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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 

Αγαπητοί/-ές συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, 

Το Προεδρείο σας καλωσορίζει με μεγάλη χαρά και επισήμως στην 7η Μαθητική 

Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη». Φέτος, έχουμε την τιμή να συνεργαστούμε 

με καθέναν/καθεμία από εσάς στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με 

θεματική το δικαίωμα στην Ελευθερία Σκέψης, Συνείδησης και Θρησκείας. Καλείστε φέτος 

να αναλάβετε τον ρόλο του διπλωμάτη και να γνωρίσετε τον κόσμο της διπλωματίας, και 

αναμένουμε και εμείς με την σειρά μας – με πολύ ενθουσιασμό - να απαρτίσουμε το 

προεδρείο που θα συντονίσει μία τόσο αξιόλογη επιτροπή. 

Από εσάς προσδοκούμε θέληση για έρευνα και ενημέρωση ώστε να μπορέσουμε να 

συμβάλλουμε στην παραγωγή έντονου και ενδιαφέροντος διαλόγου σχετικά με τα 

ειδικότερα ζητήματα της επιτροπής που επιδεικνύουμε στον παρόντα οδηγό μελέτης. Ο 

κύριος στόχος είναι να αφήσετε το διπλωματικό σας στίγμα και να εξελιχθείτε προσωπικά 

ως άνθρωποι, καλλιεργώντας τις ικανότητες σας και την κριτική σας σκέψη και 

αποκτώντας νέες εμπειρίες, δεξιότητες και γνωριμίες!  

Κατά την διάρκεια της έρευνάς σας, θα διαπιστώσετε πως η προστασία του 

δικαιώματος αυτού κάθε άλλο παρά αυτονόητη είναι. Αντιθέτως, η ιδιαίτερη ευαισθησία 

των ανθρώπων ως προς τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και η συνεχής παραβίαση 

ακόμη και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο όνομα αυτού χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 

Η επαγρύπνηση, οι αποτελεσματικές λύσεις και ο σεβασμός των δικαιωμάτων πρέπει να 

αποτελεί την βασικότερη μέριμνα όλων. 

Ως Προεδρείο είμαστε περήφανες για τον ρόλο που αναλαμβάνετε και είμαστε 

βέβαιες πως θα ανταποκριθείτε επάξια. Ελπίζουμε πως ο οδηγός μελέτης θα σας δώσει το 

κατάλληλο έναυσμα και τις κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω προσωπική σας 

έρευνα. Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε διαθέσιμες για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση και απορία. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν σας δυσκολεύει κάτι 

καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας σας.  

Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε διπλωμάτες τολμηρούς, παθιασμένους και 

ευρηματικούς και είμαστε αισιόδοξες ότι θα φέρετε το καλύτερο αποτέλεσμα 

αναλαμβάνοντας έναν τόσο σημαντικό και αξιόλογο ρόλο.   

Με εκτίμηση, 

Λιάρα Θεοδώρα, Πρόεδρος 

Αδαμοπούλου, Μαργαρίτα Αντιπρόεδρος  
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2. Ιστορική Επισκόπηση: Ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών και το Σύμφωνο για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώματα 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή οργανισμό, 

που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο Σαν 

Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, 

μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 

μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη μέλη. 

Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται στο άρθρο 1 του 

Χάρτη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την «ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 

θρησκείας». 

Βασισμένη στους σκοπούς αυτούς, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε στις 16 

Δεκεμβρίου 1966, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα το οποίο 

κατοχυρώνει νομικά στο διεθνές πεδίο μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων του 

ανθρώπου1. Ως διεθνής σύμβαση, το Σύμφωνο δεσμεύει όλα κράτη μέρη που το έχουν 

υπογράψει και επικυρώσει. Συνολικά 168 κράτη μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του. Το 

Σύμφωνο συνοδεύουν και δυο προαιρετικά πρωτόκολλα, τα οποία επίσης δεσμεύουν όσα 

κράτη τα έχουν υπογράψει και επικυρώσει. Το πρώτο επιτρέπει την άσκηση ατομικής 

αναφοράς από άτομο ή ομάδα ατόμων κατά κράτους, όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα 

που κατοχυρώνει, ενώ το δεύτερο καταργεί τη θανατική ποινή.  

                                                
1 Νάσκου-Περράκη, Π. (2016). Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παγκόσμια και Περιφερειακή Προστασία, σελ.112, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
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3. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: 

Ρόλος και αρμοδιότητες2 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ένα όργανο συγκροτούμενο από 18 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προβλέπεται από το Σύμφωνο με σκοπό να επιβλέπει 

την εφαρμογή των διατάξεων του από τα κράτη μέρη. 

Όλα τα κράτη μέρη του Συμφώνου οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή 

εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του Συμφώνου στο εσωτερικό τους. 

Στην πράξη, τα κράτη μέλη οφείλουν να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους με τις διατάξεις 

του Συμφώνου. Αυτές οι εκθέσεις εξετάζονται από την Επιτροπή που στη συνέχεια εκδίδει 

και αποστέλλει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέρη τις «Παρατηρήσεις» της επί αυτών. Συχνά 

η Επιτροπή ζητά από τα κράτη διευκρινίσεις ή κυρώσεις κι άλλων διεθνών συμβάσεων για 

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης, η Επιτροπή 

έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει προσφυγές για παραβιάσεις των διατάξεων του 

Συμφώνου. Οι προσφυγές αυτές μπορεί να είναι διακρατικές (άρθρο 41 του Συμφώνου) ή 

ατομικές (άρθρο 1 Πρώτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου). Τέλος, η Επιτροπή στην 

προσπάθεια της να διευκολύνει τα κράτη μέρη στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 

της, ερμηνεύει τις διατάξεις του Συμφώνου και δημοσιεύει τα «Γενικά Σχόλια» για 

συγκεκριμένα ζητήματα και θεματικές.  

                                                
2 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women. Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx (Ανακτήθηκε στις 

27/10/2020). 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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4. Άρθρα 18 και 27 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα3 

«Άρθρο 18-.  

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το 

δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να έχει ή να υιοθετεί κανείς τη θρησκεία ή την 

πεποίθηση της επιλογής του, καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την 

πεποίθηση του, ατομικά ή από κοινού με άλλους, μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, 

πρακτικής και διδασκαλίας. 

2. Κανείς δεν υπόκειται σε καταναγκασμό που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία του 

να έχει ή να υιοθετήσει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις της επιλογής του. 

3. Η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν μπορεί να 

υπόκειται παρά μόνο σε όσους περιορισμούς ορίζει o νόμος και είναι απαραίτητοι 

για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας ή της ηθικής ή των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. 

4. Τα συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

σέβονται την ελευθερία των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων, να φροντίζουν για 

τη θρησκευτική και ηθική αγωγή των παιδιών τους σύμφωνα με πεποιθήσεις 

τους». 

 

«Άρθρο 27- Στα Κράτη όπου υπάρχουν εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες, 

τα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές δεν μπορούν να στερηθούν του δικαιώματος να έχουν, 

από κοινού με τα άλλα μέρη της ομάδας τους, τη δική τους πολιτιστική ζωή, να 

εκδηλώνουν και να ασκούν τη δική τους θρησκεία ή να χρησιμοποιούν τη δική τους 

γλώσσα». 

 

  

                                                
3 Από την επίσημη μετάφραση του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όπως 

κυρώθηκε με τον ν. 2462/1997. Διαθέσιμο στο: https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4bd686e52 (Ανακτήθηκε στις 11/10/2020). 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4bd686e52
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4bd686e52
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5. Ανάλυση των άρθρων του Συμφώνου με βάση τα 

Γενικά Σχόλια της Επιτροπής 

5.1. Περίληψη Γενικού Σχολίου 224 

Το άρθρο 18 προστατεύει τις θεϊστικές5, μη-θεϊστικές και αθεϊστικές6 πεποιθήσεις, καθώς 

επίσης και το δικαίωμα κάποιου να μην εκδηλώνει οποιαδήποτε θρησκεία ή πεποίθηση. Η εφαρμογή 

του άρθρου 18 δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές θρησκείες ή στις θρησκείες και τις πεποιθήσεις 

με τα θεσμικά χαρακτηριστικά ή τις πρακτικές ανάλογες με εκείνους των παραδοσιακών θρησκειών. 

Η Επιτροπή επομένως βλέπει με ανησυχία την οποιαδήποτε τάση διάκρισης εις βάρος οποιασδήποτε 

θρησκείας ή πεποίθησης για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι είναι 

νεοϊδρυθείσες ή του ότι αντιπροσωπεύουν θρησκευτικές μειονότητες που μπορεί να 

αντιμετωπίζονται εχθρικά από μια κυρίαρχη θρησκευτική κοινότητα. Το άρθρο 18 διακρίνει 

την ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και της θρησκείας ή της πεποίθησης από την 

ελευθερία της εκδήλωσης της θρησκείας ή της πεποίθησης. Δεν επιτρέπει οποιουσδήποτε 

περιορισμούς στην ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης ή στην ελευθερία να υπάρξει 

ή να υιοθετηθεί μια θρησκεία ή μια πεποίθηση της επιλογής κάποιου. Αντίθετα, περιορισμοί 

ως προς την εκδήλωση τέτοιων πεποιθήσεων μπορούν να επιβληθούν υπό όρους. 

Η ελευθερία της εκδήλωσης θρησκείας ή πεποίθησης μπορεί να ασκείται ατομικά ή 

συλλογικά σε μια κοινότητα και δημόσια ή ιδιωτικά. Η ελευθερία να εκδηλωθεί η θρησκεία 

ή η πίστη στη λατρεία, την τήρηση, την πρακτική και τη διδασκαλία καλύπτει μια ευρεία 

σειρά πράξεων. Η έννοια της λατρείας επεκτείνεται σε τελετουργικές και εθιμοτυπικές 

πράξεις οι οποίες δίνουν άμεση έκφραση στην πίστη, καθώς επίσης και σε διάφορες καίριας 

σημασίας πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης σε χώρους λατρείας, τη 

χρήση των τελετουργικών τύπων και των αντικειμένων, την επίδειξη των συμβόλων, και 

την τήρηση των διακοπών και των ημερών ανάπαυσης. Η τήρηση και η άσκηση της 

                                                
4 UN Human Rights Committee (1993). CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or 

Religion) .Διαθέσιμο στο: http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html (Ανακτήθηκε στις 17/10/2020). 

5 Θεϊσμός: η άποψη ότι όλα τα περιορισμένα ή πεπερασμένα πράγματα εξαρτώνται κατά κάποιο τρόπο από μια 

υπέρτατη ή τελική πραγματικότητα για την οποία μπορεί κανείς να μιλήσει και με προσωπικούς όρους. Στον 

Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ, Αυτή η τελική πραγματικότητα ονομάζεται συχνά Θεός. Βλ. Britannica 

(χ.χ.). Theism. Διαθέσιμο στο: https://www.britannica.com/topic/theism (Ανακτήθηκε στις 31/10/2020). 

6 Αθεισμός: σε γενικές γραμμές, η κριτική και η άρνηση των μεταφυσικών πεποιθήσεων στο Θεό ή πνευματικά 

όντα. Ως εκ τούτου, διακρίνεται συνήθως από τον θεϊσμό, ο οποίος επιβεβαιώνει την πραγματικότητα του θείου 

και συχνά επιδιώκει να αποδείξει την ύπαρξή του. Ο αθεϊσμός διακρίνεται επίσης από τον αγνωστικισμό, ο 

οποίος αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν υπάρχει θεός ή όχι, που διακηρύσσει να βρει τα ερωτήματα αναπάντητα 

ή αναπάντητα. Βλ. Britannica (χ.χ.). Atheism. Διαθέσιμο στο: https://www.britannica.com/topic/atheism (Ανακτήθηκε 

στις 31/10/2020). Σημειώνεται πως δεν υπάρχει κάποιος επίσημος ορισμός για τις μη-θειστικές πεποιθήσεις και 

πως κατ΄ουσίαν ο όρος είναι ταυτόσημος με τον αθεϊσμό. Βλ. Learn Religions (2019). What's the Difference Between 

Nontheism and Atheism?. Διαθέσιμο στο: https://www.learnreligions.com/whats-the-difference-between-nontheism- 

and-atheism-247996 (Ανακτήθηκε στις 31/10/2020). 

http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html
https://www.britannica.com/topic/theism
https://www.britannica.com/topic/atheism
https://www.learnreligions.com/whats-the-difference-between-nontheism-%20and-atheism-247996
https://www.learnreligions.com/whats-the-difference-between-nontheism-%20and-atheism-247996
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θρησκείας ή της πεποίθησης μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο τις εθιμοτυπικές πράξεις 

αλλά και έθιμα όπως η ένδυση με διακριτό ρουχισμό ή με καλύμματα κεφαλής. Επιπλέον, η 

άσκηση και η διδασκαλία της θρησκείας ή της πεποίθησης περιλαμβάνει καίριας σημασίας 

πρακτικές όσον αφορά τον χειρισμό διάφορων βασικών υποθέσεων των εν λόγω 

θρησκευτικών ομάδων, όπως η ελευθερία επιλογής των θρησκευτικών ηγετών τους, των 

ιερέων και δασκάλων, η ελευθερία ίδρυσης θρησκευτικών σχολών και η ελευθερία 

επιμέλειας και διανομής θρησκευτικών κείμενων ή δημοσιευμάτων7. 

 

5.1.α. Επιλογή Θρησκείας 

Σύμφωνα με την Επιτροπή ο καθένας έχει την ελευθερία να επιλέξει μια θρησκεία ή 

μια πεποίθηση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αντικαταστήσει την τρέχουσα 

θρησκεία ή η πεποίθησή του με άλλη ή να υιοθετήσει αθεϊστικές απόψεις, καθώς επίσης και 

το δικαίωμα να διατηρήσει τη θρησκεία ή τη πεποίθησή του. Το άρθρο 18.2 απαγορεύει τον 

εξαναγκασμό κάποιου να υιοθετησεί μια θρησκεία ή μια πεποίθηση, συμπεριλαμβανομένης 

της απειλής της χρήσης βίας ή ποινικών κυρώσεων για να εξαναγκάσει τους οπαδούς ή 

τους μη-οπαδούς να εμμείνουν στη θρησκευτική τους πίστη και τις κοινότητές τους ή να 

αλλαξοπιστήσουν. Οι πολιτικές ή οι πρακτικές που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα όμοιο με 

εκείνες που περιορίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ιατρική φροντίδα, την 

απασχόληση ή τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το άρθρο 25 και άλλες διατάξεις 

του Συμφώνου, είναι ομοίως ασυμβίβαστες με το άρθρο 18.2. 

 

5.1.β. Περιορισμοί Εκδήλωσης Λατρείας 

Το άρθρο 18.3 επιτρέπει τους περιορισμούς στην ελευθερία για την εκδήλωση της 

θρησκείας ή της πεποίθησης μόνο εάν αυτοί οι περιορισμοί ορίζονται από το νόμο και είναι 

απαραίτητοι για να προστατεύσουν τη δημόσια ασφάλεια, την τάξη, την υγεία ή τα ήθη ή 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων. Η έλλειψη καταναγκασμού 

υιοθέτησης, μεταβολής ή αποβολής θρησκευτικών πεποιθήσεων και η ελευθερία των 

γονέων και των κηδεμόνων να εξασφαλίζουν θρησκευτική και ηθική εκπαίδευση για τα 

παιδιά τους όμως δεν μπορεί να περιοριστεί. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η έννοια των ηθών 

προκύπτει από πολλές κοινωνικές, φιλοσοφικές και θρησκευτικές παραδόσεις. Συνεπώς, οι 

περιορισμοί στην ελευθερία εκδήλωσης μιας θρησκείας ή πεποίθησης με σκοπό την 

προστασία των ηθών πρέπει να βασιστούν στις αρχές που δεν προκύπτουν αποκλειστικά 

από μια ενιαία παράδοση. 

Τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 20, παράγραφος 2 του Συμφώνου 

αποτελούν σημαντικά μέτρα προστασίας ενάντια στην παράβαση των δικαιωμάτων των 

θρησκευτικών μειονοτήτων και άλλων θρησκευτικών ομάδων για να ασκήσουν τα 

                                                
7 Χρυσόγονος Κ. (2006). Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
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δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τα άρθρα 18 και 27, καθώς και ενάντια στις πράξεις 

βίας ή τη δίωξη που κατευθύνεται προς εκείνες τις ομάδες. Η Επιτροπή επιθυμεί να 

ενημερώνεται για τα μέτρα που λαμβάνονται από τα Κράτη - Μέλη για την προάσπιση της 

ακώλυτης και χωρίς διακρίσεις εξάσκησης όλων των θρησκειών ή των πεποιθήσεων. 

Εάν ένα σύνολο πεποιθήσεων αντιμετωπίζεται ως επίσημη ιδεολογία στα 

συντάγματα, καταστατικά, προκηρύξεις της απόφασης των Κρατών, αυτό δεν επιτρέπεται 

να οδηγήσει σε οποιαδήποτε εξασθένιση των ελευθεριών του άρθρου 18 ή οποιωνδήποτε 

άλλων δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του Συμφώνου ούτε σε οποιαδήποτε 

διάκριση ενάντια στα πρόσωπα που δεν δέχονται την επίσημη ιδεολογία ή που 

αντιτάσσονται σε αυτήν8. 

 

5.1.γ. Διδασκαλία στα Σχολεία 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 18 επιτρέπει την διδασκαλία σε δημόσιες 

εκπαιδευτικές υποδομές μαθημάτων όπως η γενική ιστορία των θρησκειών και της ηθικής 

εάν η διδασκαλία διεξάγεται με έναν ουδέτερο και αντικειμενικό τρόπο9. Σύμφωνα με το 

άρθρο 20, καμία εκδήλωση της θρησκείας ή πεποίθησης δεν μπορεί να αναχθεί σε 

προπαγάνδα για τον πόλεμο ή την υπεράσπιση της εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής 

έχθρας που αποτελεί ενθάρρυνση στη διάκριση, την εχθρότητα ή τη βία. Όπως έχει δηλωθεί 

από την Επιτροπή στο γενικό σχόλιο υπ’ αριθμόν 11, τα Κράτη - Μέλη έχουν την 

υποχρέωση να θεσπίσουν νόμους για να απαγορεύσουν τέτοιες πράξεις.

                                                
8 Ομοίως 

9 Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να διευκρινιστεί ότι η πληροφόρηση για τις διάφορες θρησκείες και πεποιθήσεις 

και η θρησκευτική κατήχηση είναι δυο διαφορετικές έννοιες. Η πληροφόρηση για τη θρησκεία περιλαμβάνει τη 

μελέτη της φύσης διαφορετικών θρησκειών, των αξιών και διδασκαλιών τους, των ιερών κειμένων, των 

παραδόσεων και των μορφών εκδήλωσής τους. Περιλαμβάνει επίσης την ανάδειξη του τρόπου σύνδεσης και 

συσχέτισης της μιας θρησκείας με την άλλη, την απόκτηση δεξιοτήτων αυτόνομης ερμηνείας και τη χρήση 

εξειδικευμένης επιστημονικής ορολογίας. Η θρησκευτική κατήχηση, από την άλλη, είναι η διδασκαλία μιας 

συγκεκριμένης θρησκείας και συγκεκριμένων πεποιθήσεων με βάση τους πυλώνες της θρησκείας αυτής και 

μπορεί να λάβει χώρα και εκτός των επίσημων κρατικών εκπαιδευτικών δομών Η θρησκευτική κατήχηση δεν 

παραβιάζει από μόνη της την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκευτικά, εφόσον φυσικά υπάρχουν 

ορισμένα εχέγγυα, όπως η απαλλαγή από το μάθημα αυτό. Βλ. Office of the High Commissioner on Human Rights. 

International standards 13g- Freedom of religion or belief, παρ. 48-49. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/IstandardsI3g.aspx (Ανακτήθηκε στις 31/10/2020). 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/IstandardsI3g.aspx
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5.2. Περίληψη Γενικού Σχολίου 2310 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο άρθρο 27 δείχνουν ότι τα πρόσωπα των οποίων 

η προστασία επιδιώκεται είναι εκείνα που ανήκουν σε μία ομάδα και που μοιράζονται κοινό 

πολιτισμό, θρησκεία ή και γλώσσα. Ένα συμβαλλόμενο κράτος έχει την υποχρέωση να 

διασφαλίσει την ύπαρξη και την άσκηση αυτού του δικαιώματος προστατεύοντας το από 

την άρνηση ή παραβίαση του, όχι μόνο από πράξεις των νομοθετικών, δικαστικών ή 

διοικητικών αρχών του, αλλά και από πράξεις ιδιωτών εντός του συμβαλλόμενου κράτους. 

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το άρθρο 27 αφορά δικαιώματα, των 

οποίων η διαφύλαξη επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις από τα Συμβαλλόμενα κράτη. 

Στόχος αυτής είναι η εξασφάλιση της επιβίωσης και η ανάπτυξη της πολιτιστικής, 

θρησκευτικής και κοινωνικής ταυτότητας των ενδιαφερομένων μειονοτήτων, 

εμπλουτίζοντας έτσι τον ιστό της κοινωνίας στο σύνολό της. Τα Συμβαλλόμενα κράτη, 

επομένως, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων 

θα προστατεύεται πλήρως και θα πρέπει να αναφέρουν στις εκθέσεις τους τα μέτρα που 

έχουν θεσπίσει για το σκοπό αυτό. 

  

                                                
10 UN Human Rights Committee (1994) CCPR General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities). Διαθέσιμο 

στο: https://www.refworld.org/docid/453883fc0.html (Ανακτήθηκε στις 17/10/2020). 

https://www.refworld.org/docid/453883fc0.html
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6. Ειδικότερα ζητήματα 

6.1. Ανθρώπινα δικαιώματα στην Μέση ανατολή  

 Στην Μέση Ανατολή η ελευθερία, η ασφάλεια, και γενικότερα τα ανθρώπινα 

δικαιώματα δεν είναι δεδομένα.  

Παρ’ όλο που η υιοθέτηση της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου από την γενική συνέλευση του ΟΗΕ το 1948 αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στην 

παγκόσμια ιστορία , ο λαός της Μέσης Ανατολής φαίνεται να ενστερνίζεται ακόμη, χρόνιες 

οπισθοδρομικές αντιλήψεις που δεν συνάδουν με την προάσπιση και την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λόγω των ισχυρών θρησκευτικών τους αντιλήψεων. Πιο 

συγκεκριμένα, αρκετά ευάλωτη είναι η θέση της γυναίκας, καθώς περιορίζεται από πολλές 

πτυχές η δυνατότητα της να εκφραστεί ελεύθερα, πολιτικά και κοινωνικά δεδομένου ότι 

οριοθετούνται αυστηρά οι δυνατότητες της από τα κοινωνικά, πολιτικά και θρησκευτικά 

καθεστώτα.11 

Στις μέρες μας, και μετά από εξαιρετικές παγκόσμιες προσπάθειες μέσα από 

κινήματα, δράσεις και παρεμβάσεις όπως το κίνημα ΑΜΙΝΙ στο Ιράν,12 κρίνεται απαραίτητο 

να εξετάσουμε το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας 

σε συνάρτηση με το ζήτημα της περιορισμένης θέσης της γυναίκας στην Μέση Ανατολή. Το 

γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν ακόμη ευάλωτη μειονότητα σε αυτές της περιοχές, είναι 

ένδειξη ότι η θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, 

πράγμα που διαταράσσει την ομαλή εδραίωση της ελευθερίας της έκφρασης σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  

Παρά τις μικρές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό στον συγκεκριμένο τομέα , 

παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στην θεμελίωση της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς 

υπάρχει συστηματικός έλεγχος για το τι πληροφορίες πρέπει να διαδίδονται προς τα έξω, 

αλλά και μεγάλος δισταγμός από τους ίδιους τους πολίτες στα μικρά περιθώρια ελευθερίας 

που τους δίνονται από το κράτος. Με άλλα λόγια επικρατεί μία ψευδαίσθηση ελεύθερης 

έκφρασης η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα και τα καθεστώτα που επικρατούν 

σε κοινωνίες με διαφορετικά κοινωνικά και θρησκευτικά καθεστώτα.  

                                                

11 Σάκκας, Ιωάννης. “Ανθρώπινα Δικαιώματα Στη Μέση Ανατολή.” DSpace Home, 17 Nov. 

2017, https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/8159.  

 
12 https://www.tovima.gr/2022/10/03/world/diethneis-diastaseis-pairnei-to-kinima-gia-tin-amini/ 
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6.2. Ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης  

Η τέχνη, ακόμα και σήμερα, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από ακραίες 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και την κριτική που αυτές ασκούν στην ελεύθερή έκφρασή της.  

Από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, η τέχνη έχει αποτελέσει τον βασικότερο 

τρόπο έκφρασης των ατόμων. Ο καθένας μπορεί μέσω της τέχνης να περιγράφει τις όψεις 

μίας κοινωνίας που τον απασχολούν (κοινωνικός χαρακτήρας της τέχνης), να παρουσιάζει 

στο κοινό την δική του ή κάποια άλλη θρησκεία (θρησκευτικός χαρακτήρας), μεταφέροντας 

παράλληλα τις προσωπικές ανησυχίες και απόψεις του (προσωπικός χαρακτήρας)13. Έτσι, 

όλοι έχουν την ελευθερία να εκφραστούν πάνω σε ό,τι τους επηρεάζει με περιορισμούς που 

αφορούν μόνο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της προσωπικότητας του 

ανθρώπου. 

Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται ότι το εύρος των εννοιών που μπορεί να προσβάλουν 

το δημόσιο συμφέρον, δίνει την ευκαιρία σε πολλούς φορείς να παρεμβαίνουν στην 

ελευθερία της έκφρασης στον βαθμό της προσβολής της. Έτσι, τα προϊόντα της τέχνης 

πέφτουν θύματα προκατάληψης και λογοκρισίας λόγω, με το επιχείρημα της προσβολής 

του θρησκευτικού συναισθήματος των πιστών ή την εθνική συνείδηση μιας χώρας ή 

διάφορες κοινωνικές αξίες. 

Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα έχει την υποχρέωση να προστατέψει ενεργά αυτό το 

ανθρώπινο δικαίωμα, με σεβασμό στις διαφορετικές θρησκευτικές και κοινωνικές 

αντιλήψεις των ανθρώπων, όσο αυτές δεν προάγουν το μίσος και την βία κατά 

συγκεκριμένων ατόμων ή κοινωνικών ομάδων. Τα κράτη, τηρώντας την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οφείλουν να προβούν σε μέτρα νομικά και 

πρακτικά για την αποτελεσματικότερη προάσπισή του δικαιώματος στην ελευθερία της 

καλλιτεχνικής έκφρασης. 

 

6.3. Θρησκευτικός ρατσισμός  

Το άρθρο 10 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ αναφέρει ρητά  ότι ‘Κάθε 

πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα 

αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την 

ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, 

                                                
13 Ιωάννου, Ελευθερία. «ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ.» digilib.teiemt.gr, 2006, 

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/2824/1/022006x03x177.pdf 

 

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/2824/1/022006x03x177.pdf
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δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών 

καθηκόντων και τις τελετές. Το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύμφωνα 

με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή του.’ Το άρθρο 10 του χάρτη των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ αναφέρει ρητά  ότι ‘Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην 

ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την 

ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης 

του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με 

τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές.  Το 

δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που 

διέπουν την άσκησή του.’  Παρόλα αυτά, Ο ρατσισμός, και ιδίως ο θρησκευτικός ρατσισμός 

αποτελεί πρόβλημα το οποίο παρατηρείται ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξαλειφθεί. 14 

  Ως θρησκευτικός ρατσισμός θεωρείται η αντίληψη ότι μία θρησκεία είναι η μόνη 

αληθινή, και ότι αυτή πρέπει να επικρατεί έναντι των άλλων.15 Κατά συνέπεια, επικρατούν 

πολυάριθμες ανισότητες λόγων των διαφορετικών θρησκευτικών αντιλήψεων- στον 

εργασιακό χώρο, στην εκπαίδευση, στα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα κ.α.- 

δημιουργώντας χάσμα στις πλέον πολυπολιτισμικές κοινωνίες παγκοσμίως. Η 

περιθωριοποίηση ανθρώπων και η προκατάληψη απέναντι τους λόγω της θρησκείας που 

                                                

14 “Άρθρο 10 - Ελευθερία Σκέψης, Συνείδησης Και Θρησκείας.” European Union Agency for 

Fundamental Rights, 20 Oct. 2022, https://fra.europa.eu/el/eu-charter/article/10-eleytheria-

skepsis-syneidisis-kai-thriskeias.  

 

15 “Θρησκευτικός Ρατσισμός.” Apladiaforetikos, 

https://stellakalli1.wixsite.com/apladiaforetikos/untitled-cu1v.  
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ενστερνίζονται συνεχώς μεγεθύνεται παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την εξάλειψη 

τους.  

 Τα κράτη καλούνται να λάβουν δραστικά μέτρα για την εξασφάλιση της εξάλειψης 

του θρησκευτικού ρατσισμού, και να συμβάλλουν στην εδραίωση της ανεξιθρησκείας σε 

ουσιαστικό επίπεδο. Η εδραίωση της ελευθερίας της θρησκείας αποτέλεσε σημαντικό 

επίτευγμα της διεθνούς κοινότητας, αλλά σκοπός είναι να εφαρμοστεί στην πράξη και να 

μην επικρατεί μόνο ως μία ρητή οικουμενική απόφαση.  

 Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητο να εξαλειφθούν οι ανισότητες που 

προκύπτουν από τον θρησκευτικό ρατσισμό, και να γίνει αντιληπτό ότι η θρησκευτικές 

αντιλήψεις κάθε προσώπου δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την καθημερινότητα του σε 

κοινωνικό, εργασιακό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 

1) Πώς οι φορείς της διεθνούς κοινότητας και τα κράτη μπορούν να διασφαλίσουν την 

ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών που καταπατώνται από τα 

καθεστώτα στην Μέση Ανατολή, και με ποιους τρόπους μπορούν να εξασφαλίσουν 

την αλλοίωση της περιορισμένης θέσης της γυναίκας ; 
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2) Τι μέτρα μπορούν να λάβουν τα κράτη σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς 

αλλά και την διεθνή κοινότητα προκειμένου να προστατεύσουν την ελευθερία της 

καλλιτεχνικής έκφρασης; 

3) Με ποιους τρόπους επηρεάζει ο θρησκευτικός ρατσισμός μία πολυπολιτισμική 

κοινωνία και πως μπορούν τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί να συμβάλλουν στην 

εξάλειψη αυτού του φαινομένου; 

 

8. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 

1. H ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, η οποία 

παρουσιάζει τον ΟΗΕ, την ιστορία του, τους σκοπούς του και τη δομή του με μια 

σύντομη εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές. 

https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-

%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-

%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/ 

2. Το κανάλι του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα στο Youtube, το οποίο περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στα 

ανθρώπινα δικαιώματα: https://www.youtube.com/user/UNOHCHR 

3. Η µηχανή αναζήτησης σχετικά µε το ποιες διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων έχει υπογράψει και κυρώσει κάθε κράτος του ΟΗΕ. Έµφαση πρέπει 

να δοθεί στο αν το συγκεκριµένο κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει το Διεθνές 

Σύµφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώµατα: https://indicators.ohchr.org/  

4. Οι εκθέσεις των κρατών μελών του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώµατα για την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους από αυτό. (µε 

έµφαση κάθε εµπειρογνώµονας στο κράτος το οποίο εκπροσωπεί στην Επιτροπή) 

που είναι διαθέσιµες στο: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en

&TreatyID=8&DocTypeID=45&DocTypeID=29  

5. Οι "Παρατηρήσεις" (µε έµφαση στο κάθε κράτος που εκπροσωπεί ο κάθε 

εµπειρογνώµονας) της Επιτροπής για τα κράτη µέρη που είναι διαθέσιµες στο: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en

&TreatyID=8&DocTypeID=5  

6. Υποθέσεις Εργασίας – Νομολογία Δικαστηρίων αναφορικά με το Δικαίωμα στη 

θρησκευτική ελευθερία. Διαθέσιμο στο: https://billofrightsinstitute.org/cases  

https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/
https://www.youtube.com/user/UNOHCHR
https://indicators.ohchr.org/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=45&DocTypeID=29
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=45&DocTypeID=29
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5
https://billofrightsinstitute.org/cases
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7. Ανάλυση του Δικαιώματος σκέψης, συνείδησης και θρησκείας σε συνάρτηση με 

άλλα δικαιώματα και οι επιτρεπτοί περιορισμοί του. Διαθέσιμο στο: 

https://rm.coe.int/16806f14e3  

8. Υπόθεση εργασίας – Νιγηρία αναφορικά με το δικαίωμα στη θρησκεία. Διαθέσιμο 

στο: https://religious-freedom-report.org/case/  

9. Πρωτότυπες Ετήσιες εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή για την ελευθερία της 

θρησκείας. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/annual.aspx  

10. Ειδικός Εισηγητής για το Δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx  
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