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Η
ταν κατά τον εορτασµό της 
εθνικής επετείου της 25ης 
Μαρτίου του 2001, που κατά 
τη µαθητική παρέλαση τη 

σηµαία κράτησε αριστούχος µαθητής  
από την Αλβανία. Ο προβληµατισµός 
που προκάλεσε ήταν αν ήταν επιτρε-
πτό αλλοδαπός µαθητής να έχει την 
τιµή να γίνει σηµαιοφόρος στις πα-
ρελάσεις των εθνικών επετείων. Η 
άποψη που επικράτησε τότε ήταν ότι  
«εφόσον ασπάζεται την ελληνική παι-
δεία και δηλώνει τη βούληση να κρα-
τήσει την ελληνική σηµαία, τότε δεν 
υπάρχει πρόβληµα. Οι ΄Ελληνες εί-
ναι εκ παραδόσεως φιλόξενος λαός». 
Όµως, από όλη αυτή τη συζήτηση 
έλειψε παντελώς ο προβληµατισµός 
για την ιερή αξία της ελληνικής ση-
µαίας ως ύψιστου εθνικού συµβόλου, 
αλλά και  η αναφορά στο θεσµικό  
πλαίσιο, το οποίο το ίδιο το Σύνταγ-
µα θέτει για τους αλλοδαπούς, αλλά 
και το διεθνές που  αναφέρεται σε δι-
καιώµατα αλλοδαπών. 
∆εν υπάρχει καµιά αµφισβήτηση ότι 
το ελληνικό Σύνταγµα είναι από τα 
πλέον φιλελεύθερα και δηµοκρατικά 
συντάγµατα, οι διατάξεις του οποίου 
διασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό την 
αξιοπρέπεια του ατόµου, πολίτη ή 
µη. Αν όµως φορείς των θεµελιωδών 
ατοµικών δικαιωµάτων είναι «όλοι 
όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επι-
κράτεια χωρίς διάκριση εθνικότητας, 
φυλής, πεποιθήσεων...» το ίδιο το 
Σύνταγµα ορισµένα δικαιώµατα αλλά 
και υποχρεώσεις, τα διασφαλίζει 
µόνο για τους Έλληνες,  και αυτά εί-
ναι τα πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία 
έχουν δηµόσιο χαρακτήρα, γιατί 
έχουν λειτουργική αποστολή. ∆ένουν 
τον πολίτη µε την ίδια την Πολιτεία, 
σε ένα δεσµό ακατάλυτο, που αποτε-
λεί ένα από τα ιστορικά θεµέλια του 
ίδιου του ελληνικού πολιτισµού. 
Ειδικά για το θέµα, οι διατάξεις του 
Συντάγµατός µας είναι πολύ συγκε-
κριµένες: Πρωταρχικά αυτές του 
άρθρου 4 που αναφέρονται στην 
ισότητα των Ελλήνων  (παρ. 1), στο 
δικαίωµα κατοχής δηµοσίων αξιωµά-
των (παρ. 4) και την υποχρέωση να 
συντελούν στην άµυνα της Πατρίδας 
(παρ. 6). Σ’  αυτά θα προσθέσω και 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
16, που ορίζουν  τους σκοπούς της 
παιδείας: 
«Η παιδεία αποτελεί βασική αποστο-
λή του Κράτους και έχει σκοπό την 
ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική 
και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 
ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευ-
τικής συνείδησης και τη διάπλασή 
τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους 
πολίτες». 
Η παρέλαση της µαθητιώσας νεο-
λαίας στις µεγάλες εθνικές επετείους  

αποτελεί έκφραση της εθνικής συ-
νείδησης,  που καλλιεργείται µε την 
παιδεία, αλλά και προβολή των αυρι-
ανών  δυνάµεων για την υπεράσπιση 
της Πατρίδας.  Και ας µη νοµιστεί ότι 
οι διατάξεις αυτές του Συντάγµατός 
µας έχουν σωβινιστικό χαρακτήρα. 
Το Σύνταγµα, εκτός από νοµικό θε-
µέλιο της Πολιτείας, περιλαµβάνει 
και τις βασικές αξίες της Ελληνικής  
Π ο λ ι τ ε ί α ς  και κοινωνίας και 
του πολιτισµού της και µεταξύ αυτών 
και αξίες    π α τ ρ ι ω τ ι σ µ ο ύ, 
ενός πατριωτισµού όµως ενταγµένου 
σε µια εθνική πολιτική, που πρωταρ-
χικά επιδιώκει  την «εµπέδωση της 
ειρήνης, της δικαιοσύνης καθώς και 
την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων 
µεταξύ λαών και κρατών» (άρθ. 2 
παρ. 2).
Σ’  αυτό το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να 
γίνει σαφές από όλους ότι η εξαίρεση 
εκείνων που δεν έχουν την ελληνική 
υπηκοότητα από κάθε δηµόσια και 
επίσηµη εκδήλωση, που συνδέεται 
µε τις εθνικές πατριωτικές µνήµες, 
οι οποίες από τη φύση τους ανήκουν 
στην κατηγορία των πολιτικών δι-
καιωµάτων, δεν συνιστά απολύτως 
καµιά προσβολή της προσωπικότη-
τάς τους. Ούτε οι διατάξεις αυτές του 
Συντάγµατός µας είναι καινούργιες. 
Είναι διατάξεις που αν συνδεθούν 
και µε τις άλλες που περιλαµβάνονται  
για θέµατα αλλοδαπών θα κατανοή-
σει κανείς ότι κάθε έννοια ρατσισµού 
και αντίθεσης προς τους ξένους, που 
κατά χιλιάδες διαµένουν στη χώρα, 
είναι αντίθετη στις βασικές αξίες και 
των Ελλήνων πολιτών αλλά και του 
ελληνικού  Συντάγµατος. 
Άλλωστε, το ίδιο το Σύνταγµα προ-
βλέπει βασικές αρχές για διαµένοντες 

αλλοδαπούς  (άρθρο 5 παρ. 2), ενώ  
στο άρθρο 28, παρ. 1 γίνεται ρητή 
επίσης αναφορά στην ισχύ των «γε-
νικά παραδεδεγµένων κανόνων του 
διεθνούς δικαίου» η εφαρµογή των 
οποίων για τους αλλοδαπούς «..τελεί 
πάντοτε υπό τον όρο της αµοιβαιότη-
τας».
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι και 
νοµικά και δεοντολογικά δεν ευστα-
θεί το επιχείρηµα ότι αρκεί η «οικιο-
θελής βούληση» των αλλοδαπών να 
ασπαστούν τις ελληνικές αξίες. Ακρι-
βώς επειδή ζούµε σε πολυπολιτισµι-
κές κοινωνίες, η  βασική  διακήρυξη 
της εποχής µας είναι ο  σεβασµός της 
διαφοράς. Αυτό µας επιβάλλει, ακό-
µα και στο εκπαιδευτικό µας σύστη-
µα, να καλλιεργήσουµε το σεβασµό 
στην όποια διαφορά. Όχι να αφοµοι-
ώσουµε τους ξένους. Πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι το θέµα της εθνικής 
ταυτότητας και των πολιτισµικών ιδι-
αιτεροτήτων και του σεβασµού  όλων 
όσοι ζουν µακριά από τις δικές τους 
εθνικές εστίες είναι ένα από τα πλέον 
σοβαρά ζητήµατα της εποχής µας. Θα 
µπορούσε να αναφέρει κανείς διακη-
ρύξεις, διεθνείς συµβάσεις,  αλλά και 
αποφάσεις διεθνών οργανισµών για 
την ανάγκη  αυτής της προστασίας, 
όχι µόνο των κατά το διεθνές δίκαιο 
µειονοτήτων, αλλά και των de facto 
µειονοτήτων.
Κατά το φετινό εορτασµό της Εθνικής 
µας επετείου της 25ης Μαρτίου  ένα 
ανάλογο θέµα απασχόλησε την επι-
καιρότητα. Και αφορµή ήταν η συµ-
µετοχή στη µαθητική παρέλαση και 
µάλιστα ως παραστάτις, µαθήτριας 
που φορούσε µαντίλα. Και ασφαλώς 
θα µπορούσε κανείς σήµερα να διε-
ρωτηθεί:  Και τι σχέση έχει η µαντί-

λα  που φορούσε η µαθήτρια µε όλα 
τα παραπάνω επιχειρήµατα. Σ’  αυτό 
το θέµα ακούστηκαν πάρα πολλά και 
από επώνυµες γυναίκες πολιτικούς 
και µη. Συγκεκριµένα: Η µαντίλα είναι 
θρησκευτικό σύµβολο. ∆είχνει τη µου-
σουλµανική πίστη  της γυναίκας που τη 
φορά. Και θα µπορούσαν ακόµα να 
ισχυριστούν και απόλυτα ορθά ότι η 
ελευθερία της θρησκευτικής συνείδη-
σης  είναι το θεµέλιο όχι µόνο του δι-
κού µας Συντάγµατος αλλά του ίδιου 
του δυτικού πολιτισµού. 
Όµως και εδώ υπάρχει ένα άλλο επι-
χείρηµα, που καθόλου δεν πρέπει να 
συνδεθεί µε οποιαδήποτε επίδραση 
στο θεµελιώδες δικαίωµα της ελευ-
θερίας της θρησκευτικής συνείδησης.  
Και έρχοµαι στο τυπικό φαινοµενικά, 
αλλά ουσιώδες επιχείρηµα ότι η ίδια 
η ελληνική σηµαία µε το σταυρό είναι 
έµβληµα εθνικό. Ας θυµηθούµε ένα 
στίχο από το ποίηµα του Σολωµού 
στον Εθνικό µας Ύµνο: 
 « Σου’ λθε εµπρός λαµποκοπώντας / η 
Θρησκεία µ’  ένα  σταυρό /…»
Και πάλι το Σύνταγµά µας, κατά την 
τελευταία αναθεώρησή του, έδω-
σε λύση στο σοβαρό πρόβληµα των 
αντιρρησιών συνείδησης µε ερµη-
νευτική δήλωση, που θα µπορούσε, 
κατ’  αναλογία, να εφαρµοστεί και σε 
άλλες συγγενείς περιπτώσεις, όπως 
θεωρώ ότι είναι η συµµετοχή στη 
µαθητική παρέλαση µαθητών ή µα-
θητριών που θα ήθελαν να φέρουν 
τα εθνικά τους σύµβολα. Και  αναµ-
φισβήτητα, όπως δείχνει πλήθος µε-
λετών αλλά και η σηµερινή πραγµατι-
κότητα των  µουσουλµάνων που κατά 
χιλιάδες ζουν σε χώρες της ∆ύσης, το 
ποιο ορατό σύµβολο της εθνικής τους 
ταυτότητας  είναι η µαντίλα. 
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