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Απαγόρευση των θρησκευτικών συμβόλων στην Ευρώπη: απόρροια κοσμικού κράτους ή 
διακρίσεις εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων; 

 

Η θρησκεία, ανέκαθεν, λειτουργούσε  ως πεδίο αντιπαράθεσης και πολεμικών 
συρράξεων, είτε μεταξύ κρατών- φορέων διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων (π.χ. Μάχη του 
Πουατιέ, 725 μ.Χ.) είτε μεταξύ επίσημης θρησκευτικής εξουσίας και θρησκευτικών 
μειονοτήτων (τριακονταετής πόλεμος). Από το 1648 και την συνθήκη της Βεστφαλίας, 
αποτέλεσμα του τριακονταετούς πολέμου, καθιερώνεται στον Ευρωπαϊκό χώρο το δικαίωμα της 
ανεξιθρησκίας και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων. Έκτοτε, «η 
απάντηση του Ευρωπαϊκού πνεύματος στο τραύμα των θρησκευτικών πολέμων, ήταν μία 
απόρριψη του θρησκευτικού απολυταρχισμού, αλλά και μια σκεπτικιστική απόρριψη του 
Χριστιανισμού» (Λίποβατς1). Σταδιακά και ως απότοκο της Βιομηχανικής επανάστασης και της 
πορείας προς την εκκοσμίκευση του κρατικού μηχανισμού, επέρχεται διαφοροποίηση της 
κοσμικής σφαίρας από τους θρησκευτικούς θεσμούς και τα θρησκευτικά πρότυπα και σε 
ορισμένες περιπτώσεις, παρακμή κάποιων από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές2.  

Στον 20ο αιώνα πια, στην μεταπολεμική περίοδο, η σχέση μεταξύ εκκλησίας και ατόμου 
αποτυπώνεται στη φράση «πιστεύειν χωρίς ανήκειν»3. Ο θεσμικός διαχωρισμός που συντελείται 
σε μία πλειάδα χωρών στον Ευρωπαϊκό χώρο, δεν συνεπάγεται απαραίτητα μείωση της 
θρησκευτικής δραστηριότητας, αλλά περισσότερο εμφάνιση ενός νέου τύπου αλληλεπίδρασης 
μεταξύ θρησκευτικής και πολιτικής ζωής. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν τα κομμουνιστικά 
κράτη, στα οποία κατά ιδεολογική επιταγή υπήρξε προσπάθεια περιθωριοποίησης της 
κοινωνικής δυναμικής της θρησκείας. 

Βασικό τρόπο έκφρασης των θρησκευτικών δογμάτων αποτελούν τα σύμβολα. Η λέξη 
σύμβολο προέρχεται από την λέξη «συμβάλλω» και μπορεί να εκφραστεί ως το σημείο επαφής 
δύο πραγματικοτήτων διαφορετικής τάξεως. Τα σύμβολα μπορούν να επιτελέσουν ενοποιητικό 
ρόλο με την έννοια που εκφράζουν, ενώ κάθε συμβολισμός έχει μία έννοια και μία εξήγηση. 
Γενικά, τα σύμβολα χρησιμοποιούνται ως υποστήριγμα ή εργαλείο κατανόησης μιας ιδέας. 
Ειδικότερα, ως θρησκευτικά σύμβολα, ορίζουμε οτιδήποτε αντιπροσωπεύει μία θρησκευτική 
έννοια ή εκφράζει μία θρησκεία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο σταυρός 
(Χριστιανισμός), η ημισέληνος (Ισλάμ) και το άστρο του Δαυίδ (Ιουδαϊσμός). Σύμβολα 
ενδυμασίας αποτελούν η “burqa” (Μουσουλμανισμός) και το ράσο (Χριστιανισμός).  

Παρά την ανέκαθεν ευρεία χρήση των συμβόλων, στη σύγχρονη Ευρώπη παρατηρείται 
μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία εκκοσμίκευσης. Ως κοσμικό, ορίζεται το κράτος, όπου η 
κοσμική σφαίρα διαφοροποιείται από τους θρησκευτικούς θεσμούς και τα θρησκευτικά σύμβολα4. 
Αν και διαχρονικό, το ζήτημα της θέσης των θρησκευτικών συμβόλων στο δημόσιο χώρο 
επανήλθε στην επικαιρότητα με αφορμή την περίπτωση της απαγόρευσης της ολικής κάλυψης του 
                                                            
1 Λίποβατς, Θ., 2017,Ο Μαρτίνος Λούθηρος και Η Επανάσταση της Μεταρρύθμισης, Εκδόσεις Πόλις 
2 Casanova, J, 1994. Public Religions in the Modern World. Εκδόσεις University of Chicago Press. 
3 Βλ.παραπομπή 5 
 
4 Davie, G., 2010. Κοινωνιολογία της θρησκείας. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 
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προσώπου στους δημόσιους χώρους στη Γαλλία, το 2010. Πιο συγκεκριμένα, το Συνταγματικό 
Δικαστήριο απεφάνθη ότι το μέτρο αυτό, είχε ως στόχο της περιφρούρηση της Δημόσιας Τάξης 
και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών5. Παρόμοια μέτρα ελήφθησαν και σε άλλες 
ευρωπαϊκές και μη χώρες. Ειδικότερα, εντός Ευρώπης, το 2011, ακολουθεί η απαγόρευση της 
Νικάμπ στο Βέλγιο για λόγους μη ταυτοποίησης,6 ενώ στην Αυστρία, μπαίνει τέλος στην “burqa” 
για λόγους κοινωνικής συνοχής.7 Μερική απαγόρευση εφαρμόστηκε στην Ολλανδία8, ενώ 
προσπάθειες θέσπισης παρόμοιων μέτρων υπήρξαν σε περιοχές της Ιταλίας9 και της Ισπανίας. 
Εκτός Ευρώπης, απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου έχει θεσπιστεί σε Τσαντ, Καμερούν, 
Νιγηρία και Κονγκό10. Στην Τουρκία πάλι, η κάλυψη του προσώπου απαγορεύθηκε σε 
δικαστήρια, στρατό και αστυνομία, ενώ μεγάλη έκταση έλαβε το ζήτημα στην Αυστραλία το 2016 
με την κίνηση μιας βουλευτού να φορέσει “burqa” μέσα στο κοινοβούλιο και να την αποβάλει 
επιδεικτικά. Σε απάντηση προς τους ισχυρισμούς των αντιτιθέμενων στους εν λόγω νόμους περί 
προσβολής του δικαιώματος στην ανεξιθρησκία, την ελευθερία σκέψης και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, τα προαναφερόμενα κράτη προβάλλουν το επιχείρημα ότι δεν στοχοποιείται 
καμία θρησκευτική ομάδα, αλλά ο νόμος αποσκοπεί στη δημόσια ασφάλεια.  

 

Στο σημείο αυτό, είναι ουσιώδης η πραγματοποίηση μιας βαθύτερης ανάλυσης του 
θέματος της απαγόρευσης των θρησκευτικών συμβόλων στην Ευρώπη. Βασική αφορμή για τη 
νομοθέτηση ενάντια στα σύμβολα αποτελούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις Ισλαμιστών, φαινόμενο 

διαρκώς αυξανόμενο14 σε όλη την Ευρώπη, οδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε αντιδράσεις από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία11 και η Γαλλία12. Ένα από τα απότοκα της 
τρομοκρατίας, η ξενοφοβία, οδηγεί τα Ευρωπαϊκά κράτη στο να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τις 
θρησκευτικές μειονότητες. Αυτές, με την σειρά τους, προσπαθούν να προσαρμοστούν σε ένα 
ομοιογενές σύνολο υπό την ομπρέλα του κοσμικού κράτους13. Μέχρι το 2050, ένας στους δέκα 

                                                            
5Το Βήμα, 2010. Μπούρκα τέλος στην Γαλλία. http://www.tovima.gr/world/article/?aid=359504   
6 Jurist, 2017. Europe rights court upholds Belgium burqa ban. http://www.jurist.org/paperchase/2017/07/europe-
rights-court-upholds-belgium-burqa-ban.php#  
7 Chris Baynes, Independent, 2017. Austria burqa ban: Government warns Muslim women to show faces in public 
or be fined. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/austria-burqa-ban-muslim-women-face-veils-public-
fines-legislation-october-1st-force-a7960816.html  
8 The Guardian, 2015. Dutch cabinet approves partial ban on Islamic veil in public areas. 
https://www.theguardian.com/world/2015/may/22/netherlands-islamic-veil-niqab-ban-proposal-dutch-cabinet  
9Caherine Edwards, The local, 2017. Italian region bans women in face veils from entering hospitals. 
https://www.thelocal.it/20170308/italian-region-bans-veiled-women-from-entering-hospitals  
10 Radhika  Shangani, 17/08/2017, The Telegraph, Burka bans: The countries where Muslim women can't wear 
veils, https://www.telegraph.co.uk/women/life/burka-bans-the-countries-where-muslim-women-cant-wear-veils/  
11 Adam Taylor, 12/8/2016, The Washington Post, Banning burqas isn’t a sensible response to terrorism, 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/12/banning-burqas-isnt-a-sensible-response-to-
terrorism/?utm_term=.b7efaea657b3  
12 The Guardian, 24/08/2016, The Guardian, The Guardian view on France’s ‘burkini bans’: ugly politics on the 
beach, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/24/the-guardian-view-on-frances-burkini-bans-ugly-
politics-on-the-beach  
13 Shelina Janmohamed, 02/07/2014, The Telegraph , An irrational fear of the burqa means less freedom for us all, 
https://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/10940707/France-burqa-ban-An-irrational-fear-of-the-burqa-will-
cost-us-all-dearly.html  
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Ευρωπαίους πολίτες θα είναι Μουσουλμάνος, γεγονός που φοβίζει τους Χριστιανούς που θεωρούν 
πως θα επηρεαστούν από το ανερχόμενο μουσουλμανικό ρεύμα14.  

 

Τα κράτη, επιπρόσθετα, προτάσσουν το ζήτημα της ασφάλειας με το επιχείρημα του ότι 
δεν μπορούν να διακρίνουν αν το άτομο που καλύπτει το πρόσωπο του είναι κάποιος εν δυνάμει 
τρομοκράτης15. Η συνεχής σύγκρουση κουλτουρών με διαφορετικό υπόβαθρο είναι αναπόφευκτο 
να οδηγήσει σε μία πάλη για την επικράτηση του ισχυρότερου, ιδίως κατά τη σύγχρονη περίοδο 
της εδραίωσης πολυπολιτισμικών κοινωνιών16. Η κατάργηση της “burqa”, αποτελεί μία 
αντανακλαστική αντίδραση των Ευρωπαϊκών εθνικών κρατών απέναντι σε μία αλλότρια αντίληψη 
της θρησκευτική πίστης. Οι θρησκευτικές ομάδες θεωρούν δηλαδή, ότι στερείται με την 
απαγόρευση ένα κομμάτι της προσωπικότητάς τους17. Τα δυτικά κράτη μέσα από την υπογραφή 
εθνικών συνθηκών και τα συνταγματικά κείμενά τους18, υποστηρίζουν πως η απαγόρευση 
αποτελεί μέσο προστασίας των πολιτών κατά των διακρίσεων και ταυτόχρονα ασπίδα προστασίας 
της πίστης του καθενός. 

 

Έτσι, σε μια δημοκρατική κοινωνία, όπου πολλές θρησκείες συνυπάρχουν στον ίδιο 
πληθυσμό, μπορεί να είναι απαραίτητο να επιβληθούν περιορισμοί στη θρησκευτική έκφραση 
για να εναρμονιστούν τα συμφέροντα των διαφορετικών ομάδων και να εξασφαλιστεί ο 
σεβασμός των πεποιθήσεων του καθενός. Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενός κοσμικού κράτους19, η 
θρησκεία και τα μέσα έκφρασής της, εξοστρακίζονται από τη δημόσια σφαίρα σε εκείνη της 
ιδιωτικής. Το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας το έχει και το ασκεί καθένας ως άτομο και 
συγκεκριμένα ως πιστός και όχι ως πολίτης‧ αναγκαίο αποτέλεσμα του διαχωρισμού της 
κοινωνικής πραγματικότητας σε «πολιτικό κράτος» και «κοινωνία των πολιτών». 

Η έννοια της εκκοσμίκευσης  προβάλλεται ως απαραίτητη συνθήκη και προϋπόθεση της 
διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην υπόθεση SAS v. 
France20. Δε νοείται, σύμφωνα με τη νομολογία του EΔΔΑ, αρμονική συμβίωση κι 
αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών, όταν μερικοί εξ αυτών καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του 

                                                            
14 Kashmira G., 02/04/2015, Independent, The Future of World Religions report: One in ten Europeans will be 
Muslim by 2050, http://www.independent.co.uk/news/world/the-future-of-world-religions-report-one-in-ten-
europeans-will-be-muslim-by-2050-10153562.html  
15 Pearson, A., 02/05/2017, The Telegraph, For the sake of national security, we must ban the burka, 
https://www.telegraph.co.uk/women/politics/sake-national-securitywe-must-ban-burka/  
16 Jake Cigainero, 10.04.2016, Deusche Welle, Five years into ban, burqa divide widens in France,  
http://m.dw.com/en/five-years-into-ban-burqa-divide-widens-in-france/a-19177275  
17 Semaa Abdulwali, 06/10/2014, The Guardian, The niqab makes me feel liberated, and no law will stop me from 
wearing it, https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/06/the-niqab-makes-me-feel-liberated-and-no-
law-will-stop-me-from-wearing-it  
18 Τρωϊάνος Σπυρίδων, Λεωναρίτου Βασιλική, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 3η Έκδοση, Οργάνωση των Εκκλησιών 
και Διεθνείς Σχέσεις 
19  Madeley, J. T. S. and Zsolt E., Church and state in contemporary Europe: the chimera of neutrality, p. 14, 2003 
Routledge 
20 The Guardian,2014 France's burqa ban upheld by human rights court, 
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/01/france-burqa-ban-upheld-human-rights-court  
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προσώπου τους και “απομονώνονται” από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Τονίζεται ιδιαιτέρως, 
η γαλλική έννοια της laicite 21ως βάση για την επίτευξη της ισότητας σε όλα τα επίπεδα καθώς 
και ως απαίτηση για τη διασφάλιση κάθε θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος. Συνεπώς, κατά τη 
δυτικότροπη σκέψη, η ύπαρξη στη δημόσια ζωή θρησκευτικών συμβόλων, που οδηγούν σε 
διαχωρισμό μεταξύ των πολιτών, αποτελεί τροχοπέδη για την εύρεση ενοποιητικών στοιχείων 
μεταξύ των κοινωνιών καθώς και ανασταλτικό παράγοντα για την εδραίωση του κοσμικού 
χαρακτήρα του κράτους. Εξάλλου, η αλληλένδετη σχέση μεταξύ θρησκείας και πολιτικής 
καθιστά κάθε θρησκευτική ομάδα μια πολιτική δύναμη, η οποία τείνει να προάγει ένα 
ασυμβίβαστο με τα ευρωπαϊκά δεδομένα πρότυπο ζωής22. 

 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, όσον αφορά τη θέση των θρησκευτικών συμβόλων στο 
σύγχρονο κόσμο, βρίσκεται η “burqa” κι οτιδήποτε συνολικά δυσχεραίνει την αναγνώριση του 
προσώπου. Ειδικότερα, η “burqa” υποστηρίζεται πως αποτελεί ένα αναχρονιστικό σύμβολο 
καταπίεσης της σεξουαλικότητας των γυναικών και πατριαρχικά έμφυλης κυριαρχίας, ενώ 
παράλληλα προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια23. Προβάλλεται το επιχείρημα ότι το 
συγκεκριμένο σύμβολο απολυτοποιείται 24, δεν προσαρμόζεται δηλαδή στις συνθήκες κι 
ανάγκες  της σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας κι επιπροσθέτως στην ανάγκη κατοχύρωσης 
των δικαιωμάτων, κυρίως των γυναικών . Ο αναχρονιστικός του χαρακτήρας έγκειται, όπως 
αναφέρεται και πάλι στην υπόθεση SAS v. France, στο γεγονός ότι η μη απαγόρευση του 
συμβόλου αυτού, έρχεται σε αντίφαση με την ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας, 
ιδιαιτέρως δεδομένης της έξαρσης των τρομοκρατικών ενεργειών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Πράγματι, η αυξανόμενη δράση εξτρεμιστικών θρησκευτικών οργανώσεων καθώς και 
η δυσκολία αφομοίωσης ενός μέρους του μουσουλμανικού πληθυσμού, δημιουργεί ένα κλίμα 
ανασφάλειας σε μέρος της κοινωνίας ότι επίκειται αλλοίωση των πολιτισμικών της στοιχείων25. 
Προβάλλεται λοιπόν, η ανάγκη για πρόταξη του δημοσίου συμφέροντος έναντι της διατήρησης 
ενός θρησκευτικού συμβόλου μη προσαρμοσμένου στα σύγχρονα δεδομένα.  

 

Ωστόσο, όπως και κάθε άλλη πτυχή της ελευθερίας, η θρησκευτική, είναι θεμελιώδης για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Prof. Dr. Gerhard Robbers  «όταν απουσιάζει η 
θρησκευτική ελευθερία, υποφέρουν όλες οι άλλες και όταν αναπτύσσεται, οι υπόλοιπες 
ευδοκιμούν».  Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου αλλά και για την αρμονική και ειρηνική 
συνύπαρξη πολυπολιτισμικών κοινοτήτων, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

                                                            
21 The Guardian,2015 Now more than ever, it is time to stand up for France’s brand of secularism,   
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/12/france-brand-secularism-laicite-marine-le-pen  
22 Μακρής Σ., 2015. Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική. 1η Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Κάλλιπος.  
23 Sarah Waseem/The Review of Religions,2009 , ban the burqa, http://www.reviewofreligions.org/249/ban-the-
burqa/ 
24 Μακρίδης,Β.Ν ,ΤΟ ΒΗΜΑ,2001, τα θρησκευτικά σύμβολα κι ο κίνδυνος της απολυτοποίησης, 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=129555  
25 JMurdock, J. , International Business Times, 25/03/2016 , From Lockerbie to the London bombings: The nine 
worst terrorist attacks in Europe since 1970, https://www.ibtimes.co.uk/lockerbie-london-bombings-nine-worst-
terrorist-attacks-europe-since-1970-1551605  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/12/france-brand-secularism-laicite-marine-le-pen
http://www.reviewofreligions.org/249/ban-the-burqa/
http://www.reviewofreligions.org/249/ban-the-burqa/
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=129555
https://www.ibtimes.co.uk/lockerbie-london-bombings-nine-worst-terrorist-attacks-europe-since-1970-1551605
https://www.ibtimes.co.uk/lockerbie-london-bombings-nine-worst-terrorist-attacks-europe-since-1970-1551605


5 
 

Ανθρώπου26εσωκλείει το άρθρο 9 παρ. 1, που καθιερώνει δια της λατρείας την ελευθερία της 
σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας και των πεποιθήσεων . Άξιο αναφοράς αποτελεί και το 
άρθρο 14,  το οποίο δεσμεύει τα κράτη να σέβονται την αρχή της “μη διάκρισης”. Το κυριότερο 
επιχείρημα των αρνητών του νόμου για την κατάργηση της “burqa” είναι ο φόβος περί 
καταστρατήγησης των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, που απορρέουν ακριβώς από τα παραπάνω 
άρθρα. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης27απεφάνθη κατά των εργοδοτών 
της και υπέρ της κ. Bougnaoui, που απολύθηκε διότι αρνήθηκε να αφαιρέσει την “burqa” εν ώρα 
εργασίας έπειτα από παράπονα πελατών τους. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν πως η απόλυσή 
της αποτελεί άμεση διάκριση καθώς η “burqa” δεν παρακωλύει την άσκηση των καθηκόντων 
της. 

Παράλληλα, η θρησκεία αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα ταύτισης στο πλαίσιο μιας 
κοινωνίας. Η κοινωνική αναγνώριση του θρησκευτικού προσανατολισμού διαδραματίζει βασικό 
ρόλο ως σημάδι και μέσο για τη διαδικασία ταύτισης βάσει της θρησκείας. Όταν αυτό στερείται, 
στερείται και το δικαίωμα του “ανήκειν” σε μία κοινωνία28. Μάλιστα, η απαγόρευση των 
θρησκευτικών συμβόλων σε δημόσιο χώρο θεωρείται από πολλούς πρακτικά αδύνατη, καθώς τα 
σύμβολα για παράδειγμα στην τέχνη, εμφανίζονται επανειλημμένα. Η ύπαρξη εικόνων, που 
φέρουν θρησκευτικούς συμβολισμούς, είναι εξίσου έντονη και στα σχολικά βιβλία29.  

 

Φεμινιστικές προσεγγίσεις αναφέρουν πως η κάλυψη του προσώπου στον γυναικείο 
μουσουλμανικό πληθυσμό γίνεται για θρησκευτικούς, ψυχολογικούς, πολιτικοοικονομικούς, 
πολιτισμικούς και οικογενειακούς λόγους, προσδίδοντας έτσι το ανάλογο νόημα στο εκάστοτε 
άτομο. Η λανθασμένη εντύπωση ενός αδιαίρετου συνόλου παραγνωρίζει τις ποικίλες μορφές 
πίστης, δράσης και γυναικείων ταυτοτήτων, αποσιωπώντας τα βιώματα και τις προσωπικές τους 
ανάγκες. 30Απαγορεύοντας τα «επιδεικτικά» θρησκευτικά σύμβολα στα δημόσια σχολεία, οι 
μουσουλμάνες γυναίκες οδηγούνται, είτε στο να στερούνται της εκπαίδευσής τους, είτε στην 
εγγραφή τους σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο της καθολικής εκκλησίας – όπου η μαντίλα και η 
“burqa” επιτρέπονται -  ή πάλι αναγκάζονται να καταφύγουν σε χώρα του εξωτερικού. Το ότι τα 
ιδιωτικά εκκλησιαστικά σχολεία είναι πιο φιλελεύθερα σε σχέση με τα δημόσια γαλλικά σχολεία 

                                                            
26 Κτιστάκις  Γ., 2004. Θρησκευτική Ελευθερία και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 1η έκδοση, 
Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σακκούλα (σελ 53, 167) 
27Bilefsky,D.,  2016. European Court Backs Women Dismissed in France For Wearing Head Scarf. New York Times 
[internet] 13 Ιουλίου. Διαθέσιμο στο: https://www.nytimes.com/2016/07/14/world/europe/france-head-scarf-
court.html 
28 Παπαρίζος Α., 2014. Η κοινωνία των αμαρτωλών. Η πολιτική ως διαχείριση του φόνου, της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης, Αθήνα:  Εκδόσεις Παπαζήση.  
29 Γιαγκάζογλου Σ., 2010. Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. Νομοκανονικά. Απρίλιος. (σελ 23-
48) 
30 Σιράκ Σ., 2018. Η Μαντίλα στην Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη: Ανάμεσα στην Επιλογή και την 
Επιβολή (MSc Thesis) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Αθήνα, σελ 14 -19. Διαθέσιμο στο: 
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2672742/theFile  

https://www.nytimes.com/2016/07/14/world/europe/france-head-scarf-court.html
https://www.nytimes.com/2016/07/14/world/europe/france-head-scarf-court.html
https://www.facebook.com/ekdoseis.papazisi/?fref=ts
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2672742/theFile
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ίσως να θέτει πολλά ερωτηματικά σχετικά με την κοσμικότητα που διατείνεται πως υπερασπίζεται 
η Γαλλία31.  

Τονίζεται πως το μέτρο αυτό έχει οξύνει τα κρούσματα επιθέσεων απέναντι στους 
μουσουλμάνους, περιθωριοποιώντας τους ακόμη περισσότερο, παρά το γεγονός πως απώτερος 
σκοπός της δημιουργίας του ήταν η αρμονική συμβίωση. Ταυτόχρονα, εγείρονται 
προβληματισμοί αναφορικά με την αυταρχικότητα των παρεμβάσεων του κράτους προς το σύνολο 
των θρησκευτικών μειονοτήτων32. 

Είναι ωστόσο προφανές, πως το ρεύμα της νεωτερικότητας έφερε αλλαγές στη νοοτροπία 
του κόσμου κι εκθρόνισε την Εκκλησία από την πρωτοκαθεδρία και την τεράστια επιρροή που 
είχε για χρόνια στην κρατική εξουσία. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα χριστιανικά σύμβολα, έντονη 
ήταν και είναι η παρουσία του σταυρού και των εικόνων στο δημόσιο χώρο τόσο στην Ελλάδα 
όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αν και στην Ελλάδα επικρατεί το σύστημα της «νόμω 
κρατούσης πολιτείας», εννοώντας πως η Πολιτεία επεμβαίνει και ρυθμίζει τα θέματα της 
Εκκλησίας33 κι αυτή με τη σειρά της υποτάσσεται σε αυτή την πρακτική34, σε αρκετά κράτη της 
Ευρώπης, όπως στη Γαλλία και την Ιταλία, ισχύει το μοντέλο του “λαϊκού κράτους”(laique, 
secular), το οποίο ακολουθεί το μοντέλο του πλήρους διαχωρισμού35.  

 

Με την απόφαση Lautsi κατά Ιταλίας36, η οποία αφορούσε στην κατάργηση των εικόνων 
του Εσταυρωμένου από τα σχολεία, το Ε.Δ.Δ.Α.37 έκρινε μεταξύ άλλων, ότι ο Σταυρός αν και 
θρησκευτικό σύμβολο, έχει παθητικό και όχι ενεργητικό χαρακτήρα, με την έννοια πως δεν είναι 
αρκετό από μόνο του να προκαλέσει τη θρησκευτική ακεραιότητα ενός αλλόπιστου ή άθεου38, 
άρα και δεν υπάρχει ανάγκη αποκαθήλωσής τους. Σε αντιδιαστολή παρουσιάζεται η απόφαση 
“Dahlab κατά Ελβετίας”39  δασκάλας σε δημοτικό σχολείο, κατά την οποία το δικαστήριο 
εξέφρασε την ανησυχία του για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα ισχυρό εξωτερικό 
σύμβολο, όπως η χρήση μαντίλας για τη θρησκευτική και συνειδησιακή ελευθερία μικρών 
παιδιών. Η γενική τάση, δείχνει, λοιπόν, ότι τα κράτη διανύουν μια πορεία εκκοσμίκευσης, στη 

                                                            
31 Σιράκ Σ., 2018. Η Μαντίλα στην Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη: Ανάμεσα στην Επιλογή και την 
Επιβολή (MSc Thesis) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Αθήνα, σελ 21. Διαθέσιμο στο 
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2672742/theFile 
32 Ψυχάρη Ε., 2013. Πόλεμος της Μαντίλας. Το Βήμα [internet] 28 Ιουλίου. Διαθέσιμο στο: 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=524053 
33  Κονιδάρης, Ι., 2016, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, 3η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα 
34 Αντώνης Μανιτάκης, 2000, Οι σχέσεις της Εκκλησίας με το Κράτος-Έθνος, , 2η Έκδοση, Εκδόσεις Νεφέλη 
35 Αναστάσιος Μαρίνος, 22/11/2009, Το Βήμα, Τα Θρησκευτικά Σύμβολα στα σχολεία,   
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=300818  
36 Case of Lautsi and others v. ITALY, (Application no. 30814/06) 
37 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
38 Σωτηρόπουλος, Γ.,  2011, Νομικό Βήμα, Τόμος 59, Τεύχος 5  
39  Case of Dahlab v. Switzerland, (Application no. 42393/98) 

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2672742/theFile
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=524053
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=300818
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διάρκεια της οποίας απομακρύνονται από την ομπρέλα της θρησκείας και μπαίνουν σε μια 
περίοδο ουδετεροκρατίας40. 

 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα της Ευρώπης, ο ανεξίθρησκος χαρακτήρας των κρατών 
αντιδιαστέλλεται προς τη δυναμική του Ισλάμ, κάτι το οποίο φαίνεται να συναντά δυσχέρειες 
στην πορεία του να ομοιάσει στο δυτικό πρότυπο του θρησκευτικά ουδέτερου κράτους. Η 
παρουσία μεγάλου αριθμού μουσουλμάνων στη Γηραιά Ήπειρο καθιστά αισθητή τη διαφορά 
των δύο κοσμοθεωριών : του φιλελεύθερου , ανεξίθρησκου κράτους από τη μία και της 
άκαμπτης θρησκευτικής πίστης στο Ισλάμ από την άλλη. Οι τομείς της «σύγκρουσης» 
εντοπίζονται στην κοινωνική και πολιτική ζωή , στις σχέσεις των δύο φύλων , στην αμφίεση , 
στην πολιτική συμμετοχή, την οικογενειακή ζωή και το εργασιακό περιβάλλον. Το μέλημα της 
Ευρωπαϊκής σκέψης να προφυλάξει το κοσμικό κράτος της Δυτικής Ευρώπης, συχνά γεννά 
χάσματα , διαφωνίες και διαμάχες, όταν μάλιστα διασταυρώνεται με την έκφραση της πίστης 
των ακολούθων του Ισλάμ41. 
 

Η εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων πάντως, σε ένα ζήτημα που ανάγεται σε πολιτικό, 
κοινωνικό, πολιτισμικό και μεταφυσικό επίπεδο, αποδεικνύεται δίχως άλλο μια πρόκληση λόγω 
της ιδιαίτερα υποκειμενικής χροιάς των προβληματικών που θίγονται και ταυτόχρονα των 
προσωπικών και ιδεολογικών αναχωμάτων που προκύπτουν. Το κοσμικό κράτος αποτελεί μια 
αλληλεπίδραση ελεύθερων ανθρώπων. Μείζον χαρακτηριστικό του είναι η σύνθεση γνώσεων 
και εμπειριών, μία βιωματική διαδικασία που συνεχίζεται για πολλές γενιές. Οι άνθρωποι 
παρουσιάζονται ευάλωτοι στην ολοκληρωτική θρησκευτική ταυτότητα και λίγοι εξ αυτών 
επιδιώκουν πραγματικά την ελευθερία διότι η ελευθερία προϋποθέτει μία συνεχή σχέση 
αναμέτρησης με τον εαυτό μας.42  Φαίνεται πως εν τέλει, η Ευρώπη και οι πολίτες της 
βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι εποχών αντιμέτωποι με ορισμένα ερωτήματα. Είναι η Γηραιά 
Ήπειρος πρόθυμη να συνεχίσει να υπερασπίζεται το πολυπολιτισμικό μοντέλο, ενώ την ίδια 
στιγμή νομοθετεί εναντίον των θρησκευτικών συμβόλων; Έχουν μάθει οι πολίτες να σέβονται 
την ύπαρξη ατόμων με διαφορετική νοοτροπία και θρησκευτική πίστη; Το σίγουρο είναι ότι το 
κοσμικό κράτος θεμελιώνεται πάνω σε μία σχέση ισορροπίας μεταξύ μίας «λαϊκής»( secular) 
εξουσίας που νομοθετεί με κριτήριο το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και πολιτών, οι 
οποίοι σέβονται το διαφορετικό και έχουν την αίσθηση ότι ζουν σε μία εκκοσμικευμένη 
κοινωνία.  

 

                                                            
40 Berger,  Β., & Moon, R., 2016,Bloomsbury, 1η Έκδοση, Religion and the exercise of public authority 
41 Baylis, J., Steve Smith, Patricia Owens, 2013. Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής. 5η Έκδοση. Αθήνα: 
Εκδόσεις Επίκεντρο.  
42 Παπαρίζος, Α., 2017, Τιμητικός Τόμος Α. Μαγγανά,  Η γοητεία της ολοκληρωτικής ταυτότητας: Θρησκεία και Βία 
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