ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ησλ παηδηψλ
37

. Γπζηπρψο, ε ειιεληθή λνκνινγία δελ είλαη πάληνηε 

                                                           
33

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, φ.π., ζ. 694-697, φπνπ ππνζηεξίδεηαη 

πάλησο φηη ε ξήηξα πεξί αλάπηπμεο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαίλεηαη λα εηζάγεη έκκεζα ηελ 

ηδενινγία ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ, κέζσ ηεο ζχδεπμεο ηεο εζληθήο κε ηε ζξεζθεπηηθή 

ζπλείδεζε. Πάλησο θαη κφλν ην φηη δελ κπήθε ζην χληαγκα ν δηαβιεηφο φξνο «ειιελνρξηζηηαληθφο 

πνιηηηζκφο» απνηειεί δεκνθξαηηθή θαηάθηεζε γηα ηνλ Μάλεζε θαη δείρλεη φηη φιν ην πλεχκα ηνπ 

πληάγκαηνο είλαη δηαθνξεηηθφ θαη δελ αλέρεηαη ηδενινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο αθαδεκατθήο 

ειεπζεξίαο.  
34

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο, φ.π., ζ. 660 θαη ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Ζ 

ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, φ.π., ζ. 693-694. 
35

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 249-256, Κ. ΥΡΤΟΓΟΝΟΤ, 

Αηνκηθά θαη θνηλσληθά, φ.π., ζ. 312 επ. θαη ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Θξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε θαη επηθξαηνχζα 

ζξεζθεία, Σν 6/1999, ζ. 1005-1006. 
36

 Βι. Γ. ΩΣΖΡΔΛΖ, Θξεζθεία θαη Δθπαίδεπζε θαηά ην χληαγκα θαη ηελ ΔΓΑ. Απφ ηνλ 

θαηερεηηζκφ ζηελ πνιπθσλία, εθδ. άθθνπια, 1993/1998, Κ. ΥΡΤΟΓΟΝΟΤ, Θξεζθεπηηθή 

εθπαίδεπζε, φ.π., ζ. 1004-1007 θαη Γ. ΠΗΝΑΚΗΓΖ, Μνλνκεξείο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, φ.π., ζ. 

1102-1107.  
37

 Βι. Γ. ΠΗΝΑΚΗΓΖ, Μνλνκεξείο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, φ.π., ζ. 1108-1110. Πξβι. Α. 

ΜΑΝΔΖ, Ζ πξαγκάησζε ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, φ.π., ζ. 629-630 θαη ηδίσο ζ. 648 φπνπ 

επηζεκαίλεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο πξέπεη λα 

αζθνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε φρη ησλ αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, αιιά ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ 
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πξφζπκε λα αθνινπζήζεη απηέο ηηο εξκελεπηηθέο ζπληεηαγκέλεο
38

. Δλδεηθηηθά, ζην 

ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ 660/2018 γηα ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ, κε ππμίδα ην άξζξν 3 παξ. 1 πλη., πηνζεηείηαη ν «θαηερεηηθφο» 

ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο, κε ην επηρείξεκα φηη έηζη δελ θινλίδεηαη ε 

ειιελνρξηζηηαληθή ζπλείδεζε ησλ ρξηζηηαλψλ νξζφδνμσλ καζεηψλ! Αληηζέησο, ζηελ 

εχζηνρε κεηνςεθία ηεο απφθαζεο επηζεκαίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ην πξφγξακκα 

ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη «πιεξνθνξίεο ή γλψζεηο 

ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα», αιιά ε κεηάδνζή ηνπο πξέπεη λα είλαη «αληηθεηκεληθή, 

θξηηηθή θαη πινπξαιηζηηθή» θαη λα κελ επηδηψθεη «θαηερεηηθφ ζθνπφ»
39

. Μφλν έηζη 

επηηπγράλεηαη ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ε δηάπιαζε ειεχζεξσλ θαη 

ππεχζπλσλ πνιηηψλ. Μήπσο έθηαζε ε ζηηγκή γηα έλα πινπξαιηζηηθφ κάζεκα 

ζξεζθεπηηθψλ, έζησ κε έκθαζε ζηε ρξηζηηαληθή νξζφδνμε ζξεζθεία, πνπ λα πξνσζεί 

ηε γλψζε, κε ζεβαζκφ ζηηο ζξεζθεπηηθέο ζπλεηδήζεηο φισλ ησλ καζεηψλ
40

;  

Άιισζηε, φπσο ηφληδε θαη ν Μάλεζεο, ε ειεπζεξία πνπ έρεη πξαθηηθή ζεκαζία, δελ 

                                                                                                                                                                      
ηέθλσλ θαη άξα είλαη ιεηηνπξγηθά. Καη επίζεο φηη ηα ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπφκελα αηνκηθά 

δηθαηψκαηα ησλ αλειίθσλ ιεηηνπξγνχλ θαη έλαληη ησλ γνλέσλ ηνπο.   
38

 Βι. ηηο απνθάζεηο ηΔ 3356/1995 (δηήκεξε απνβνιή καζεηή), ηΔ 2176/1998 (ψξεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ) θαη ΓΔθΥαλίσλ 115/2012. Πξνγελέζηεξεο σζηφζν 

απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζεβαζκνχ ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ζπλείδεζεο. Δλδεηθηηθά, ε απφθαζε ηΔ 194/1987 (απνδνρή άζεσλ θνηηεηψλ ζηηο ζενινγηθέο ζρνιέο), 

ε απφθαζε ΓΔθΑζ 1700/1983 (δηνξηζκφο εηεξφδνμεο θηινιφγνπ σο θαζεγήηξηαο κέζεο εθπαίδεπζεο), 

ηα ΠΔ ηΔ 533-535/1990 (απαιιαγή καζεηψλ απφ ηνλ εθθιεζηαζκφ κε απιή αίηεζε ησλ γνλέσλ 

ηνπο), ην ΠΔ ηΔ 347/2002, ΓηΑ 18/2003, ζ. 623 επ. (ε πίζηε δελ απαηηείηαη σο πξνζφλ ζε δεκφζηα 

ζέζε εθπαηδεπηηθνχ) θαη νη απνθάζεηο ηΔ 2280-2285/ 2001, ΝΟΜΟ (ην ζέκα ηεο κε αλαγξαθήο ηνπ 

ζξεζθεχκαηνο ζηηο ηαπηφηεηεο). Βι. γηα ηελ αλάιπζή ηνπο, Γ. ΩΣΖΡΔΛΖ, Ζ «αλάπηπμε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο» ζηελ πξνθξνχζηεηα θιίλε ηεο «επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο», ΝνΒ 43/1995, ζ. 

985. 
39

 ηε κεηνςεθία ηεο απφθαζεο ηΔ (Οι) 660/2018, αλαθέξεηαη επίζεο φηη ην θξάηνο, θαηά 

ηελ παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, δελ επηηξέπεηαη 

λα επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλε «θνζκνζεσξία» σο ηε κφλε απνδεθηή ή αιεζηλή, αιιά νθείιεη, ηεξψληαο 

ηελ αξρή ηεο νπδεηεξφηεηαο, λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ 

ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη λα επηιέμνπλ θξηηηθά ηελ θνζκναληίιεςε ηεο αξεζθείαο ηνπο. 

Άιισζηε, ζεκαληηθή θαηάθηεζε ζην πεδίν ηεο λνκνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ είλαη ε αλαγλψξηζε θαη δηαθχιαμε ηνπ πινπξαιηζηηθνύ ραξαθηήξα ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ ππαγνξεχεη ηε δηδαζθαιία πνιιψλ θαη φρη κφλν κίαο ζεσξίαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

επίζεκε θξαηηθή ηδενινγία. Βι. Κ. ΥΡΤΟΓΟΝΟΤ, Αηνκηθά δηθαηψκαηα, ζ. 394 θαη 374-375. Γηα 

θξηηηθή ζηελ απφθαζε βι. Α. ΚΑΗΓΑΣΕΖ, Διιελνρξηζηηαληθφ χληαγκα, ζε: Δθεκεξίδα πληαθηψλ, 

21-3-2018, Κ. ΣΗΣΔΛΗΚΖ, Σα ζξεζθεπηηθά ζηα ζρνιεία θαη νη αδηάβαζηνη χκβνπινη ηεο 

Δπηθξαηείαο, ζε: Δθεκεξίδα πληαθηψλ, 4-4-2018, Γ. ΩΣΖΡΔΛΖ, Θενθξαηηθφο Καηερεηηζκφο ή 

Γεκνθξαηηθή Πνιπθσλία; Σν «φπηζζελ νινηαρψο» ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ, 

ζε: constitutionalism.gr. θαη ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ, Θενθξαηία ή Γεκνθξαηία, ζε: Δθεκεξίδα πληαθηψλ, 18-4-

2018. 
40

 Γηα κηα ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο βι. Π. 

ΜΑΝΣΕΟΤΦΑ, Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Μεζνγεηαθή Δπξψπε, ζε: 

constitutionalism.gr, ζ. 5-6 θαη ηνπ ίδηνπ, Θξεζθεία θαη εθπαίδεπζε, Book’s Journal, Μάηνο/2011, ζ. 

38.  
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είλαη ηφζν ε ειεπζεξία ησλ ζπκθσλνχλησλ, φζν ε ειεπζεξία ησλ δηαθσλνχλησλ, 

δειαδή εθείλσλ πνπ ζθέπηνληαη δηαθνξεηηθά
41

. 

 

4. Σσμπεραζμαηικές παραηηρήζεις 

Ο Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο, πηνζεηψληαο έλαλ λνκηθφ ζεηηθηζκφ 

εκπινπηηζκέλν κε θνηλσληνινγηθφ ζηνραζκφ
42

 θαη πηζηεχνληαο ζηνλ δηαξθή 

αλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ηξνθνδνηεί, κε ηε ζθέςε ηνπ, ηα 

ζχγρξνλα ξεχκαηα ηεο ζεσξίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Δηδηθφηεξα, 

εθιακβάλεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα σο απαξαίηεην φξν γηα ην πληαγκαηηθφ 

Γίθαην, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη σο «ηερληθή» ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο
43

. Πεξαηηέξσ, 

ππνζηεξίδεη φηη ε πνιηηηθή ειεπζεξία πξνυπνζέηεη ηε ζύλζεζε ειεπζεξίαο θαη 

ηζόηεηαο
44

, ε νπνία απνηειεί άιισζηε δηαρξνληθφ δεηνχκελν
45

. Καη ηειηθά, 

επηζεκαίλεη εχζηνρα φηη ε δεκνθξαηία θαζίζηαηαη νπζηαζηηθή, κφλν εθφζνλ ε 

ηζόηεηα θαη δηα απηήο ε ειεπζεξία δηεπξχλνληαη θαη επεθηείλνληαη πέξα απφ ην 

θαζαξά λνκηθφ-πνιηηηθφ, ζην νηθνλνκηθφ θαη ζε φιν ην θνηλσληθφ πεδίν, ψζηε λα 

δηέπνπλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο
46

.     

                                                           
41

 Βι. Α. ΜΑΝΔΖ, πληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, φ.π., ζ. 34. 
42

 Βι. Γ. ΩΣΖΡΔΛΖ, Ο αληηεμνπζηαζηηθφο ιφγνο, φ.π., ζ. 189. Πξβι. Δ. ΓΑΡΕΔΝΣΑ, Ο 

λνκηθφο ζεηηθηζκφο ζην έξγν ηνπ Αξ. Μάλεζε, ζε: Υαξκφζπλν Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε Η, εθδ. 

άθθνπια, 1994, ζ. 89-97.  
43

 Α. ΜΑΝΔΖ, Σν πληαγκαηηθφλ Γίθαηνλ σο ηερληθή ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο, Αξκ ΗΣ, 

ζ. 535 επ.  
44

 Βι. ηδίσο Γ. ΣΑΣΟΤ, Σν πληαγκαηηθφ Γίθαην σο ηερληθή ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο, 

φ.π., ζ. 59. 
45

 Βι. ελδεηθηηθά Π. ΟΤΡΛΑ, Γεκνθξαηία θαη ειεπζεξία ζηε ζπληαγκαηηθή ζεσξία: 

Μεξηθέο πξνθαηαξθηηθέο παξαηεξήζεηο, ζε: Υαξκφζπλν Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε ΗΗ, εθδ. Α.Ν. 

άθθνπια, 1998, ζ. 609 επ.   
46

 Βι. Γ. ΣΑΣΟΤ, Σν πληαγκαηηθφ Γίθαην σο ηερληθή ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο, φ.π., ζ. 

59 κε ηηο εθεί παξαπνκπέο. Γηα ηε δεκνθξαηία βι. επξχηεξα Α. ΜΑΝΗΣΑΚΖ, Ζ δεκνθξαηηθή αξρή 

ζην έξγν ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε θαη νη ινγηθέο θαη ηζηνξηθέο πξνεθηάζεηο ηεο, ζε: Υαξκφζπλν 

Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε Η, εθδ. Α.Ν. άθθνπια, 1994, ζ. 337 επ. θαη Α. ΜΑΝΔΖ, Ζ θξίζε ησλ 

ζεζκψλ ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο θαη ην χληαγκα, ζε: πληαγκαηηθή Θεσξία θαη Πξάμε Η, εθδ. 

άθθνπια, 1980, ζ. 543 επ. 


