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Συνοπτική Παρουσίαση 

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι 

απαραβίαστη και η λατρεία επιτρέπεται ελεύθερα, µε κάποιους περιορισµούς. 

Επίσης, το Σύνταγµα δέχεται την Ελληνική Ορθόδοξη Θρησκεία ως την 

«επικρατούσα θρησκεία». Στις 11 Ιουνίου, το κοινοβούλιο ψήφισε τροπολογία 

του ποινικού κώδικα καταργώντας διατάξεις που ποινικοποιούσαν την 

κακόβουλη βλασφηµία και την καθύβριση θρησκεύµατος. Ο ποινικός κώδικας 

που ψηφίστηκε τον Ιούνιο προβλέπει οι  µάρτυρες δικών να δίνουν πολιτικό 

όρκο, καταργώντας τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ πολιτικού και 

θρησκευτικού όρκου. Τον Απρίλιο, το κοινοβούλιο ενέκρινε κονδύλι ύψους 

οκτώ εκατοµµυρίων ευρώ ($8,99 εκ.) για την ανέγερση του Μουσείου 

Ολοκαυτώµατος Ελλάδος. Τον Σεπτέµβριο, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο 

του κράτους, το Συµβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε ότι τα σχολικά 

προγράµµατα για το µάθηµα των Θρησκευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παραβιάζουν το Σύνταγµα και την 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και ότι θα πρέπει 

να αναθεωρηθούν µε στόχο την εµφατικότερη ανάδειξη και διαφοροποίηση 

της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας από άλλες θρησκείες και την 

καλύτερη ανάπτυξη µιας Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης, όπως 

υπαγορεύεται από το Σύνταγµα. Το ΣτΕ έκρινε επίσης ότι η αναγραφή του 

θρησκεύµατος στα απολυτήρια των µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

είναι αντισυνταγµατική. Τον Ιούνιο δηµοσιεύτηκε Προεδρικό Διάταγµα που 

ορίζει το καθεστώς έκδοσης αποφάσεων από τους διορισµένους από την 

κυβέρνηση  µουφτήδες στη Θράκη µε βάση τον ισλαµικό νόµο, µετά από 

νοµοθετική τροπολογία του 2018 που προέβλεπε την εξουσιοδοτηµένη 

συναίνεση όλων των µερών για τη διευθέτηση οικογενειακών ζητηµάτων µε τη 

Σαρία, αντί των αστικών δικαστηρίων. Το ίδιο διάταγµα περιλαµβάνει 



οργανωτικές διατάξεις για τις µουφτείες ως φορέων παροχής δηµόσιων 

υπηρεσιών. Η ποινική δίκη 69 µελών και υποστηρικτών του πολιτικού 

κόµµατος της Χρυσής Αυγής (ΧΑ), κατηγορούµενων για σειρά βίαιων και 

εµπρηστικών επιθέσεων, µεταξύ άλλων µε στόχο Μουσουλµάνους 

µετανάστες, συνεχίστηκε. Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων χορήγησε άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου σε θρησκευτική 

κοινότητα που λατρεύει τους θεούς της Αρχαίας Ελλάδας. Η πολιτεία εξέδωσε 

12 νέες άδειες για τη λειτουργία ευκτήριων οίκων, µεταξύ άλλων σε Μάρτυρες 

του Ιεχωβά, Μουσουλµανικές οµάδες και Πεντηκοστιανούς, αλλά ανακάλεσε 

πέντε άλλες µε το επιχείρηµα ότι οι ευκτήριοι οίκοι είχαν διακόψει τη 

λειτουργία τους ή δεν συµµορφώνονταν προς τους οικοδοµικούς κανονισµούς 

ή τους κανονισµούς ασφάλειας. Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, η 

Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, οι Εβραϊκές κοινότητες και η 

Καθολική Εκκλησία συνέχισαν να απολαµβάνουν κάποια προνόµια από την 

πολιτεία τα οποία δεν είναι διαθέσιµα σε άλλες θρησκευτικές κοινότητες. 

Ορισµένα µέλη της Μουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης συνέχισαν να 

αντιτάσσονται στον διορισµό των µουφτήδων από το κράτος, δηλώνοντας ότι 

θα πρέπει να εκλέγονται από την κοινότητα. Η κυβέρνηση εξακολούθησε να 

χρηµατοδοτεί εκπαιδευτικά προγράµµατα για το Ολοκαύτωµα. Τον 

Φεβρουάριο, η κυβέρνηση υιοθέτησε τον ορισµό εργασίας για τον 

αντισηµιτισµό σύµφωνα µε τον Διεθνή Συνασπισµό Μνήµης του 

Ολοκαυτώµατος (International Holocaust Remembrance Allliance). Τον 

Νοέµβριο, η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον ορισµό του 

Συνασπισµού για την άρνηση και διαστρέβλωση του Ολοκαυτώµατος. 

Συνεχίστηκαν οι βανδαλισµοί θρησκευτικών ιδιοκτησιών, 

συµπεριλαµβανοµένων µνηµείων του Ολοκαυτώµατος, ενός Μουσουλµανικού 

νεκροταφείου στην Αλεξανδρούπολη και Ελληνορθόδοξων εκκλησιών. Στις 24 

Ιανουαρίου, µια µέχρι πρότινος άγνωστη οργάνωση, η «Εικονοκλαστική 

Σέχτα», ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη που σηµειώθηκε έξω από 

ελληνορθόδοξη εκκλησία τον Δεκέµβριο του 2018. Άγνωστοι βάνδαλοι 

βεβήλωσαν µνηµείο στον χώρο του πρώην εβραϊκού νεκροταφείου που 

βρίσκεται στην πανεπιστηµιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 



Θεσσαλονίκης. Ο Αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 

Ιερώνυµος και κρατικοί αξιωµατούχοι, µεταξύ των οποίων ο τότε Δήµαρχος 

Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, κατήγγειλαν την επίθεση. Στις 10 

Απριλίου, άγνωστοι βεβήλωσαν δύο αναθηµατικές µεταλλικές πλάκες στο 

λιµάνι της Θεσσαλονίκης που ήταν αφιερωµένες στα θύµατα του 

Ολοκαυτώµατος. Τον Σεπτέµβριο, ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου 

αποτεφρωτηρίου στην Ελλάδα, κατ’ εφαρµογή νόµου του 2006 που επιτρέπει 

την αποτέφρωση των νεκρών. 

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ, αξιωµατούχοι των ΗΠΑ που επισκέφθηκαν τη χώρα και 

άλλοι εκπρόσωποι της πρεσβείας και του προξενείου συναντήθηκαν µε 

αξιωµατούχους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων του Υπουργού και του Γενικού Γραµµατέα 

Θρησκευµάτων, αξιωµατούχων του υπουργείου Εξωτερικών και διοικητών. 

Συζήτησαν τη δυνατότητα των µειονοτικών θρησκευτικών κοινοτήτων να 

ιδρύουν οίκους λατρείας και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που επηρεάζουν 

τόσο τη Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης όσο και τους 

Μουσουλµάνους µετανάστες. Στο πλαίσιο συναντήσεων µε κρατικούς 

αξιωµατούχους και θρησκευτικούς ηγέτες, συµπεριλαµβανοµένου του 

επικεφαλής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αξιωµατούχοι της 

κυβέρνησης των ΗΠΑ εξέφρασαν ανησυχία για τις αντισηµιτικές και 

αντιµουσουλµανικές πράξεις και ρητορικές, καθώς και για τις επιθέσεις σε 

Ορθόδοξες εκκλησίες. Στις 7-8 Μαΐου, ο Πρέσβης για τις Θρησκευτικές 

Ελευθερίες Διεθνώς επισκέφτηκε το Άγιο Όρος και συναντήθηκε µε τον 

διοικητή της χερσονήσου, εκπροσώπους της διοικούσας Ιεράς Κοινότητας, 

έναν ηγούµενο και µοναχούς από τρία µοναστήρια, εστιάζοντας στο θέµα της 

στήριξης της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Εκείνος 

και οι σύµβουλοί του συναντήθηκαν επίσης µε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 

Πάσης Ελλάδος, τον Γενικό Γραµµατέα Θρησκευµάτων, τους τρεις 

διορισµένους από την κυβέρνησηµουφτήδες στη Θράκη, υποστηρικτές των 

θρησκευτικών δικαιωµάτων των Τουρκικής εθνοτικής καταγωγής µελών της 

µειονότητας καθώς επίσης µε εκπροσώπους Ποµάκων και Αλεβιτών, την 

Εβραϊκή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη και µέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας. 



Ενότητα 1. Θρησκευτική Δημογραφία 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει ότι ο πληθυσµός της χώρας ανέρχεται σε 

10,8 εκατοµµύρια (εκτίµηση στα µέσα του 2019), από τα οποία 81%-90% 

δηλώνουν Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί, 4%-15% άθεοι και 2% Μουσουλµάνοι. 

Στη Θράκη, υπάρχουν περίπου 140.000 Μουσουλµάνοι, σύµφωνα µε 

κρατικές πηγές που βασίζονται σε στοιχεία του 2011. Πρόκειται σε µεγάλο 

βαθµό για απογόνους της επίσηµα αναγνωρισµένης, από τη Συνθήκη της 

Λωζάνης του 1923, Μουσουλµανικής µειονότητας. Σύµφωνα µε µελέτη του 

Pew Research Center που δόθηκε στη δηµοσιότητα τον Νοέµβριο του 2017, 

άλλοι 520.000 Μουσουλµάνοι - ως επί το πλείστον µετανάστες και αιτούντες 

άσυλο από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Νότια Ασία, τη Νοτιοανατολική 

Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική - κατοικούν σε όλη τη χώρα, 

συγκροτώντας κοινότητες ανάλογα µε τη χώρα προέλευσής τους ή σε κέντρα 

υποδοχής Σύµφωνα µε κρατικές πηγές, οι µισοί περίπου κατοικούν στην 

Αθήνα. 

Σύµφωνα µε στοιχεία από άλλες θρησκευτικές κοινότητες, τα µέλη τους, όλα 

µαζί, αντιπροσωπεύουν το 3%-5% του πληθυσµού. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται οι Ορθόδοξοι Παλαιοηµερολογίτες, οι Καθολικοί, οι 

Προτεστάντες, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Εβραίοι, οι οπαδοί αρχαίων 

ελληνικών πολυθεϊστικών θρησκειών, οι Σαϊεντολόγοι, οι Μπαχάι, τα µέλη της 

Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ηµερών, οι Σιχ, οι 

Αντβεντιστές της Έβδοµης Ηµέρας, οι Βουδιστές και τα µέλη της Διεθνούς 

Ενώσεως για τη Συνειδητοποίηση του Κρίσνα.. Ανεξάρτητες πηγές και τα 

µέσα ενηµέρωσης εκτιµούν ότι οι Αιθίοπες Ορθόδοξοι ανέρχονται σε 2.500 

άτοµα και οι Ασσύριοι σε λιγότερους από 1.000. Ο Αρχιεπίσκοπος 

Ορθόδοξων Αρµενίων, σε συνέντευξή του το 2018, ανέφερε ότι υπολογίζει 

τους Αρµένιους Ορθόδοξους σε 100.000. 

 



Ενότητα 2. Σεβασμός της Ελευθερίας του 
Θρησκεύματος από το Κράτος 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το Σύνταγµα αναγνωρίζει την Ελληνορθόδοξη Θρησκεία ως την 

«επικρατούσα θρησκεία», αναφέρει ότι η ελευθερία της θρησκευτικής 

συνείδησης είναι απαραβίαστη και επιτρέπει ελεύθερα τη λατρεία, υπό την 

προστασία του νόµου, µε κάποιους περιορισµούς. Το Σύνταγµα απαγορεύει 

τον «προσηλυτισµό», ο οποίος ορίζεται από τη νοµοθεσία ως «οποιαδήποτε 

άµεση ή έµµεση προσπάθεια διείσδυσης στη θρησκευτική συνείδηση άλλου 

και µε σκοπό τη µεταβολή της, που γίνεται όµως µε µέσα αθέµιτα ή ανήθικα ή 

µε κατάχρηση της απειρίας, της εµπιστοσύνης, της ανάγκης, της πνευµατικής 

αδυναµίας ή της αφέλειας του άλλου». Το Σύνταγµα απαγορεύει κάθε 

θρησκευτική λειτουργία που «διαταράσσει τη δηµόσια τάξη ή προσβάλλει τα 

χρηστά ήθη». Επίσης, επιτρέπει στους εισαγγελείς να κατάσχουν έντυπα που 

«προσβάλλουν τον Χριστιανισµό» ή άλλες «γνωστές θρησκείες». Ο νόµος 

ορίζει ποινές φυλάκισης έως δύο ετών σε άτοµα που επιχειρούν µε 

κακόβουλο τρόπο να αποτρέψουν ή που διακόπτουν από πρόθεση µια 

θρησκευτική συνάθροιση µε σκοπό τη λατρεία ή τη θρησκευτική λειτουργία, 

καθώς και για άτοµα που επιδίδονται σε «υβριστικές πράξεις» σε εκκλησία ή 

χώρο λατρείας. Στις 11 Ιουνίου, το κοινοβούλιο ψήφισε τροπολογία του 

ποινικού κώδικα καταργώντας διατάξεις που ποινικοποιούσαν την κακόβουλη 

βλασφηµία και την καθύβριση θρησκεύµατος. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, ένας 

από τους στόχους της δηµόσιας παιδείας είναι η ανάπτυξη της θρησκευτικής 

συνείδησης των πολιτών. Οι Ελληνορθόδοξοι ιερείς και οι διορισµένοι από την 

Πολιτεία µουφτήδες και ιµάµηδες στη Θράκη λαµβάνουν τους µισθούς τους 

από την ελληνική Πολιτεία. 

Το Σύνταγµα ορίζει ότι οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών 

υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις έναντι 

του κράτους, όπως και οι λειτουργοί της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. 

Αναφέρει ότι κανένας δεν µπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του 



πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το 

κράτος ή να αρνηθεί να συµµορφωθεί προς τους νόµους. 

Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, η Εβραϊκή κοινότητα και η Μουσουλµανική 

µειονότητα της Θράκης αναγνωρίζονται, επί πολλά έτη, ως επίσηµα 

θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η Καθολική Εκκλησία, η 

Αγγλικανική Εκκλησία, δύο Ευαγγελικές Χριστιανικές οµάδες και η Αιθιοπική 

Ορθόδοξη Εκκλησία, η Κοπτορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία των Ορθόδοξων 

Αρµενίων και η Ορθόδοξη Εκκλησία των Ασσυρίων αναγνωρίστηκαν 

αυτόµατα ως θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα µε νόµο του 2014. Ο ίδιος νόµος 

προβλέπει επίσης διαδικασία µε την οποία και άλλες οµάδες µπορούν να 

ζητήσουν να αναγνωριστούν ως «θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα» αστικού 

δικαίου. 

Η διαδικασία αναγνώρισης περιλαµβάνει την υποβολή αίτησης στο αρµόδιο 

αστικό δικαστήριο, την κατάθεση εγγράφων που αποδεικνύουν ότι η οµάδα 

έχει τελετουργικές πράξεις φανερές στο κοινό, χωρίς κρυφές δοξασίες, την 

υποβολή ενός καταλόγου µε 300 υπογραφές µελών που δεν συµµετέχουν σε 

άλλες θρησκευτικές οµάδες, αποδεικτικά πιστοποίησης περί της ύπαρξης 

θρησκευτικού λειτουργού, ο οποίος βρίσκεται νόµιµα στη χώρα και διαθέτει τα 

απαραίτητα προσόντα, και ότι οι πρακτικές της οµάδας δεν συνιστούν απειλή 

για τη δηµόσια τάξη. Από τη στιγµή που ένα αστικό δικαστήριο αναγνωρίσει 

µια οµάδα, αποστέλλει γνωστοποίηση στη Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων. 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, όλοι οι θρησκευτικοί αξιωµατούχοι των γνωστών 

θρησκειών και τα επίσηµα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα, 

συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις µουφτείες 

της Θράκης και των Εβραϊκών κοινοτήτων, πρέπει να καταχωρούνται στην 

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Ο νόµος προβλέπει και µία δεύτερη διαδικασία αναγνώρισης από το κράτος: 

οποιαδήποτε θρησκευτική οµάδα διαθέτει τουλάχιστον µία έγκυρη άδεια 

λειτουργίας ευκτήριου οίκου θεωρείται «γνωστή θρησκεία» και, ως εκ τούτου, 

προστατεύεται από τη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων φοροαπαλλαγών 



για την ακίνητη περιουσία που χρησιµοποιείται για θρησκευτικούς σκοπούς. 

Για τη χορήγηση άδειας ευκτήριου οίκου, οι απαιτήσεις για τον αριθµό των 

µελών διαφέρουν από τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα θρησκευτικά νοµικά 

πρόσωπα. Η τοπική Πολεοδοµία, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

παρακολούθηση και την τήρηση των διατάξεων περί δηµόσιας υγείας και 

ασφάλειας, πιστοποιεί ότι οι εγκαταστάσεις που προορίζονται να 

λειτουργήσουν ως χώρος λατρείας πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. 

Μετά την έγκριση της Πολεοδοµίας, η θρησκευτική οµάδα πρέπει να υποβάλει 

φάκελο, µαζί µε περιγραφές των βασικών αρχών και των βασικών 

τελετουργικών πράξεών της, καθώς και βιογραφικό σηµείωµα του 

θρησκευτικού λειτουργού ή ηγέτη της, στο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων για την τελική έγκριση. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας 

ευκτήριου οίκου πρέπει να φέρει την υπογραφή τουλάχιστον πέντε µελών της 

οµάδας. Οι ηγέτες θρησκευτικής οµάδας που έχει υποβάλει αίτηση για άδεια 

ευκτήριου οίκου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαµένουν νόµιµα στη χώρα και να διαθέτουν 

κάποια επαγγελµατικά προσόντα, συµπεριλαµβανοµένης σχετικής 

εκπαίδευσης και εµπειρίας. Για κάθε χώρο λατρείας απαιτείται ξεχωριστή 

άδεια. 

Μια θρησκευτική οµάδα που έχει αναγνωριστεί ως θρησκευτικό νοµικό 

πρόσωπο µπορεί να µεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία και να διαχειρίζεται 

ευκτήριους οίκους και χώρους λατρείας, ιδιωτικά σχολεία, φιλανθρωπικά 

ιδρύµατα και άλλους µη κερδοσκοπικούς φορείς. Κάποιες θρησκευτικές 

οµάδες επέλεξαν να συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως µη κερδοσκοπικοί 

οργανισµοί της κοινωνίας των πολιτών, σύµφωνα µε δικαστικές αποφάσεις 

που είχαν εκδοθεί πριν τον νόµο του 2014. Σύµφωνα µε αυτό το καθεστώς, οι 

θρησκευτικές οµάδες µπορούν να διαχειρίζονται ευκτήριους οίκους και να 

απολαµβάνουν φοροαπαλλαγές για την ακίνητη περιουσία τους, αλλά 

ενδέχεται να αντιµετωπίζουν διαχειριστικές και δηµοσιονοµικές δυσχέρειες 

όσον αφορά τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και τη λειτουργία 

ιδιωτικών σχολείων, φιλανθρωπικών ιδρυµάτων και άλλων µη 

κερδοσκοπικών φορέων. 



Όλες οι αναγνωρισµένες θρησκευτικές οµάδες υπόκεινται σε φόρο ακίνητης 

περιουσίας όσον αφορά ακίνητα που χρησιµοποιούνται για µη θρησκευτικούς 

σκοπούς. Τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για θρησκευτικούς 

σκοπούς εξακολουθούν να εξαιρούνται από τη φορολογία, καθώς και από την 

καταβολή δηµοτικών τελών, για τις οµάδες που αναγνωρίζονται ως 

θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα ή «γνωστές θρησκείες». 

Η νοµοθεσία επιτρέπει στις θρησκευτικές κοινότητες που δεν έχουν 

αναγνωριστεί ως νοµικά πρόσωπα να εµφανίζονται ενώπιον διοικητικών και 

αστικών δικαστηρίων ως ενάγοντες ή εναγόµενοι. 

Η Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 παρέχει στην αναγνωρισµένη 

Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης το δικαίωµα να διατηρεί τεµένη και 

κοινωνικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις (βακούφια). Σύµφωνα µε νόµο του 

1991, η κυβέρνηση, ύστερα από διαβούλευση µε επιτροπή ηγετών της 

Μουσουλµανικής κοινότητας, διορίζει τρεις µουφτήδες στη Θράκη µε δεκαετή 

θητεία και δυνατότητα παράτασής της. Ο ίδιος νόµος επιτρέπει επίσης στους 

αξιωµατούχους της περιφέρειας να διορίζουν προσωρινούς µουφτήδες µέχρι 

να συγκληθεί η προαναφερθείσα επιτροπή. Ο νόµος ορίζει ότι οι επίσηµοι 

µουφτήδες στη Θράκη πρέπει να ζητούν εξουσιοδοτηµένη συναίνεση όλων 

των µερών για τη διευθέτηση οικογενειακών ζητηµάτων µε τη Σαρία. Χωρίς 

την εξουσιοδοτηµένη συναίνεση όλων των µερών, τα οικογενειακά ζητήµατα 

υπάγονται στη δικαιοδοσία των αστικών δικαστηρίων. Ο νόµος ορίζει επίσης 

ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αναλαµβάνει όλα τα 

λειτουργικά έξοδα των µουφτείων της Θράκης, υπό την εποπτεία της Γενικής 

Διεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας. 

Ο νόµος θεσπίζει το δικαίωµα ενός ατόµου να επιλέγει τον τόπο της ταφής ή 

αποτέφρωσής του και αξιώνει να αναφέρονται λεπτοµερώς αυτές οι 

πληροφορίες στο πιστοποιητικό θανάτου. Με την παρουσία 

συµβολαιογράφου, τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να ορίζουν τον τόπο και τον 

τρόπο της κηδείας υπό προϋποθέσεις που τηρούν τη δηµόσια τάξη, την 



υγιεινή ήτα χρηστά ήθη, καθώς και να υποδεικνύουν άτοµο που θα είναι 

υπεύθυνο για την εκτέλεση των επιθυµιών τους στο θέµα της κηδείας. 

Η νοµοθεσία επιτρέπει τη σφαγή ζώων σύµφωνα µε τους κανόνες halal και 

kosher στα σφαγεία αλλά όχι σε ιδιωτικές κατοικίες ή δηµόσιους χώρους. 

Η κατ’ οίκον εκπαίδευση των παιδιών δεν επιτρέπεται. Ο νόµος απαιτεί όλα τα 

παιδιά να παρακολουθήσουν 11 έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε κρατικά ή 

ιδιωτικά σχολεία, συµπεριλαµβανοµένων δύο ετών υποχρεωτικής 

προσχολικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το επίσηµο σχολικό πρόγραµµα 

σπουδών.  Η διδασκαλία των θρησκευτικών στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνεται στο σχολικό πρόγραµµα. Τα 

σχολικά βιβλία εστιάζουν κυρίως στις διδασκαλίες των Ελληνορθόδοξων. 

Ωστόσο, περιλαµβάνουν επίσης βασική πληροφόρηση για κάποιες άλλες 

«γνωστές θρησκείες». Οι µαθητές µπορούν να πάρουν απαλλαγή από το 

µάθηµα των Θρησκευτικών εάν το ζητήσουν, εφόσον οι γονείς δηλώσουν 

γραπτώς ότι οι µαθητές δεν είναι Ελληνορθόδοξοι. Οι µαθητές µε απαλλαγή 

έχουν µια ελεύθερη ώρα, αλλά δεν προβλέπεται άλλο µάθηµα προς 

αναπλήρωση αυτού του χρόνου. 

Ο νόµος προβλέπει την προαιρετική Ισλαµική θρησκευτική διδασκαλία για την 

αναγνωρισµένη Μουσουλµανική µειονότητα στα δηµόσια σχολεία της Θράκης 

και την προαιρετική Καθολική θρησκευτική διδασκαλία στα δηµόσια σχολεία 

της Τήνου και της Σύρου και περιλαµβάνει διατάξεις για να διευκολύνει την 

πρόσληψη και την παραµονή στα σχολεία θρησκευτικών διδασκάλων για 

αυτά τα προαιρετικά µαθήµατα. Στις 29 Ιανουαρίου, το κοινοβούλιο 

τροποποίησε το νόµο σχετικά µε τους Καθολικούς δασκάλους που διδάσκουν 

σε δηµόσια σχολεία και χειροτονούνται επίσκοποι στην Καθολική Εκκλησία. 

Μετά από σχετικό αίτηµα των δασκάλων, ο νόµος επιτρέπει την απαλλαγή 

τους από τα διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα για να αναλάβουν τις 

υποχρεώσεις τους που σχετίζονται µε την Καθολική διδασκαλία και τη δια 

βίου εκπαίδευση των Καθολικών δασκάλων, γεγονός που τους επιτρέπει να 



αµείβονται ως εκπαιδευτικοί, κάτι που δεν ισχύει αν διατηρούν µόνο τον τίτλο 

του επισκόπου.. 

Ο νόµος προβλέπει δικαιολογηµένες απουσίες για τους Μουσουλµάνους 

µαθητές στο δηµοτικό και το γυµνάσιο για τις ηµέρες των εορτών Ιντ αλ-φιτρ 

(Eid al-Fitr) και Κουρµπάν Μπαϊράµ (Eid al-Adha) καθώς και την επόµενη 

ηµέρα αυτών. 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, οι γονείς δύνανται να στείλουν τα παιδιά τους σε 

ιδιωτικά θρησκευτικά σχολεία. Στη χώρα λειτουργούν Ορθόδοξα, Καθολικά 

και Εβραϊκά σχολεία. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λωζάνης, η Πολιτεία 

λειτουργεί συµβατικά δίγλωσσα σχολεία στη Θράκη, τα οποία ανέρχονταν σε 

128 το σχολικό έτος 2018-2019. Στα δίγλωσσα σχολεία τα µαθήµατα 

διδάσκονται στα Ελληνικά και στα Τουρκικά, ενώ ο αριθµός τους µπορεί να 

ποικίλλει ανάλογα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων µαθητών, µε ελάχιστο 

αριθµό τους πέντε µαθητές ανά σχολείο. Υπάρχουν δύο Ισλαµικά 

θρησκευτικά σχολεία στη Θράκη. Οι Μουσουλµάνοι µαθητές της Θράκης που 

επιθυµούν να µελετήσουν το Κοράνι δύνανται να παρακολουθούν 

θρησκευτικά σε τεµένη µετά τη λήξη των κανονικών µαθηµάτων. 

Η νοµοθεσία θέτει κάθε χρόνο στη διάθεση των µαθητών της αναγνωρισµένης 

Μουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης το 0,5% του συνολικού αριθµού 

των θέσεων εισαγωγής στα πανεπιστήµια και στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα, αλλά και στις προσλήψεις επί του συνόλου των δηµοσίων 

υπαλλήλων. Οµοίως, το 2% των σπουδαστών που εισάγονται στην εθνική 

σχολή πυροσβεστών και την πυροσβεστική ακαδηµία θα πρέπει να 

προέρχονται από τη Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης. 

Αντί για την υποχρεωτική εννεάµηνη ελάχιστη στρατιωτική θητεία που ισχύει 

για τους άνδρες, η νοµοθεσία προβλέπει εναλλακτική θητεία συνολικής 

διάρκειας 15 µηνών για αντιρρησίες συνείδησης στη βάση θρησκευτικών 

λόγων, οι οποίοι υποχρεούνται να εργάζονται σε κρατικά νοσοκοµεία ή σε 



δηµοτικές και δηµόσιες υπηρεσίες. Στις 3 Μαΐου, το κοινοβούλιο τροποποίησε 

τον νόµο που αφορά τους αντιρρησίες συνείδησης. 

Άτοµα ή νοµικά πρόσωπα που καταδικάζονται για προτροπή στη βία, 

διακρίσεις ή µίσος λόγω θρησκείας, µεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, 

υπόκεινται σε ποινές φυλάκισης από τρεις µήνες µέχρι τρία χρόνια και σε 

πρόστιµο από 5.000 έως 20.000 ευρώ ($5.600 έως $22.500). 

Καταδικασθέντες για άλλα αδικήµατα, στα οποία προέβησαν λόγω 

θρησκευτικού µίσους, υπόκεινται σε επιπλέον ποινές που µπορεί να είναι από 

έξι µήνες έως τρία χρόνια και στην καταβολή διπλάσιων προστίµων. Η 

νοµοθεσία ποινικοποιεί την επιδοκιµασία, τον ευτελισµό ή την κακόβουλη 

άρνηση του Ολοκαυτώµατος και των «εγκληµάτων του Ναζισµού», εάν η 

συγκεκριµένη συµπεριφορά προτρέπει στη βία ή στο µίσος ή αν αντιµετωπίζει 

απειλητικά ή προσβλητικά κάποιες οµάδες ατόµων. 

Ο νόµος απαιτεί από όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους, 

συµπεριλαµβανοµένων των µελών του υπουργικού συµβουλίου και του 

κοινοβουλίου, να ορκισθούν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Τα 

άτοµα είναι ελεύθερα να δώσουν θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο ανάλογα µε τις 

πεποιθήσεις τους. Οι µάρτυρες σε δίκες πρέπει επίσης να ορκισθούν πριν 

καταθέσουν ενώπιον του δικαστηρίου. Ο νέος ποινικός κώδικας που τέθηκε 

σε ισχύ την 1η Ιουλίου προβλέπει πλέον οι µάρτυρες σε δίκες να δίνουν µόνο 

πολιτικό όρκο. Μέχρι πρότινος, οι µάρτυρες µπορούσαν να επιλέξουν µεταξύ 

θρησκευτικού και πολιτικού όρκου. 

Η Ελλάδα είναι µέλος του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

Δικαιώµατα. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Στις 7 Μαΐου, το κοινοβούλιο ψήφισε νόµο που ορίζει ως «αρχεία 

θρησκευτικής κοινότητας» όλο το αρχειακό υλικό το οποίο αρχειοθετούν ή 

επεξεργάζονται οι µουφτείες στη Θράκη, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο 

στην Ελλάδα, οι οργανώσεις διαχείρισης των βακουφίων και της ακίνητης 



περιουσίας στη Ρόδο και την Κω, το ιδιωτικό βακούφιο στη Ρόδο, τα 

θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι γνωστές 

θρησκείες και οι εξουσιοδοτηµένοι ευκτήριοι οίκοι. Ο νόµος ορίζει επίσης ότι 

τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να είναι προσβάσιµα 

από το κοινό και να είναι καταχωρηµένα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ο 

νόµος περιλαµβάνει παρόµοιες διατάξεις για τα αρχεία της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Επισκοπών Δωδεκανήσων, της 

Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, του Αγίου Όρους, µονών, ενοριών και 

Ελληνορθόδοξων ιδρυµάτων. 

Η ποινική δίκη 69 µελών και υποστηρικτών του κόµµατος της Χρυσής Αυγής 

(ΧΑ), συµπεριλαµβανοµένων 18 πρώην βουλευτών του, συνεχίστηκε µέχρι το 

τέλος του έτους. Οι κατηγορίες αφορούσαν µια σειρά επιθέσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων επιθέσεων κατά Μουσουλµάνων µεταναστών και 

Ελλήνων, και περιελάµβαναν ανθρωποκτονία, συνωµοσία, οπλοκατοχή και 

ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση. 

Στις 17 Σεπτεµβρίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοίνωσε 

ότι θα συµµορφωθεί µε σύσταση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και θα σταµατήσει την αναγραφή της θρησκείας και 

της εθνικότητας στα σχολικά µητρώα. Μετά από προσφυγή που υπέβαλαν η 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και η Ένωση Αθέων, η 

Αρχή αποφάσισε ότι η αναγραφή της θρησκείας και της εθνικότητας στα 

σχολικά µητρώα είναι αντισυνταγµατική, παράνοµη και αντίθετη µε τις 

διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Επίσης, η 

Αρχή έκρινε παράνοµη την απαίτηση υποβολής γραπτής δήλωσης για τους 

µαθητές που ζητούν απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών σύµφωνα 

µε την οποία δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σύµφωνα µε την Αρχή, αρκεί η 

υποβολή γραπτής δήλωσης από τους µαθητές (ή τους γονείς τους, αν είναι 

ανήλικοι) που ζητά απαλλαγή για λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Στις 31 

Οκτωβρίου, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (ΕΔΑΔ) 

έκρινε υπέρ πέντε Ελλήνων εναγοµένων που είχαν προσφύγει κατά 

υπουργικών αποφάσεων οι οποίες απαιτούσαν την υποβολή γραπτών 



δηλώσεων σύµφωνα µε τις οποίες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σύµφωνα 

µε το ΕΔΑΔ, η εν λόγω απαίτηση έθετε υπερβολικό βάρος στους γονείς να 

κοινοποιήσουν πληροφορίες που υποδήλωναν ότι αυτοί και τα παιδιά τους 

είχαν, ή δεν είχαν, συγκεκριµένα θρησκευτικά πιστεύω. Το Δικαστήριο έκρινε 

ότι η απαίτηση για τέτοιου είδους δηλώσεις µπορεί να αποθαρρύνει την 

υποβολή αίτησης απαλλαγής, ειδικά για οικογένειες που κατοικούν σε µικρά 

νησιά, όπου ο κίνδυνος στιγµατισµού είναι µεγαλύτερος. Η δικαστική 

απόφαση αναφέρει ότι η εν λόγω απαίτηση παραβιάζει το δικαίωµα στην 

παιδεία, παραπέµποντας επίσης στις ελευθερίες της σκέψης, της συνείδησης 

και του θρησκεύµατος. Στις 25 Σεπτεµβρίου, το ΣτΕ έκρινε ότι η αναγραφή 

του θρησκεύµατος στα απολυτήρια των µαθητών δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης είναι αντισυνταγµατική. Σύµφωνα µε το ΣτΕ, η ελευθερία της 

θρησκευτικής συνείδησης προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα των 

ατόµων να µην κοινοποιούν, άµεσα ή έµµεσα, το θρήσκευµα ή τα 

θρησκευτικά πιστεύω τους. Καµία κρατική αρχή ή φορέας δεν επιτρέπεται να 

ρωτά για τα θρησκευτικά πιστεύω ενός ατόµου, πόσο µάλλον να απαιτεί την 

κοινοποίησή τους. 

Στις 20 Σεπτεµβρίου, η ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι τα σχολικά προγράµµατα 

για το µάθηµα των Θρησκευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να αναθεωρηθούν, καθώς είναι 

αντισυνταγµατικά και παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων 

του Ανθρώπου. Το Σύνταγµα απαιτεί από την Πολιτεία την ανάπτυξη 

θρησκευτικής συνείδησης στους µαθητές, κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνεται, 

σύµφωνα µε το ΣτΕ. Καθώς οι µη Χριστιανοί Ορθόδοξοι µαθητές µπορούν να 

ζητήσουν και να πάρουν απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών, το 

ΣτΕ έκρινε ότι το εν λόγω µάθηµα, όπως διδάσκεται σήµερα, πρέπει να 

εστιάζει στους Ορθόδοξους Χριστιανούς µαθητές που παρακολουθούν το 

µάθηµα. Τα υφιστάµενα σχολικά προγράµµατα δεν παρέχουν µια ολιστική 

προσέγγιση ως προς την παράδοση και τις ηθικές αρχές του Ορθόδοξου 

Χριστιανισµού, ενώ σαφώς δεν τον διαφοροποιούν από τις άλλες θρησκείες, 

και τελικά δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των Χριστιανών Ορθόδοξων µαθητών, 

σύµφωνα µε το ΣτΕ. Η απόφαση επανέλαβε επίσης ότι αν ένας «επαρκής 



αριθµός» µαθητών έχει απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών, το 

κράτος είναι υποχρεωµένο να φροντίσει ώστε να µπορούν να 

παρακολουθήσουν κάποιο άλλο µάθηµα τις συγκεκριµένες ώρες. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία Tewahedo της Ερυθραίας στην Αθήνα και µια οµάδα 

Παλαιοηµερολογιτών έκαναν αίτηση σε δικαστήριο ζητώντας να 

αναγνωριστούν ως θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα. Οι αιτήσεις τους 

εκκρεµούσαν στο τέλος του έτους. 

Στις 31 Ιουλίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοίνωσε τη 

διακοπή λειτουργίας πέντε δηµοτικών µειονοτικών σχολείων για τα παιδιά της 

µειονότητας στη Θράκη, λόγω του χαµηλού αριθµού µαθητών. Σύµφωνα µε 

κρατικά στοιχεία, την περίοδο 2011-2019 διακόπηκε η λειτουργία 50 

µειονοτικών σχολείων στη Θράκη. 

Θρησκευτικές οµάδες χωρίς νοµικό καθεστώς ως θρησκευτικά νοµικά 

πρόσωπα και χωρίς άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου, όπως οι Σαϊεντολόγοι 

και οι λάτρεις του Χάρε Κρίσνα, εξακολουθούσαν να λειτουργούν ως 

εγγεγραµµένες µη κερδοσκοπικές οργανώσεις αστικού δικαίου. Οι γάµοι που 

τελούνταν από µέλη αυτών των θρησκευτικών οµάδων δεν αναγνωρίζονταν 

νοµικά από το κράτος και η µόνη τους επιλογή ήταν ο πολιτικός γάµος. 

Στις 3 Ιουλίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων χορήγησε για 

πρώτη φορά άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου σε θρησκευτική κοινότητα που 

λατρεύει τους θεούς της Αρχαίας Ελλάδας. Η κυβέρνηση ενέκρινε επίσης 12 

ακόµα άδειες λειτουργίας ευκτήριων οίκων, συµπεριλαµβανοµένων εννέα για 

του Μάρτυρες του Ιεχωβά (στην Περιφέρεια Αττικής και στις Σέρρες, τα 

Τρίκαλα, το Αίγιο και την Πάρο), µίας για τους Πεντηκοστιανούς και δύο για 

Μουσουλµανικές οµάδες Σουνιτών στον Δήµο Ασπροπύργου και στο 

Μεταξουργείο, στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Η κυβέρνηση ανακάλεσε 

τις άδειες λειτουργίας για την Αρµενική Ευαγγελική Εκκλησία στην Αθήνα και 

στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι εν λόγω εκκλησίες διέκοψαν τη λειτουργία τους. Η 

κυβέρνηση ανακάλεσε επίσης την άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου των 



Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Θεσσαλονίκη, µε την αιτιολογία ότι οι 

εγκαταστάσεις δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις πυροπροστασίας. Επιπλέον, 

ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου µιας οµάδας 

Παλαιοηµερολογιτών, µε την αιτιολογία ότι οι εγκαταστάσεις δεν πληρούσαν 

τους οικοδοµικούς κανονισµούς, καθώς και την άδεια λειτουργίας ευκτήριου 

οίκου µιας Χριστιανικής οµάδας Ευαγγελιστών στη Ζάκυνθο, επειδή είχε 

αλλάξει την επίσηµη ονοµασία της. Στο τέλος του έτους δεν εκκρεµούσαν 

αιτήσεις. Η κυβέρνηση ενέκρινε την ανέγερση τριών Αιθουσών Βασιλείας των 

Μαρτύρων του Ιεχωβά και ενός κτηρίου για την Κοπτορθόδοξη Εκκλησία 

Αιγύπτου. Στις 10 Δεκεµβρίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

χορήγησε άδεια λειτουργίας για τρία τεµένη στην Κω και τη Ρόδο, τα οποία 

λειτουργούσαν ως χώροι λατρείας πριν από το 1955 αλλά δεν διέθεταν τις 

απαραίτητες οικοδοµικές άδειες, σύµφωνα µε αναφορές στα µέσα 

ενηµέρωσης. Η έλλειψη αδειών είχε προκαλέσει διάφορα γραφειοκρατικά 

θέµατα σχετικά µε τις απαιτήσεις αδειοδότησης, λειτουργίας και ανακαίνισης. 

Μάρτυρες του Ιεχωβά εξακολούθησαν να αναφέρουν ότι ορισµένοι γιατροί σε 

δηµόσια νοσοκοµεία δεν κατανοούσαν ή δεν σέβονταν την άρνησή τους να 

κάνουν µεταγγίσεις αίµατος. 

Η κυβέρνηση συνέχισε να παρέχει άµεση υποστήριξη στην Ελληνορθόδοξη 

Εκκλησία, συµπεριλαµβανοµένης χρηµατοδότησης για τους µισθούς των 

θρησκευτικών ηγετών, η οποία υπολογίζεται σε 200 εκ. ευρώ ($224,7 εκ.), τη 

θρησκευτική και επαγγελµατική εκπαίδευση των κληρικών και τη θρησκευτική 

εκπαίδευση στα σχολεία. Ορισµένοι Ελληνορθόδοξοι αξιωµατούχοι δήλωσαν 

ότι αυτή η άµεση υποστήριξη δινόταν σύµφωνα µε µια σειρά νοµικών 

συµφωνιών που συνήφθησαν µε προηγούµενες κυβερνήσεις και ως 

αποζηµίωση για την εκκλησιαστική περιουσία που είχε προηγουµένως 

απαλλοτριωθεί από το κράτος, δήλωση η οποία έγινε αποδεκτή από 

κρατικούς αξιωµατούχους. Επίσης, η κυβέρνηση παρείχε άµεση υποστήριξη 

στις µουφτείες στη Θράκη, συµπεριλαµβανοµένης της χορήγησης µισθών για 

τους τρεις διορισµένους µουφτήδες και για τους δασκάλους που 



προσλαµβάνονται για τη διδασκαλία του προαιρετικού µαθήµατος της 

ισλαµικής θρησκείας στα δηµόσια σχολεία της περιοχής. 

Ορισµένα µέλη της Μουσουλµανικής κοινότητας της Θράκης συνέχισαν να 

αντιτίθενται στην κυβερνητική πρακτική διορισµού µουφτήδων, ασκώντας 

πίεση για άµεση εκλογή µουφτήδων από τη Μουσουλµανική µειονότητα. Η 

κυβέρνηση συνέχισε να δηλώνει ότι ο κυβερνητικός διορισµός ήταν και ο 

ενδεδειγµένος επειδή οι µουφτήδες διατηρούσαν δικαστικές εξουσίες και 

επειδή το Σύνταγµα δεν επιτρέπει την εκλογή δικαστών. Στις 11 Ιουνίου, 

δηµοσιεύτηκε Προεδρικό Διάταγµα που ορίζει το καθεστώς έκδοσης 

αποφάσεων από τους διορισµένους  µουφτήδες στη Θράκη µε βάση τον 

ισλαµικό νόµο, µετά από νοµοθετική τροπολογία του 2018 που προβλέπει την 

εξουσιοδοτηµένη συναίνεση όλων των µερών για τη διευθέτηση 

οικογενειακών ζητηµάτων µε τη Σαρία, αντί των αστικών δικαστηρίων. Το ίδιο 

διάταγµα περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των 

µουφτείων σε θέµατα εσωτερικής οργάνωσης, στελέχωσης και διαφάνειας. 

Στη διάρκεια του έτους, και οι τρεις µουφτείες στη Θράκη συνέχισαν να 

διοικούνται από προσωρινούς µουφτήδες που ορίστηκαν µε βάση την 

τελευταία διαδικασία. 

Ορισµένα µέλη της Μουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης συνέχισαν να 

επικρίνουν τον διορισµό από την κυβέρνηση, αντί εκλογής από τη 

Μουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, µελών επιφορτισµένων µε τη 

διαχείριση των βακουφίων, τα οποία επιβλέπουν τις δωρεές, τα ακίνητα και τα 

φιλανθρωπικά κεφάλαια της µειονότητας. Οι ηγέτες Μουσουλµανικών 

κοινοτήτων συνέχιζαν επίσης να επικρίνουν την έλλειψη Μουσουλµανικών 

κοιµητηρίων εκτός της Θράκης και ανέφεραν ότι οι Μουσουλµάνοι ήταν 

υποχρεωµένοι να ταξιδεύουν στη Θράκη για να θάψουν τους νεκρούς τους 

σύµφωνα µε το Μουσουλµανικό εθιµοτυπικό. Επιπλέον, συνέχιζαν να 

δηλώνουν ότι οι κανονισµοί των δηµοτικών κοιµητηρίων που απαιτούν την 

εκταφή των νεκρών ύστερα από τρία χρόνια, λόγω έλλειψης χώρου, 

παραβιάζουν τους Μουσουλµανικούς θρησκευτικούς νόµους. Τουλάχιστον 

τρεις χώροι, στη Λέσβο, στο Σχιστό και κοντά στα χερσαία σύνορα µε την 



Τουρκία στον Έβρο, συνέχισαν να χρησιµοποιούνται ανεπίσηµα για την ταφή 

Μουσουλµάνων µεταναστών και αιτούντων άσυλο. 

Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση ολοκλήρωσε την ανέγερση και τοπογραφία 

χρηµατοδοτούµενου από το κράτος τεµένους στην Αθήνα. Ωστόσο, σύµφωνα 

µε κυβερνητικές πηγές, η έναρξη λειτουργίας του τεµένους δεν κατέστη 

δυνατή µέχρι το τέλος του έτους λόγω των χρονοβόρων απαιτήσεων για την 

πρόσληψη νέου προσωπικού. Στις 20 Μαΐου, δηµοσιεύτηκε Προεδρικό 

Διάταγµα που ορίζει ότι, σύµφωνα µε τους κανονισµούς για τη διοικούσα 

επιτροπή του τεµένους, αυτή αναγνωρίζεται ως δηµόσιος οργανισµός 

ιδιωτικού δικαίου. Οι κανονισµοί αφορούν την εσωτερική διαχείριση, το 

προσωπικό, τον προϋπολογισµό, τις προµήθειες και τις συµβάσεις. Στις 2 

Απριλίου, η διοικούσα επιτροπή του τεµένους οµόφωνα πρότεινε τον διορισµό 

του γεννηµένου στο Μαρόκο, πολιτογραφηµένου Έλληνα πολίτη Ζακί 

Μοχάµεντ ως ιµάµη του τεµένους. 

Απουσία επίσηµου τεµένους στην Αθήνα, οι κρατικές και τοπικές 

αυτοδιοικητικές αρχές συνέχισαν να παρέχουν ελεύθερα χώρους σε οµάδες, 

τα µέλη των οποίων είχαν ζητήσει χώρους λατρείας κατά τη διάρκεια του 

Ραµαζανιού και για άλλες θρησκευτικές περιστάσεις. 

Στις 13 Μαρτίου, τα µέσα ενηµέρωσης ανέφεραν ότι το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος εξέδωσε Διάταγµα που καθορίζει τη θέση και χρήση χώρου 

για τη δηµιουργία αποτεφρωτηρίου στον Ελαιώνα της Αθήνας, το οποίο θα 

διαχειρίζεται ο Δήµος. 

Η κυβέρνηση συνέχισε να χρηµατοδοτεί την Καθολική θρησκευτική 

διδασκαλία και τους µισθούς των δασκάλων στα δηµόσια σχολεία της Σύρου 

και της Τήνου και τη µετάβαση µη Εβραίων µαθητών σε εκδηλώσεις µνήµης 

για το Ολοκαύτωµα και το Άουσβιτς, καθώς και την εκπαίδευση των 

δασκάλων σχετικά µε το Ολοκαύτωµα.  Στη διάρκεια του σχολικού έτους 

2018-2019, 120 µαθητές συµµετείχαν σε εκπαιδευτική εκδροµή στο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς, χρηµατοδοτούµενη από την 

κυβέρνηση. Επίσης, η κυβέρνηση παρείχε υποστήριξη και διοργάνωσε 



εκδηλώσεις για την προαγωγή της θρησκευτικής ανοχής. Στις 12 

Φεβρουαρίου, σε δήλωσή του, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο (ΚΙΣ) 

χαιρέτησε την υιοθέτηση, στις 11 Φεβρουαρίου, του ορισµού εργασίας για τον 

αντισηµιτισµό σύµφωνα µε τον Διεθνή Συνασπισµό Μνήµης του 

Ολοκαυτώµατος (International Holocaust Remembrance Allliance), από τη 

Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας. Στις 8 

Νοεµβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε αυτή τη 

θέση. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον 

ορισµό του συνασπισµού για την άρνηση και διαστρέβλωση του 

Ολοκαυτώµατος. 

Στις 10 Οκτωβρίου, το ΚΙΣ εξέδωσε ανακοίνωση που καταδίκαζε αντισηµιτική 

επίθεση στη Γερµανία και χαιρέτιζε την άµεση αντίδραση του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη που παρείχε προστασία στα κτήρια γραφείων 

Εβραϊκών ιδρυµάτων στην Ελλάδα. Χαιρέτισε επίσης τη δήλωση της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Νίκης Κεραµέως, που καταδίκασε το 

συµβάν. Στις 23 Απριλίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

φιλοξένησε για πρώτη φορά το Σέδερ (παραδοσιακό τραπέζι) για το Πέσαχ 

(Εβραϊκό Πάσχα), το οποίο διοργανώθηκε από την Εβραϊκή κοινότητα της 

Αθήνας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 350 Εβραίοι και η ηγεσία του 

Υπουργείου, καθώς και ο Αρχιµανδρίτης Διονύσιος που εκπροσώπησε την 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Στις 28 Φεβρουαρίου και 1η 

Μαρτίου, το Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε διεθνή διάσκεψη µε θέµα 

«Θρησκευτική-Εκκλησιαστική Διπλωµατία στον 21ο αιώνα», η οποία 

συγκέντρωσε θρησκευτικούς ηγέτες από διάφορα δόγµατα, καθώς και 

ακαδηµαϊκούς και κυβερνητικούς αξιωµατούχους. Συµµετέχοντες από 

Ορθόδοξες Εκκλησίες, Καθολικοί, Εβραίοι, Μουσουλµάνοι, Αρµένιοι, Κόπτες 

Χριστιανοί, Ασσύριοι και Σύριοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συζήτησαν πιθανούς 

τρόπους συνεργασίας. 

Στις 3 Μαΐου, µια πολυπληθής αντιπροσωπεία, στην οποία συµµετείχαν ο 

τότε Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του Κεντρικού 

Ισραηλιτικού Συµβουλίου (ΚΙΣ) Δαυίδ Σαλτιέλ, καθώς και άλλα µέλη του 



κοινοβουλίου, έλαβε µέρος στην 31η ετήσια «Πορεία των Ζώντων» στο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς στην Πολωνία. Η πορεία υπογράµµιζε 

την ιστορία των Ελλήνων Εβραίων στο Ολοκαύτωµα, µε τον Πρόεδρο της 

Βουλής να σηµατοδοτεί την περίσταση µε την παρουσίαση εκθεµάτων από τη 

νέα Μόνιµη Ελληνική Έκθεση στο Κρατικό Μουσείο του Άουσβιτς. Η Έκθεση, 

µε τίτλο «Να µε θυµάστε, όπως σας θυµάµαι και εγώ», χρηµατοδοτήθηκε από 

το κοινοβούλιο και διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Εβραϊκό Μουσείο 

Ελλάδος. 

Στις 27 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Εξωτερικών, µε την ευκαιρία ανάληψης 

της Προεδρίας της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων 

(Αρχεία Arolsen), διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα το έργο του Διεθνούς Κέντρου 

Τεκµηρίωσης των ναζιστικών διώξεων. Το Υπουργείο φιλοξένησε επίσης την 

έκθεση «Stolen Memory» (Κλεµµένη Μνήµη), που παρουσιάζει τις 

προσπάθειες των θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας να εντοπίσουν τα ίχνη 

συγγενών τους και να ανακτήσουν προσωπικά είδη τους που είναι 

αποθηκευµένα στα Αρχεία Arolsen. 

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο τότε Υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης, απηύθυνε 

χαιρετισµό στο 5ο Εθνικό Συµπόσιο Ειρήνης που διοργανώθηκε στην Αθήνα 

από την Αχµαντίγια Μουσουλµανική Κοινότητα Ελλάδος. Στην οµιλία του, 

υπογράµµισε τη σηµασία των διαπολιτισµικών προσπαθειών για την 

προαγωγή της ειρήνης. 

Κάποιες θρησκευτικές οµάδες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

συνέχισαν να ισχυρίζονται ότι η διάρκεια της εναλλακτικής υποχρεωτικής 

θητείας για τους αντιρρησίες συνείδησης (15 µήνες), έναντι της θητείας όσων 

υπηρετούν στο στρατό (9 µήνες), συνιστά διάκριση. 

Σε διάφορες περιστάσεις, κυβερνητικοί αξιωµατούχοι καταδίκασαν δηµόσια 

τον βανδαλισµό διάφορων µνηµείων του Ολοκαυτώµατος και Εβραϊκών 

χώρων σε όλη τη χώρα. 



Στις 13 Ιουλίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μάκης 

Βορίδης, υπερασπίστηκε τον εαυτό του ενάντια σε κατηγορίες ότι είχε προβεί 

σε αντισηµιτικές δηλώσεις στο παρελθόν. Ο Υπουργός δήλωσε 

«αποκηρύσσω κάθε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µου σε πράξη τρίτου που θα 

µπορούσε να εκληφθεί ως αντισηµιτική ή νεοναζιστική». Στις 16 Ιουλίου, το 

ΚΙΣ εξέδωσε δήλωση σύµφωνα µε την οποία «λαµβάνει υπόψη του και εκτιµά 

τις εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Βορίδης και ελπίζει ότι θα αποδείξει εµπράκτως 

την ειλικρίνεια της δήλωσής του, µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες». Στις 22 

Ιουλίου, ο Υπουργός επισκέφτηκε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ως ένδειξη 

υποστήριξης στην προβολή της ιστορίας και της µακρόχρονης παρουσίας των 

Εβραίων στη χώρα. 

Στις 24 Απριλίου, το κοινοβούλιο ψήφισε νόµο για τη χορήγηση κονδυλίου 

ύψους οκτώ εκατοµµυρίων ευρώ ($8,99 εκ.) για την ανέγερση του Μουσείου 

Ολοκαυτώµατος Ελλάδος. 

Ενότητα 3. Σεβασμός της Ελευθερίας του 
Θρησκεύματος από την Κοινωνία 

Τα στατιστικά στοιχεία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής 

Βίας (ΔΚΠΡΒ) για το 2018, τα τελευταία που υπάρχουν, κατέδειξαν 74 

περιπτώσεις όπου µετανάστες ή πρόσφυγες στοχοποιήθηκαν λόγω της 

θρησκείας τους, µεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, από 34 περιπτώσεις το 

2017, µια εξέλιξη που αποδίδεται στην παγκόσµια πολιτική πόλωση, µεταξύ 

άλλων παραγόντων. Επειδή η θρησκεία και η εθνική καταγωγή συχνά είναι 

στενά συνδεδεµένες, η περαιτέρω κατηγοριοποίηση πολλών περιστατικών 

στην αποκλειστική ή µερική βάση της θρησκευτικής µισαλλοδοξίας ήταν 

δύσκολη. Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (ΔΚΠΡΒ) 

κατέγραψε εννέα περιστατικά όπου οι στόχοι ήταν χώροι ιεροί ή είχαν 

συµβολική αξία για την Εβραϊκή κοινότητα: έξι περιστατικά βεβήλωσης 

µνηµείων του Ολοκαυτώµατος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δύο 

περιστατικά βεβήλωσης των εβραϊκών νεκροταφείων στη Νίκαια και τα 

Τρίκαλα, καθώς και ένα περιστατικό βανδαλισµού της συναγωγής στον Βόλο. 



Στην έκθεσή του για το 2018, το ΔΚΠΡΒ συµπεριέλαβε στοιχεία που του 

κοινοποιήθηκαν από την Αστυνοµία σχετικά µε περιστατικά τα οποία 

καταγγέλθηκαν στις Αρχές και είχαν δυνητικά ρατσιστικά κίνητρα. Με βάση 

αυτές τις πληροφορίες, η Αστυνοµία δέχθηκε 28 καταγγελίες για περιστατικά 

ρατσιστικής βίας λόγω θρησκεύµατος–όσες και το προηγούµενο έτος. Η 

Αστυνοµία ανέφερε, χωρίς να συµπεριλάβει λεπτοµέρειες για τις 

συγκεκριµένες υποθέσεις, ότι περίπου το 40% των υποθέσεων αφορούσαν 

ρητορική µίσους, χωρίς τη χρήση σωµατική βίας. Τα στοιχεία που υπέβαλε η 

Αστυνοµία στον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ) το 2018 σχετικά µε εγκλήµατα µίσους περιελάµβαναν οκτώ 

υποθέσεις αντισηµιτισµού, έξι υποθέσεις προκατάληψης εναντίον 

Μουσουλµάνων, έξι εναντίον Χριστιανών και τρεις εναντίων άλλων 

θρησκευτικών οµάδων. 

Στις 25 Ιανουαρίου, τα µέσα ενηµέρωσης ανέφεραν ότι εκδικάστηκε η 

υπόθεση ενός αφορισµένου Παλαιοηµερολογίτη µοναχού («πάτερ 

Κλεοµένης»), ερήµην του, για επίθεση και βανδαλισµό του Μνηµείου 

Ολοκαυτώµατος στη Λάρισα τον Ιούλιο του 2017. Το δικαστήριο τον 

καταδίκασε σε φυλάκιση 18 µηνών µε αναστολή και πρόστιµο 7.500 ευρώ 

($8,400). Η Αστυνοµία τον εντόπισε και τον συνέλαβε στις 17 Νοεµβρίου. 

Στις 18 Απριλίου, ένα πληµµελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε έναν 

γιατρό σε ποινή φυλάκισης 14 µηνών µε αναστολή για την ανάρτηση 

αντισηµιτικής επιγραφής το 2014 στο δηµοτικό ιατρείο του, η οποία έγραφε 

«Ανεπιθύµητοι οι Εβραίοι εδώ», στα γερµανικά. 

Στις 19 Ιανουαρίου, µια µέχρι πρότινος άγνωστη οργάνωση, η 

«Εικονοκλαστική Σέχτα», ανέλαβε την ευθύνη, µε ανάρτηση σε ισπανική 

ιστοσελίδα, για την έκρηξη που σηµειώθηκε έξω από την Ελληνορθόδοξη 

εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στο κέντρο της Αθήνας τον Δεκέµβριο του 

2018. Η οµάδα δήλωσε στην ιστοσελίδα ότι στόχος της ήταν να προκαλέσει 

«τη µεγαλύτερη δυνατή ζηµιά στον ιερέα ή/και στο ποίµνιο». 



Οι βανδαλισµοί µνηµείων και αναθηµατικών στοιχείων του Ολοκαυτώµατος 

συνεχίστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Στις 25 Ιανουαρίου, άγνωστοι δράστες 

κατέστρεψαν µνηµείο στον χώρο του πρώην εβραϊκού νεκροταφείου που 

βρίσκεται στην πανεπιστηµιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης. Στις 28 Ιανουαρίου, ο Αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιερώνυµος κατήγγειλε την επίθεση, αναφέροντας ότι 

«οι βεβηλώσεις και οι βανδαλισµοί συναγωγών, εβραϊκών νεκροταφείων, 

αλλά και των µνηµείων του Ολοκαυτώµατος αποτελούν ειδεχθείς πράξεις που 

προσβάλλουν βάναυσα την ιστορία, τον πολιτισµό, το έθνος και την πίστη 

µας». Κρατικοί αξιωµατούχοι, µεταξύ των οποίων ο τότε Δήµαρχος 

Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, κατήγγειλαν το συµβάν και 

πραγµατοποίησαν σιωπηλή διαµαρτυρία στον χώρο. 

Τα περιστατικά µε στόχο τόπους θρησκευτικής σηµασίας, που αφορούσαν 

βανδαλισµούς, διαρρήξεις και την τοποθέτηση εκρηκτικών µηχανισµών, 

αυξήθηκαν κατά 6% το 2018 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε 

την ετήσια έκθεση που δηµοσιεύτηκε στις 19 Δεκεµβρίου από το Τµήµα 

Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής 

Γραµµατείας Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Συνολικά, καταγράφηκαν 591 συµβάντα, 569 από τα οποία µε στόχο 

Χριστιανικούς χώρους, 20 Εβραϊκούς χώρους, (αύξηση 81% σε σύγκριση µε 

το 2017), τρεις χώρους των Μαρτύρων του Ιεχωβά και δύο µε στόχο 

Ισλαµικούς χώρους. Στις 10 Απριλίου, δράστες βεβήλωσαν δύο αναθηµατικές 

µεταλλικές πλάκες στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης που ήταν αφιερωµένες στα 

θύµατα του Ολοκαυτώµατος. Στη διάρκεια του έτους, τα µέσα ενηµέρωσης και 

η Αστυνοµία κατέγραψαν πλήθος συµβάντων βανδαλισµού µε στόχο 

Ελληνορθόδοξα κτήρια και παρεκκλήσια. Για παράδειγµα, στις 3 Μαρτίου, τα 

µέσα ενηµέρωσης ανέφεραν ότι άγνωστοι δράστες βεβήλωσαν µια εκκλησία 

στη Χίο και αφαίρεσαν εκκλησιαστικά αντικείµενα. Στις 26 Αυγούστου, η 

αναρχική οµάδα «Πυρήνας Αναρχικών Μαγισσών» βεβήλωσε παρεκκλήσι 

στα Σεπόλια της Δυτικής Αττικής, χρησιµοποιώντας γκράφιτι για να βεβηλώσει 

πέντε θρησκευτικές εικόνες που βρίσκονταν στο παρεκκλήσι. Στις 28 Μαΐου, 

άγνωστοι δράστες βεβήλωσαν το Μουσουλµανικό νεκροταφείο στην 



Αλεξανδρούπολη της Θράκης, γράφοντας µε σπρέι εθνικιστικά συνθήµατα και 

το σύµβολο της Χρυσής Αυγής, ενώ σκόρπισαν φυλλάδια που έγραφαν «Η 

Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Στις 29 Μαΐου, ο πρόεδρος της Χρυσής 

Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, καταδίκασε το συµβάν και αρνήθηκε την 

οποιαδήποτε συµµετοχή του κόµµατός του. Στις 30 Μαΐου, ο τότε Γενικός 

Γραµµατέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης παρέπεµψε την υπόθεση στον Εισαγγελέα. Δεν αναφέρθηκαν 

συλλήψεις για κανένα από αυτά τα συµβάντα του 2019. 

Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε µελέτη σε όλα τα κράτη µέλη 

σχετικά µε τις αντιλήψεις περί διακρίσεων και δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα 

τον Σεπτέµβριο. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης, το 50% των 

ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι διακρίσεις µε βάση τη θρησκεία ή τα πιστεύω 

είναι διαδεδοµένες στην Ελλάδα, ενώ το 49% δήλωσε πως αυτές είναι 

σπάνιες. Το 66% θα ένιωθε άνετα αν ένα άτοµο µε διαφορετική θρησκεία από 

αυτή της πλειοψηφία του πληθυσµού κατείχε το ύπατο αιρετό πολιτικό αξίωµα 

στη χώρα. Επίσης, το 99% δήλωσε πως θα ένιωθε άνετα να συνεργάζεται 

στενά µε έναν Χριστιανό, το 82% µε έναν άθεο, το 82% µε έναν Εβραίο, το 

78% µε έναν Βουδιστή και το 73% µε έναν Μουσουλµάνο. Στην ερώτηση πώς 

θα ένιωθαν αν το παιδί τους είχε «ερωτική σχέση» µε ένα άτοµο που ανήκε σε 

διάφορες οµάδες, το 99% δήλωσε ότι θα ένιωθε άνετα αν ο σύντροφος του 

παιδιού του ήταν Χριστιανός, το 67% αν ήταν άθεος, το 63% αν ήταν Εβραίος, 

το 56% αν ήταν Βουδιστής και το 48% αν ήταν Μουσουλµάνος. 

Η άµεση και έµµεση σύνδεση των Εβραίων µε θεωρίες συνωµοσίας που 

αφορούν στην κυριαρχία της χώρας συνεχίστηκε, µε τον κόσµο να εκφράζει 

τέτοιες απόψεις κυρίως στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Στις 7 Σεπτεµβρίου, 

διάφορα τοπικά µέσα ενηµέρωσης ανέφεραν ότι οι Εβραίοι δεν 

προσβάλλονται από καρκίνο επειδή ελέγχουν τα φάρµακα που χορηγούνται 

στις χηµειοθεραπείες όσων δεν είναι Εβραίοι σε όλο τον κόσµο ενώ οι ίδιοι 

χρησιµοποιούν «βιολογικές µεθόδους» για την αντιµετώπιση του καρκίνου, 

όπως η αποτοξίνωση σώµατος, ψυχής και νου, καθώς και η υγιεινή διατροφή. 



Τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ειδική έρευνα του 

Ευρωβαροµέτρου για τις αντιλήψεις περί αντισηµιτισµού, µε βάση 

συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν τον Δεκέµβριο του 2018 σε όλα τα 

κράτη µέλη της ΕΕ. Σύµφωνα µε την έρευνα, το 68% των κατοίκων πιστεύουν 

ότι ο αντισηµιτισµός δεν είναι πρόβληµα στην Ελλάδα, ενώ το 52% πιστεύει 

ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει την τελευταία πενταετία. Τα ποσοστά που 

πιστεύουν ότι ο αντισηµιτισµός είναι πρόβληµα σε εννέα διαφορετικές 

κατηγορίες είχαν ως εξής: Άρνηση του Ολοκαυτώµατος 36%, στο Διαδίκτυο 

32%, αντισηµιτικά γκράφιτι ή βανδαλισµοί 31%, εκδήλωση εχθρότητας ή 

απειλές εναντίον Εβραίων σε δηµόσιους χώρους 30%, βεβήλωση Εβραϊκών 

νεκροταφείων 33%, σωµατικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων 31%, 

αντισηµιτισµός σε σχολεία και πανεπιστήµια 29%, αντισηµιτισµός στην 

πολιτική ζωή 30%, αντισηµιτισµός στα µέσα ενηµέρωσης 28%. 

Σύµφωνα µε την Έρευνα Παγκόσµιων Τάσεων του Pew Research, που 

δόθηκε στη δηµοσιότητα τον Οκτώβριο, το 57% των ερωτηθέντων στη χώρα 

εξέφρασε αρνητικές απόψεις για τους Μουσουλµάνους, ενώ το 38% εξέφρασε 

αρνητικές απόψεις για τους Εβραίους. 

Στις 13 Μαΐου, το ΚΙΣ εξέφρασε την ανησυχία του για τις πολιτικές 

γελοιογραφίες και εικόνες στα µέσα ενηµέρωσης που εκµεταλλεύονται τις 

πολιτικές αντιπαραθέσεις χρησιµοποιώντας Εβραϊκά σύµβολα και συγκρίσεις 

µε το Ολοκαύτωµα, ή εξισώνοντας τους Εβραίους µε τους Ναζί. Το ΚΙΣ 

εξέδωσε δήλωση επικρίνοντας τον δηµοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη επειδή 

χρησιµοποίησε σε ένα πολιτικό σχόλιό του ένα σκίτσο που απεικόνιζε την 

πινακίδα µε τη φράση «Arbeit macht frei» (Η εργασία απελευθερώνει) που 

βρισκόταν στην πύλη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς. Ο 

Βαξεβάνης δήλωσε πως διαµαρτυρόταν για τις δηλώσεις του τότε επικεφαλής 

της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος υποστήριζε 

την επταήµερη εργασία, παραφράζοντας τη φράση της πινακίδας ως «Το 

12ωρο απελευθερώνει». 



Στις 26 Μαρτίου, τα µέσα ενηµέρωσης ανέφεραν ότι ένας ιδιώτης στα Χανιά 

της Κρήτης κατέθεσε προσφυγή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εναντίον 

του Δηµήτρη Αλικάκου, συγγραφέα του βιβλίου «Λύτρωση» για καθύβριση 

θρησκεύµατος και διάδοση ανακριβειών. Στο βιβλίο του, ο συγγραφέας 

αναφέρει ότι η αφή του Αγίου Φωτός κάθε χρόνο το Μεγάλο Σάββατο στον 

Ναό του Πανάγιου Τάφου στα Ιεροσόλυµα δεν αποτελεί θαύµα, όπως 

υποστηρίζει η Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Δεν υπήρξαν αναφορές για 

ενέργειες του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην υπόθεση. 

Στις 30 Σεπτεµβρίου, ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου, ιδιωτικού, 

αποτεφρωτηρίου της χώρας στη Ριτσώνα. Πριν από τη δηµιουργία του, η 

αποτέφρωση δεν αποτελούσε επιλογή για τους κατοίκους της χώρας, πολλοί 

από τους οποίους έπρεπε να µεταβούν σε γειτονικές χώρες για τη σχετική 

διαδικασία. Οι προσπάθειες ορισµένων τοπικών αυτοδιοικήσεων να ιδρύσουν 

δηµοτικά αποτεφρωτήρια συνεχίστηκαν στη διάρκεια του έτους. 

Δεν γνωστοποιήθηκε καµία δηµόσια απόφαση σχετικά µε µηνυτήρια αναφορά 

που κατατέθηκε το 2018 από τη ΜΚΟ Ελληνικό Παρατηρητήριο των 

Συµφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) κατά αυτοδιοικητικών Αρχών, Ορθόδοξων 

ιερέων και κάποιων µέσων ενηµέρωσης για τη διάδοση του εθίµου της 

«καύσης του Ιούδα» κατά τη διάρκεια του εορτασµού του Ορθόδοξου Πάσχα. 

Ενότητα 4. Πολιτική και εμπλοκή της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ 

Ο Πρέσβης, αξιωµατούχοι που επισκέφθηκαν τη χώρα και εκπρόσωποι της 

πρεσβείας και του προξενείου συζήτησαν το θέµα της θρησκευτικής 

ελευθερίας µε αξιωµατούχους και εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων του Υπουργού, του Γενικού 

Γραµµατέα Θρησκευµάτων και αξιωµατούχων του Υπουργείου Εξωτερικών, 

όπως ο υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης, ο Ειδικός Γραµµατέας 

Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωµατίας Ευστάθιος Λιανός Λιάντης και οι 

Πολιτικοί Διοικητές του Αγίου Όρους Κωστής Δήµτσας και Αθανάσιος 



Μαρτίνος. Συζήτησαν τη δυνατότητα των µειονοτικών θρησκευτικών 

κοινοτήτων να ασκούν τα δικαιώµατά τους για θρησκευτική ελευθερία, τις 

κυβερνητικές πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τόσο τη Μουσουλµανική 

µειονότητα της Θράκης όσο και τους Μουσουλµάνους µετανάστες, την 

πρόοδο των διαδικασιών για την έναρξη λειτουργίας του πρώτου δηµόσιου 

τεµένους στην Αθήνα, την επιβολή του νόµου κατά του προσηλυτισµού από 

τις Αρχές, τη διατήρηση της ανεξαρτησίας εκκλησιών και θρησκειών από 

ξένες κακόβουλες επιρροές, καθώς και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την 

προαγωγή του διαλόγου µεταξύ των θρησκειών. Οι αξιωµατούχοι των ΗΠΑ 

εξέφρασαν ανησυχίες για αντισηµιτικές και αντιµουσουλµανικές πράξεις και 

ρητορικές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κατήγγειλαν τους βανδαλισµούς 

θρησκευτικών χώρων, συµπεριλαµβανοµένης της βεβήλωσης του Ισλαµικού 

νεκροταφείου στην Αλεξανδρούπολη. Ο Πρέσβης συνεργάστηκε µε τον 

Υπουργό Άµυνας για να διευκολύνει τη συνεισφορά του Υπουργείου Άµυνας 

στα αρχεία του Μουσείου Μνήµης του Ολοκαυτώµατος των ΗΠΑ. 

Στις 7-8 Μαΐου, ο Πρέσβης για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες Διεθνώς 

επισκέφτηκε το Άγιο Όρος και συναντήθηκε µε τον διοικητή, εκπροσώπους 

της διοικούσας Ιεράς Κοινότητας, έναν ηγούµενο και µοναχούς από τρία 

µοναστήρια. Ο Πρέσβης και οι σύµβουλοί του συναντήθηκαν επίσης µε τον 

Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο, τον Γενικό Γραµµατέα Θρησκευµάτων Γιώργο 

Καλανζή, τους τρεις επίσηµους µουφτήδες στη Θράκη, υποστηρικτές των 

θρησκευτικών δικαιωµάτων των ατόµων Τουρκικής καταγωγής, 

εκπροσώπους Ποµάκων και Αλεβιτών, την Εβραϊκή κοινότητα στη 

Θεσσαλονίκη και µέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας. 

Αξιωµατούχοι της πρεσβείας, συµπεριλαµβανοµένου του Πρέσβη και του 

Γενικού Πρόξενου, συναντήθηκαν µε θρησκευτικούς ηγέτες, µεταξύ των 

οποίων ο Αρχιεπίσκοπος και άλλοι εκπρόσωποι της Ελληνορθόδοξης 

Εκκλησίας, καθώς και µέλη από τις κοινότητες των Καθολικών, των 

Μουσουλµάνων, των Εβραίων, των Μπαχάι και των Μαρτύρων του Ιεχωβά 

για την προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου, της θρησκευτικής ανοχής 

και της διαφορετικότητας. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, η πρεσβεία 



παρακολούθησε τη δυνατότητα των θρησκευτικών µειονοτικών οµάδων να 

ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους δικαιώµατα και την έκταση των 

κοινωνικών διακρίσεων κατά των εντόπιων θρησκευτικών µειονοτήτων και 

των θρησκευτικών οµάδων που απαρτίζονται από νεοαφιχθέντες µετανάστες. 

Ο Πρέσβης συναντήθηκε µε εκπροσώπους της Ανατολικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, συµπεριλαµβανοµένου του Οικουµενικού Πατριάρχη 

Βαρθολοµαίου, του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύµου, του Μητροπολίτη Γαλλίας 

Εµµανουήλ, του Αρχιεπισκόπου Αµερικής Ελπιδοφόρου και του Μητροπολίτη 

Καρπενησίου. Ο Πρέσβης συζήτησε µε Ελληνορθόδοξους ηγέτες τη σηµασία 

της θρησκευτικής ανοχής και του διαλόγου. Ο Πρέσβης συναντήθηκε επίσης 

µε εκπροσώπους από τις Εβραϊκές κοινότητες της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης. 

Στις 17-18 Οκτωβρίου, ο Γενικός Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη επισκέφτηκε τη 

χερσόνησο του Αγίου Όρους και συναντήθηκε µε τη διοικούσα Ιερά 

Κοινότητα, ηγουµένους και µοναχούς από δύο µοναστήρια. Ο Γενικός 

Πρόξενος συναντήθηκε επίσης µε τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, 

Λαγκαδά, Ξάνθης, Κοµοτηνής και Αλεξανδρούπολης, µε τον Δαυίδ Σαλτιέλ, 

πρόεδρο της Εβραϊκής κοινότητας στη χώρα, µε την Αχµαντίγια 

Μουσουλµανική Κοινότητα Ελλάδος, καθώς και µε πανεπιστηµιακούς και 

θεολόγους, για να συζητήσουν το καθεστώς της θρησκευτικής ελευθερίας στη 

βόρεια Ελλάδα και τις ανησυχίες των θρησκευτικών κοινοτήτων. Ο Γενικός 

Πρόξενος παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από την Εβραϊκή 

Κοινότητα Θεσσαλονίκης στη µνήµη των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος και για 

την προαγωγή της ανοχής, συµπεριλαµβανοµένης σιωπηλής διαµαρτυρίας 

που πραγµατοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου για τον βανδαλισµό Εβραϊκών 

χώρων στο πρώην εβραϊκό νεκροταφείου που βρίσκεται στην 

πανεπιστηµιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Τον 

Φεβρουάριο, συναντήθηκε µε κρατικούς αξιωµατούχους, 

συµπεριλαµβανοµένου του τότε Δηµάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. 



Στο πλαίσιο των επαφών των Αµερικανών αξιωµατούχων, η Πρεσβεία και το 

Προξενείο προώθησαν την θρησκευτική ανοχή και το δικαίωµα στη 

θρησκευτική ελευθερία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, εµφατικά τονίζοντας 

ότι η θρησκευτική ελευθερία συνιστά προτεραιότητα για την κυβέρνηση των 

ΗΠΑ.   

 
	  
	  


