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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». Την 1η Ιουλίου, η 

αστυνομία συνέλαβε και φυλάκισε τον Χρήστο Παππά, τον φυγόποινο πρώην υπαρχηγό 

της Χρυσής Αυγής, που κοινώς χαρακτηρίζεται ως νεοναζιστικό πολιτικό κόμμα, ο οποίος 

διέφευγε της σύλληψης από τότε που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών τον Οκτώβριο 

του 2020. Στις 5 Ιουνίου, το Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που απαγορεύει σε θρησκευτικούς 

ηγέτες «γνωστών θρησκειών» (θρησκευτικών ομάδων με τουλάχιστον μία έγκυρη άδεια 

λειτουργίας ευκτήριου οίκου ή χώρου λατρείας) να θέτουν υποψηφιότητα για δήμαρχοι ή 

δημοτικοί σύμβουλοι και, επίσης, απαγορεύει στους υποψηφίους να χρησιμοποιούν 

θρησκευτικά σύμβολα ως εμβλήματα. Στις 17 Φεβρουαρίου, το Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο 

για την αύξηση του αριθμού των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Τεμένους της 

Αθήνας από επτά σε εννέα, προσθέτοντας δύο επιπλέον εκπροσώπους των 

μουσουλμανικών κοινοτήτων της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια του έτους, ένα αστικό 

δικαστήριο ενέκρινε την εγγραφή μιας ομάδας Παλαιοημερολογιτών Χριστιανών ως 

θρησκευτικού νομικού προσώπου. Η κυβέρνηση εξέδωσε επτά άδειες για ευκτήριους 

οίκους, για τέσσερις από τους οποίους υπέβαλαν αίτηση μουσουλμανικές ομάδες, 

συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας Μουσουλμάνων Bektashi (Sufi) στον Έβρο. Οι 

υπόλοιπες άδειες χορηγήθηκαν σε μια Ευαγγελική Χριστιανική ομάδα, σε μια 

Πεντηκοστιανή Χριστιανική ομάδα και στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αθήνας. Η 

κυβέρνηση ενέκρινε, επίσης, την κατασκευή μιας νέας Ευαγγελικής εκκλησίας στην πόλη 

Προσοτσάνη, στη βόρεια Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του έτους, το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων απέρριψε τουλάχιστον τρεις αιτήσεις μουσουλμανικών ομάδων για την 
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ίδρυση ευκτήριων οίκων, από τις οποίες μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Ημαθία 

(Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και μία την Αθήνα, για διάφορους διοικητικούς λόγους. 

Οι κυβερνητικές αρχές ανακάλεσαν επίσης επτά άδειες λειτουργίας ευκτήριων οίκων – σε 

δύο περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος των συγκεκριμένων θρησκευτικών ομάδων που 

κατείχαν τις άδειες. Στις άλλες περιπτώσεις, οι άδειες ανακλήθηκαν λόγω έλλειψης 

ανταπόκρισης, χώρου λατρείας ή θρησκευτικού ηγέτη. Στις 26 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο 

της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, ακύρωσε υπουργική 

απόφαση του 2017 που επέτρεπε την τελετουργική θανάτωση ζώων κατά τη διάρκεια 

ισλαμικών και εβραϊκών τελετών χωρίς αναισθησία, κρίνοντας ότι η απόφαση έρχεται σε 

αντίθεση με το σύνταγμα και την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Στις 13 Μαΐου στην 

Αθήνα, η κυβέρνηση εγκαινίασε το πρώτο κρατικά χρηματοδοτούμενο μουσουλμανικό 

τέμενος στην Ευρώπη. Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διανείμει 4,5 εκ. 

ευρώ (5,1 εκ. δολάρια) σε θρησκευτικές ομάδες για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ο αναπληρωτής 

υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης υποστήριξε δημόσια την επιστροφή των 

αρχείων της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, που κατασχέθηκαν από  τη Γερμανία 

στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τα οποία, στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στη Μόσχα. Σε 

συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 8 Δεκεμβρίου, ο Ρώσος 

Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα επιστρέψει τα αρχεία αυτά στις 

εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας -ΚΙΣΕ). Στις 24 

Μαΐου, το Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει την ανταλλαγή γης ανάμεσα στον 

Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την κατασκευή ενός 

Μουσείου Μνήμης του Ολοκαυτώματος, ανταλλαγή που ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενέκρινε 

στις 4 Ιουνίου. Στις 23 Ιουνίου, με κοινή πρωτοβουλία του ΚΙΣΕ και των Υπουργείων 

Άμυνας και Πολιτισμού, τοποθετήθηκε αναμνηστική πλάκα στο «Μπλοκ 15» του 

στρατοπέδου συγκέντρωσης Χαϊδαρίου στη δυτική Αττική, όπου, μεταξύ άλλων, 

φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν Εβραίοι κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Την 1η 

Απριλίου, η χώρα ανέλαβε την προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του 

Ολοκαυτώματος (IHRA). 



Το ΚΙΣΕ εξακολούθησε να εκφράζει την ανησυχία του για τα πολιτικά σκίτσα και τις εικόνες 

που αναφέρονταν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, χρησιμοποιώντας Εβραϊκά ιερά σύμβολα 

και συγκρίσεις με το Ολοκαύτωμα.  Στις 18 Ιανουαρίου, το ΚΙΣΕ εξέδωσε δήλωση 

διαμαρτυρίας για ένα σκίτσο της πύλης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς σε 

μια πολιτική γελοιογραφία που χρησιμοποιήθηκε ως αντίδραση σε νομοσχέδιο για τα 

πανεπιστήμια. Το ΚΙΣΕ χαρακτήρισε το σκίτσο, που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα μεγάλης 

κυκλοφορίας στις 16 Ιανουαρίου, «μια άθλια και χυδαία εργαλειοποίηση του 

Ολοκαυτώματος για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων». Αναφέρθηκαν 

τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις αντισημιτικών γκράφιτι και βανδαλισμών. Εκτός από την 

πρόκληση ζημιών σε τμήμα τοιχογραφίας 35 μέτρων στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό 

Θεσσαλονίκης προς τιμήν των θυμάτων του Ολοκαυτώματος τον Μάρτιο, λίγες μέρες μετά 

τη δημιουργία της τοιχογραφίας, στις 5 Αυγούστου βάνδαλοι άνοιξαν έναν τάφο και 

κατέστρεψαν την ταφόπλακά του στο Εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων, στην δυτική 

περιφέρεια της Ηπείρου. Στις 10 Σεπτεμβρίου, άγνωστοι βανδάλισαν έναν άλλο τάφο στο 

ίδιο νεκροταφείο. Στις 10 Ιανουαρίου, βάνδαλοι ψέκασαν με κόκκινη μπογιά την πρόσοψη 

του καθεδρικού ναού στο Ηράκλειο Κρήτης.  Το Σεπτέμβριο, η ΜΚΟ Action and Protection 

League με έδρα τις Βρυξέλλες δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας για 

τον αντισημιτισμό, σύμφωνα με την οποία το 25 τοις εκατό των 1.000 ερωτηθέντων ηλικίας 

18-25 ετών στην Ελλάδα δήλωσαν ότι τρέφουν αρνητικά αισθήματα για τους Εβραίους. 

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ και άλλοι γενικοί εκπρόσωποι της πρεσβείας και του προξενείου 

συναντήθηκαν με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο καθώς και με 

στελέχη και εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στελέχη του 

Υπουργείου Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού και του Υφυπουργού 

Εξωτερικών και του γενικού γραμματέα θρησκευμάτων, καθώς και διοικητών, για να 

συζητήσουν την ανάληψη της προεδρίας της IHRA από την Ελλάδα και άλλα θέματα 

θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτά περιλάμβαναν τη δυνατότητα των μειονοτικών 

θρησκευτικών κοινοτήτων να ιδρύουν οίκους λατρείας και τη λειτουργία του πρώτου 

δημοσίου τεμένους στην Αθήνα, την κυβερνητική δράση σχετικά με το σχεδιαζόμενο 

Μνημείο του Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ελλάδος για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη και πρωτοβουλίες για την προώθηση του διαθρησκευτικού 



διαλόγου, όπως η ελληνική προεδρία της IHRA. Στο πλαίσιο επαφών και συναντήσεων με 

κρατικούς αξιωματούχους και θρησκευτικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του 

επικεφαλής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξέφρασαν 

ανησυχίες για τις αντισημιτικές και αντιμουσουλμανικές πράξεις και ρητορικές, καθώς και 

για τις επιθέσεις σε Ορθόδοξες εκκλησίες. Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Πρέσβης συζήτησε με τον 

Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τη σχεδιαζόμενη κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος 

στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα που ασχολούνται με θρησκευτικά ζητήματα στη χώρα 

συμμετείχαν σε προγράμματα ψηφιακής ηγεσίας για τον διαθρησκευτικό διάλογο και τη 

θρησκευτική ελευθερία και για την αντιμετώπιση της διαστρέβλωσης και της άρνησης του 

Ολοκαυτώματος. 

Ενότητα 1. Θρησκευτική Δημογραφία 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει ότι ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 10,6 

εκατομμύρια (εκτίμηση στα μέσα του 2021). Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, 81%-90% 

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

Στη Θράκη ζουν 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 Λοζάνης του 1923 Μουσουλμανικής 

μειονότητας. Σύμφωνα με μελέτη του Pew Research Center που δόθηκε στη δημοσιότητα 

το Νοέμβριο του 2017, άλλοι 520.000 Μουσουλμάνοι – ως επί το πλείστον αιτούντες 

άσυλο, πρόσφυγες και άλλοι μετανάστες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Νότια και 

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

συγκροτώντας κοινότητες ανάλογα με τη χώρα προέλευσής του ή σε κέντρα 

υποδοχής. Σύμφωνα με κρατικές πηγές, οι μισοί περίπου κατοικούν στην Αθήνα. 

Στα μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων που συνολικά ανέρχονται σε λιγότερο από 5% του 

πληθυσμού περιλαμβάνονται οι Παλαιοημερολογίτες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Καθολικοί 

(κυρίως Ρωμαιοκαθολικοί και, σε μικρότερους αριθμούς, Ελληνόρρυθμοι 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 (Μορμόνοι), οι Σιχ, οι Αντβεντιστές της 

Έβδομης Ημέρας, οι Βουδιστές και τα μέλη της Διεθνούς Ενώσεως για τη Συνειδητοποίηση 

του Κρίσνα (λάτρεις του Χάρε Κρίσνα). Ανεξάρτητες πηγές και μέσα ενημέρωσης εκτιμούν 

ότι οι Αιθίοπες Ορθόδοξοι ανέρχονται σε 2.500 άτομα και οι Ασσύριοι σε λιγότερα από 

1.000. Ο Αρχιεπίσκοπος Αρμενίων Ορθόδοξων Χριστιανών, σε συνέντευξή του το 2018, 

ανέφερε ότι υπολογίζει τους Αρμένιους Ορθόδοξους Χριστιανούς που ζουν στη χώρα 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. Η απαγόρευση του προσηλυτισμού επιβάλλεται σπάνια, με σύντομες 

ανακρίσεις ή κρατήσεις, χωρίς να έχουν αναφερθεί νέες υποθέσεις από το 2020. Το 

Σύνταγμα απαγορεύει κάθε θρησκευτική λειτουργία που «διαταράσσει τη δημόσια τάξη ή 

προσβάλλει τα χρηστά ήθη». Επιτρέπει στους εισαγγελείς να κατάσχουν έντυπα που 

«προσβάλλουν τον Χριστιανισμό» ή άλλες «γνωστές θρησκείες», οι οποίες ορίζονται ως 

ομάδες με τουλάχιστον μία έγκυρη άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου ή χώρου λατρείας. 



Δεν υπάρχει κάποιος δημόσια διαθέσιμος κατάλογος «γνωστών θρησκειών», αλλά το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρεί μητρώο. 

Ο νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης έως και δύο ετών για άτομα που επιχειρούν 

κακόβουλα να αποτρέψουν ή που σκόπιμα διαταράσσουν μια συνάθροιση για λατρεία ή 

θρησκευτική λειτουργία και για άτομα που προβαίνουν σε «προσβλητικές ενέργειες» εντός 

εκκλησίας ή χώρου λατρείας. Μια τροπολογία του ποινικού κώδικα του 2019 κατάργησε 

τους νόμους που ποινικοποιούν την κακόβουλη βλασφημία και την καθύβριση 

θρησκεύματος. Το Σύνταγμα απαριθμεί τους στόχους της δημόσιας παιδείας, ένας από 

τους οποίους 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 Ελληνική Ορθόδοξη 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 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 κρυφά δόγματα,” την υποβολή ενός καταλόγου με 300 



υπογραφές μελών που δεν συμμετέχουν σε άλλες θρησκευτικές ομάδες, αποδείξεις ότι 

υπάρχει θρησκευτικός λειτουργός, 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, των μουφτειών της Θράκης και των Εβραϊκών κοινοτήτων, πρέπει να 

καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

Ο νόμος προβλέπει και μια δεύτερη διαδικασία αναγνώρισης από το κράτος: οποιαδήποτε 

θρησκευτική ομάδα διαθέτει τουλάχιστον μία έγκυρη άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου ή 

χώρου λατρείας θεωρείται «γνωστή θρησκεία» και προστατεύεται από τη νομοθεσία, 

μεταξύ άλλων μέσω φοροαπαλλαγών για την ακίνητη περιουσία που χρησιμοποιείται για 

θρησκευτικούς σκοπούς. Οι όροι «ευκτήριος οίκος» και «χώρος λατρείας» 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά: εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια μιας θρησκευτικής 

ομάδας να ορίσει τον όρο που προτιμά. Για τη χορήγηση άδειας ευκτήριου οίκου, οι 

απαιτήσεις για τον αριθμό των μελών διαφέρουν από τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα 

θρησκευτικά νομικά πρόσωπα. Οι τοπικές υπηρεσίες της Πολεοδομίας που είναι αρμόδιες 

για την παρακολούθηση και την τήρηση των διατάξεων περί δημόσιας υγείας και 

ασφάλειας πιστοποιούν ότι οι εγκαταστάσεις που έχουν οριστεί για να λειτουργούν ως 

χώροι λατρείας πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα. Αφού λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, η 

θρησκευτική ομάδα πρέπει να υποβάλει φάκελο 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 

τελική έγκριση. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ευκτήριου οίκου ή χώρου λατρείας πρέπει 

να φέρει την υπογραφή τουλάχιστον πέντε μελών της ομάδας. Οι ηγέτες θρησκευτικής 

ομάδας που υποβάλλει 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 πείρας. Για κάθε χώρο λατρείας με φυσική παρουσία απαιτείται χωριστή άδεια. 

Μια θρησκευτική ομάδα που πληροί τις προϋποθέσεις ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο 

μπορεί να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία και να διαχειρίζεται ευκτήριους οίκους ή 

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 μπορεί 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 εξαιρούνται από τη 

φορολογία, καθώς και από την καταβολή δημοτικών τελών. 

Η νομοθεσία επιτρέπει στις θρησκευτικές κοινότητες που δεν έχουν αναγνωριστεί ως 

νομικά πρόσωπα να παρίστανται ενώπιον διοικητικών και αστικών δικαστηρίων ως 

ενάγοντες ή εναγόμενοι. 

Η Συνθήκη της Λοζάνης του 1923 παρέχει στην αναγνωρισμένη Μουσουλμανική 

μειονότητα της Θράκης το δικαίωμα να διαχειρίζεται και να διατηρεί τεμένη και κοινωνικές 

και φιλανθρωπικές οργανώσεις. 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 σε 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 συμβολαιογραφική συναίνεση από όλα τα μέρη που επιθυμούν 

να διευθετήσουν ένα οικογενειακό ζήτημα (γάμο, διαζύγιο, επιμέλεια παιδιού, διατροφή ή 

κληρονομιά) βάσει της Σαρία (Ισλαμικού νόμου). Οι αποφάσεις που εκδίδουν οι μουφτήδες 

υπόκεινται σε επικύρωση από το πρωτοδικείο. Χωρίς τη συμβολαιογραφική 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 μουφτειών 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 απαιτεί 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 ή την ηθική δεοντολογία, καθώς και ένα πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο για την 

εκτέλεση των επιθυμιών τους στο θέμα της κηδείας. 

Η κατ’ οίκον εκπαίδευση των παιδιών γενικά 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 

(ηλικίες τεσσάρων έως έξι ετών), σύμφωνα με το επίσημο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. 

Η διδασκαλία των θρησκευτικών, κυρίως της Ελληνορθόδοξης θρησκείας, περιλαμβάνεται 

στο σχολικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει έξι τάξεις, ενώ η δευτεροβάθμια εκπαίδευση τρεις 

τάξεις γυμνασίου και τρεις τάξεις λυκείου. Οι μη Ορθόδοξοι μαθητές μπορούν να πάρουν 

απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους 

υποβάλει σχετική αίτηση για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που εκδόθηκαν μέσω διατάγματος στη διάρκεια του έτους. Οι μαθητές που 

απαλλάσσονται μπορούν να παρακολουθούν άλλα μαθήματα τις αντίστοιχες 

ώρες. Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το 2020, τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

δεν αναγράφουν πλέον το θρήσκευμα και την εθνικότητα των μαθητών στα απολυτήρια. 



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 δασκάλων θρησκευτικών για αυτά τα προαιρετικά μαθήματα. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οποιαδήποτε εκπαιδευτική μονάδα με λιγότερους από εννέα 

μαθητές πρέπει προσωρινά να αναστέλλει τη λειτουργία της, ενώ οι μαθητές θα 

παραπέμπονται σε γειτονικά σχολεία. 

Ο νόμος προβλέπει δικαιολογημένες απουσίες για τους Μουσουλμάνους μαθητές στο 

δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο για τις ημέρες των εορτών Ιντ αλ-φιτρ (Eid al-Fitr) και 

Κουρμπάν Μπαϊράμ (Eid al-Adha), καθώς και την επόμενη ημέρα. 

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 Λοζάνης, η Πολιτεία λειτουργεί συμβατικά δίγλωσσα 

σχολεία στη Θράκη. 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 εννέα μαθητές ανά σχολείο. Υπάρχουν 

δύο ισλαμικά θρησκευτικά σχολεία στη Θράκη, για τις τάξεις 7-12.  Επιπλέον, 

Μουσουλμάνοι μαθητές της Θράκης που επιθυμούν να μελετήσουν το Κοράνι δύνανται να 

παρακολουθούν, μετά τη λήξη των κανονικών μαθημάτων, θρησκευτικά σε τεμένη, με 

δασκάλους που αμείβονται από το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής. Τα δίγλωσσα 

σχολεία στη Θράκη, εκτός από άλλες επίσημες αργίες, τηρούν επίσης τις ισλαμικές αργίες. 

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. Στις 15 Ιανουαρίου, το 

Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του συστήματος 



προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Ο νόμος απαιτεί το 0,5% των θέσεων εργασίας με 

σύμβαση αορίστου χρόνου να κατανέμεται σε μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας στη 

Θράκη. 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 δωδεκάμηνη ελάχιστη στρατιωτική θητεία που ισχύει για τους 

άνδρες, η νομοθεσία προβλέπει εναλλακτικές μορφές υποχρεωτικής θητείας για 

θρησκευτικούς αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι υποχρεούνται να εργάζονται σε κρατικά 

νοσοκομεία ή σε δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο εναλλακτικής θητείας 

συνολικής διάρκειας 15 μηνών. Ο νόμος, μεταξύ άλλων διατάξεων, απαιτεί από το κράτος 

να καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς των αντιρρησιών συνείδησης, παρέχει επιπλέον 

πενθήμερη γονική άδεια ανά παιδί για τους αντιρρησίες συνείδησης που είναι πατέρες, 

προστατεύει την επιστροφή των αντιρρησιών συνείδησης στην προηγούμενη εργασία τους 

μετά την εναλλακτική θητεία και ορίζει το 33ο έτος ως την ηλικία μετά την οποία ένας 

αντιρρησίας συνείδησης μπορεί να εξαγοράσει το μεγαλύτερο μέρος της εναλλακτικής 

θητείας. 

Σύμφωνα με τον κοινώς αποκαλούμενο «αντιρατσιστικό νόμο», 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 (5.700 - 22.700 

δολάρια). 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. Νόμος, ο οποίος 

ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, απαγορεύει σε άτομα που έχουν καταδικαστεί 

για συγκεκριμένα κακουργήματα – μεταξύ άλλων, χωρίς όμως ρητή αναφορά τους, εκείνα 

που διαπράχθηκαν από φυλακισμένους ηγέτες του Κόμματος της Χρυσής Αυγής – να 



κατέχουν σημαντικές κομματικές θέσεις, όπως πρόεδρος, γενικός γραμματέας, νόμιμος 

εκπρόσωπος ή μέλος της διοικητικής επιτροπής κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων κατά 

τη διάρκεια της ποινής τους. Ο νόμος απαγορεύει σε οποιαδήποτε κόμματα με επικεφαλής 

καταδικασθέντες εγκληματίες να αγοράζουν διαφημιστικό χρόνο στο ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας. 

Ο νόμος απαιτεί από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των 

μελών του υπουργικού συμβουλίου και του κοινοβουλίου, να ορκίζονται πριν από την 

ανάληψη των καθηκόντων τους. Τα άτομα είναι ελεύθερα να δώσουν θρησκευτικό ή 

πολιτικό όρκο ανάλογα με τις πεποιθήσεις τους. Στις 5 Ιουνίου, το Κοινοβούλιο ψήφισε 

νόμο που απαγορεύει στους θρησκευτικούς ηγέτες γνωστών θρησκειών, καθώς και σε 

δικαστές και άλλους δημόσιους αξιωματούχους, να θέτουν υποψηφιότητα για δήμαρχοι ή 

δημοτικοί σύμβουλοι. Ο ίδιος νόμος απαγορεύει επίσης τη χρήση θρησκευτικών συμβόλων 

ως εμβλημάτων υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων. Με βάση άλλη διάταξη 

του ίδιου νόμου, τα εκλεγμένα μέλη των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων 

υποχρεούνται να δώσουν θρησκευτικό όρκο, σύμφωνα με την πίστη τους, παρουσία 

θρησκευτικών ηγετών που είναι επίσημα εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο πολιτικός όρκος παραμένει μια επιλογή για όσους δεν 

επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο. 

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

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  

Την 1η Ιουλίου, στην Αθήνα, η αστυνομία συνέλαβε και φυλάκισε τον Χρήστο Παππά, τον 

φυγόποινο πρώην υπαρχηγό του Κόμματος της Χρυσής Αυγής, την οποία δικαστήριο, το 

2020, έκρινε εγκληματική οργάνωση και θεώρησε υπεύθυνη για ενορχηστρωμένες 

επιθέσεις κατά ατόμων που εκλαμβάνονταν ως παρείσακτοι, συμπεριλαμβανομένων 

Μουσουλμάνων και Εβραίων. Ο Παππάς ήταν φυγόποινος από τον Οκτώβριο του 2020, 

όταν καταδικάστηκε σε 13 έτη φυλάκισης σε μια δίκη-ορόσημο, που οδήγησε σε πολυετείς 

ποινές για περισσότερους από 50 κατηγορούμενους σχετιζόμενους με τη Χρυσή 



Αυγή. Καταδικάστηκε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δολοφονία, επίθεση και 

παράνομη οπλοκατοχή. 

Στις 7 Οκτωβρίου, το δικαστικό συμβούλιο των φυλακών Δομοκού απαγόρευσε στον Ηλία 

Κασιδιάρη, πρώην ηγέτη της Χρυσής Αυγής και πρώην βουλευτή, να τηλεφωνεί από τις 

φυλακές σε άτομα εκτός των φυλακών. Το συμβούλιο έκρινε ότι ο Κασιδιάρης 

χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο των φυλακών για να καταγράφει ομιλίες με σκοπό την 

υποκίνηση μίσους μεταξύ των υποστηρικτών του. Το συμβούλιο αποφάσισε ότι ο 

Κασιδιάρης μπορούσε να διατηρεί τηλεφωνική επικοινωνία μόνο με άτομα στα οποία 

επιτρέπεται επισήμως να τον επισκέπτονται στις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων 

συγγενών και δικηγόρων. 

Στις 19 Φεβρουαρίου, ένα εφετείο στη Θεσσαλονίκη μείωσε την ποινή ενός ιατρού ο 

οποίος, το 2014, ανάρτησε μια πινακίδα στο γραφείο του που έγραφε «Οι Εβραίοι είναι 

ανεπιθύμητοι» στα γερμανικά. Αρχικά, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 14 

μηνών με αναστολή, αλλά τη μείωσε σε 9 μήνες με βάση τη μετέπειτα συμπεριφορά του. 

Στις 18 Οκτωβρίου, δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος 

Πατέλης, ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης, αφού 

εξέτισε μόλις ένα έτος από τη δεκαετή ποινή του, επειδή ο γιος του αντιμετώπιζε 

προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Πατέλης, ο οποίος ήταν ο τομεάρχης της Χρυσής Αυγής 

στη Νίκαια του Πειραιά, καταδικάστηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και 

συνέργεια στη δολοφονία του αντιφασίστα ράπερ Παύλου Φύσσα το 2013. Ο Πατέλης 

καταδικάστηκε τον Οκτώβριο 2020. Εισαγγελείς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

καταδίκασαν την απόφαση. Στις 3 Νοεμβρίου, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 

ανακάλεσε την απόφαση και, στα τέλη του έτους, ο Πατέλης παρέμενε στη φυλακή. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, ένα αστικό δικαστήριο ενέκρινε την εγγραφή μιας ομάδας 

Παλαιοημερολογιτών Χριστιανών ως θρησκευτικού νομικού προσώπου με την ονομασία 

«Ιερά Επισκοπή Ταλαντίου και Λοκρίδος». 



Στις 17 Απριλίου, το Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο για την παράταση της θητείας όλων των 

διοικητικών συμβουλίων των Eβραϊκών κοινοτήτων μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η θητεία πολλών 

διοικητικών συμβουλίων είχε λήξει ή επρόκειτο να λήξει κατά τη διάρκεια των περιόδων 

περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού τον χειμώνα και την 

άνοιξη. Οι ηγέτες της Eβραϊκής κοινότητας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την 

ψήφιση του νόμου, επειδή βοήθησε τα διοικητικά συμβούλια να συνεχίσουν να λειτουργούν 

και να διεξάγουν συναλλαγές. 

Ομάδες χωρίς θρησκευτικό νομικό καθεστώς και χωρίς άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου, 

όπως οι Σαϊεντολόγοι και οι λάτρεις του Χάρε Κρίσνα, που δεν είχαν υποβάλει αίτηση για τη 

χορήγηση άδειας λειτουργίας χώρου λατρείας, εξακολουθούσαν να μπορούν να 

λειτουργούν ως εγγεγραμμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις αστικού δικαίου. Το κράτος 

δεν αναγνώριζε νομικά τους γάμους που τελούσαν μέλη αυτών των ομάδων, τα οποία, αν 

επιθυμούσαν να αναγνωριστούν επίσημα ως ζεύγος, μπορούσαν να τελέσουν πολιτικό 

γάμο ή να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης. 

Στις 7 Μαΐου, μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα τοπικό δικαστήριο αποφάσισε, για 

πρώτη φορά, ότι ο αθεϊσμός θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα κριτήρια ευαλωτότητας όταν 

αιτούντες άσυλο ζητούν διεθνή προστασία. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε στην 

υπόθεση ενός Πακιστανού που αντιμετώπιζε θανατική ποινή στην πατρίδα του λόγω του 

αθεϊσμού του. 

Πέντε προσευχές για τον εορτασμό του Ιντ αλ-φιτρ τελέστηκαν στις 13 Μαΐου στην Αθήνα, 

στο πρώτο κρατικά χρηματοδοτούμενο μουσουλμανικό τέμενος στην Ευρώπη, το οποίο 

είχε τεθεί σε λειτουργία προσφάτως. Ο εορτασμός τελέστηκε σε εξωτερικό χώρο λόγω των 

μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τις προσευχές τέλεσε ο ιμάμης Mohammed Sidi 

Zaki. Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής παρακολούθησε μια 

προσευχή, μαζί με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου al-Azhar της Αιγύπτου. Λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν μπορούσε ακόμη να εγκαινιάσει 

επίσημα το τέμενος, το οποίο, ωστόσο, τέλεσε τακτικά προσευχές, τηρώντας τα μέτρα 

κοινωνικής αποστασιοποίησης και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας που 



ίσχυαν και για άλλους θρησκευτικούς χώρους. Στις 17 Φεβρουαρίου, το Κοινοβούλιο 

ψήφισε νόμο για την αύξηση του αριθμού των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του 

Τεμένους της Αθήνας από επτά σε εννέα, προσθέτοντας δύο εκπροσώπους των 

μουσουλμανικών κοινοτήτων της Αθήνας. 

Τουρκόφωνα μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας της Θράκης συνέχισαν να αντιτίθενται 

στην κυβερνητική πρακτική διορισμού μουφτήδων, ασκώντας πίεση για άμεση εκλογή 

μουφτήδων από τους Μουσουλμάνους της Θράκης. Η κυβέρνηση εξακολούθησε να 

δηλώνει ότι οι κυβερνητικοί διορισμοί ήταν και οι ενδεδειγμένοι, επειδή το Σύνταγμα δεν 

επιτρέπει την εκλογή δικαστών και επειδή οι μουφτήδες διατηρούν δικαστικές εξουσίες σε 

οικογενειακά και κληρονομικά θέματα εφόσον όλα τα εμπλεκόμενα μέρη υπογράψουν 

συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης με την οποία να δηλώνουν την επιθυμία τους για τη 

διευθέτηση των ζητημάτων με τη Σαρία αντί των αστικών δικαστηρίων. Στη διάρκεια του 

έτους, εν ενεργεία μουφτήδες διορισμένοι από την Πολιτεία εξακολούθησαν να διοικούν τις 

τρεις μουφτείες στη Θράκη. Τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας αντέδρασαν στον 

διορισμό των μουφτήδων, δηλώνοντας ότι οι περιορισμένες και προαιρετικές δικαστικές 

εξουσίες των μουφτήδων χρησιμοποιούνταν από την κυβέρνηση ως δικαιολογία για να 

αγνοήσει τις εκκλήσεις τους για απευθείας εκλογή. 

Παράλληλα με τους τρεις επίσημους εν ενεργεία μουφτήδες, δύο ανεπίσημοι μουφτήδες 

συνέχισαν επίσης να λειτουργούν για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. 

Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν αναγνώρισε τις λειτουργίες που τελούσαν οι ανεπίσημοι 

μουφτήδες. Σε επιστολές προς διεθνείς οργανισμούς, ανεπίσημοι μουφτήδες ανέφεραν ότι, 

σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αντιμετώπισαν 

κατηγορίες για ανάληψη επίσημου αξιώματος χωρίς άδεια. Ενώ αρκετές τέτοιες υποθέσεις 

δεν έφτασαν ποτέ στα δικαστήρια και άλλες παρέμειναν σε εκκρεμότητα και αναβλήθηκαν 

λόγω του κορωνοϊού, ανεπίσημοι μουφτήδες ανέφεραν ένα κλίμα μακροχρόνιας 

παρενόχλησης και δίωξης από τις ελληνικές αρχές. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν 

ότι ακόμη και στις λίγες περιπτώσεις στις οποίες οι ανεπίσημοι μουφτήδες καταδικάστηκαν 

στο δικαστήριο, τους επιβλήθηκαν μόνο ποινές φυλάκισης με αναστολή, χωρίς έκτιση 

ποινής. 



Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, στις 2 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων απέρριψε αίτηση που είχε καταθέσει το 2019 ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Μουσουλμάνων Μακεδονίας και Θράκης για την ίδρυση αδειοδοτημένου Μουσουλμανικού 

ευκτήριου οίκου στη Θεσσαλονίκη. Το υπουργείο επικαλέστηκε τη μη πλήρωση τεχνικών 

απαιτήσεων ως λόγο της απόρριψης. Οι αιτούντες δήλωσαν ότι οι αρχές δεν τους 

επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουν τεμένη της οθωμανικής εποχής στη Θεσσαλονίκη ως 

εναλλακτικούς χώρους προσευχής. 

Μια άλλη ομάδα, ο Μορφωτικός, Πολιτιστικός, Φιλανθρωπικός και Φιλαθλητικός Σύλλογος 

Ελλήνων Μουσουλμάνων Νομού Ημαθίας, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

σχετικά με την απόρριψη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της αίτησης του 

συλλόγου για ίδρυση εγκεκριμένου Mουσουλμανικού ευκτήριου οίκου. Οι υπηρεσίες του 

υπουργείου απέρριψαν την αίτηση του συλλόγου υποστηρίζοντας ότι οι αιτούντες είχαν 

ζητήσει τη χορήγηση άδειας για έναν χώρο που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που θα 

χρησιμοποιούσαν για προσευχή και λατρεία. Το υπουργείο απάντησε ότι δεν είχε την 

εξουσία να χορηγήσει άδεια για εγκαταστάσεις που προορίζονται για άλλες χρήσεις εκτός 

προσευχής και λατρείας. Η προσφυγή εκδικάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 13 

Απριλίου, αλλά μέχρι το τέλος του έτους δεν είχε εκδοθεί απόφαση. 

Στις 23 Μαρτίου, οι ίδιες αρχές απέρριψαν αίτηση για την ίδρυση εγκεκριμένου 

Mουσουλμανικού ευκτήριου οίκου που είχε κατατεθεί από Mουσουλμανική ομάδα στην 

Αθήνα με το αιτιολογικό ότι δεν προσκόμισε επικυρωμένα αντίγραφα των διαβατηρίων των 

αιτούντων, συμπεριλαμβανομένου του ατόμου που θα τελούσε τις θρησκευτικές 

λειτουργίες. Η ομάδα δεν υπέβαλε επίσης έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια του κτιρίου, 

συμπεριλαμβανομένης της πυρασφάλειας και της ηχομόνωσης. 

Οι κυβερνητικές αρχές ανακάλεσαν συνολικά επτά άδειες λειτουργίας ευκτήριων οίκων. 

Δύο άδειες, που αφορούσαν ένα βουδιστικό κέντρο και έναν ευκτήριο οίκο Ευαγγελιστών 

στο Ρέθυμνο της Κρήτης, ανακλήθηκαν στις 29 Ιουνίου και 19 Ιουλίου αντίστοιχα, κατόπιν 

αιτήματος των ομάδων που λειτουργούσαν τις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με κυβερνητικές 

αρχές, στις άλλες περιπτώσεις ανακάλεσαν την άδεια επειδή οι θρησκευτικές ομάδες που 



ήταν υπεύθυνες για τους ευκτήριους οίκους (όλοι τους Πεντηκοστιανοί Χριστιανοί) δεν 

ανταποκρίθηκαν στις επικοινωνίες των κρατικών υπηρεσιών, δεν είχαν επαρκή χώρο για 

λατρεία ή δεν είχαν θρησκευτικό ηγέτη. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η κυβέρνηση ενέκρινε επτά αιτήσεις για άδεια λειτουργίας 

ευκτήριου οίκου, τέσσερις από τις οποίες υποβλήθηκαν από Mουσουλμανικές 

θρησκευτικές ομάδες. Στις 17 Φεβρουαρίου και στις 5 Ιουλίου, το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων χορήγησε άδειες λειτουργίας ευκτήριου οίκου σε δύο χωριστές 

θρησκευτικές ομάδες Σουνιτών Μουσουλμάνων, στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή 

του Αμαρουσίου, αντίστοιχα. Στις 19 Μαρτίου, μια θρησκευτική ομάδα Μουσουλμάνων 

Bektashi (Sufi) στον Έβρο της Θράκης έλαβε την πρώτη της άδεια για λειτουργία ευκτήριου 

οίκου. Μια μουσουλμανική θρησκευτική ομάδα με έδρα το Περιστέρι της δυτικής Αθήνας, 

έλαβε στις 16 Απριλίου άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου. Οι υπόλοιπες άδειες 

χορηγήθηκαν σε Ευαγγελιστές Χριστιανούς στη Γλυφάδα στις 10 Φεβρουαρίου, σε μια 

ομάδα πιστών της Εκκλησίας της Πεντηκοστής στην Κομοτηνή στις 5 Μαρτίου και στην 

Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αθήνας στις 17 Μαρτίου. Στις 23 Μαρτίου, η κυβέρνηση 

ενέκρινε επίσης τα σχέδια για την κατασκευή μιας νέας Ευαγγελικής εκκλησίας στην 

Προσοτσάνη. 

Στις 16 Ιουνίου, οι αρχές πιστοποίησαν τη νόμιμη λειτουργία μιας εκκλησίας 

Παλαιοημερολογιτών Χριστιανών που λειτουργεί στη Νέα Σμύρνη, στα νότια προάστια της 

Αθήνας. Η εκκλησία κατασκευάστηκε πριν από το 1955, όταν δεν απαιτούνταν οικοδομικές 

άδειες. Η πιστοποίηση επέτρεψε στην εκκλησία να παρακάμψει τα γραφειοκρατικά 

εμπόδια, όπως η μη κατοχή οικοδομικής άδειας, η οποία για χρόνια την εμπόδιζε να 

υποβάλει αιτήσεις για αποκατάσταση, επισκευές ή επέκταση του κτιρίου. Οι αρχές 

εξέδωσαν άλλες 25 παρόμοιες πιστοποιήσεις, οι οποίες αφορούν 13 συναγωγές σε όλη τη 

χώρα και 12 καθολικές εκκλησίες. 

Τουρκόφωνα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης συνέχισαν να αντιτίθενται 

στον διορισμό από την κυβέρνηση μελών τα οποία επιβλέπουν τις δωρεές, τα ακίνητα και 

τα φιλανθρωπικά κεφάλαια της μειονοτικής κοινότητας (βακούφια), μια ισλαμική δωρεά, 



δηλώνοντας ότι η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη θα έπρεπε να εκλέγει τα μέλη 

σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης και άλλες συνθήκες. 

Οι ηγέτες μουσουλμανικών κοινοτήτων ανέφεραν κατ’ επανάληψη ότι η έλλειψη 

μουσουλμανικών κοιμητηρίων εκτός της Θράκης υποχρέωνε τους Μουσουλμάνους να 

ταξιδεύουν στη Θράκη για να θάψουν τους νεκρούς τους σύμφωνα με το μουσουλμανικό 

εθιμοτυπικό. Ανέφεραν επίσης περιπτώσεις στις οποίες φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

αρνήθηκαν να δημιουργήσουν τόπους ταφής που προορίζονταν μόνο για 

Μουσουλμάνους. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι, βάσει νόμου, οι τοπικές αρχές 

διαχειρίζονται τα νεκροταφεία και ότι θρησκευτικές ομάδες δεν μπορούν να ιδρύουν ή να 

διαχειρίζονται νεκροταφεία σε ιδιωτική βάση, με εξαίρεση ορισμένα ισλαμικά νεκροταφεία 

στη Θράκη που χρονολογούνται από την Οθωμανική εποχή. Οι ηγέτες μουσουλμανικών 

κοινοτήτων εκτός Θράκης συνέχισαν να δηλώνουν ότι οι κανονισμοί των δημοτικών 

κοιμητηρίων που απαιτούν την εκταφή των νεκρών ύστερα από τρία χρόνια, λόγω έλλειψης 

χώρου, παραβιάζουν τους μουσουλμανικούς νόμους. Τουλάχιστον τρεις χώροι, στη Λέσβο, 

στο Σχιστό (στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας) και κοντά στα χερσαία σύνορα με την 

Τουρκία στον Έβρο, χρησιμοποιήθηκαν ανεπίσημα για την ταφή Μουσουλμάνων 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο. 

Στις 26 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με απόφασή του ότι υπουργική 

απόφαση του 2017, η οποία επέτρεπε την τελετουργική θανάτωση ζώων κατά τη διάρκεια 

Ισλαμικών και Εβραϊκών τελετών χωρίς προηγούμενη αναισθησία, ήταν παράνομη και 

αντίθετη με το Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με την 

απόφαση, που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής που κατέθεσε η Πανελλήνια Φιλοζωική και 

Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, η αρχή που εξέδωσε την απόφαση, δηλαδή το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «παρέλειψε να προβεί σε στάθμιση μεταξύ της 

υποχρέωσης του να προστατεύσει τα ζώα… και της θρησκευτικής ελευθερίας 

Μουσουλμάνων και Εβραίων που ζουν στην Ελλάδα». Το Συμβούλιο της Επικρατείας 

ακύρωσε την υπουργική απόφαση με την αιτιολογία ότι παραβίαζε νόμους σχετικά με την 

ευζωία των ζώων και κάλεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «να 

ρυθμίσει το ζήτημα της σφαγής ζώων στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων με τρόπο που να 



εξασφαλίζει τόσο την προστασία των ζώων από κάθε ταλαιπωρία κατά τη σφαγή τους όσο 

και τη θρησκευτική ελευθερία των θρησκευόμενων Μουσουλμάνων και Εβραίων που ζουν 

στην Ελλάδα». Η κυβέρνηση δεν είχε εκδώσει νέα απόφαση μέχρι το τέλος του έτους. Οι 

ηγέτες των Εβραϊκών και Μουσουλμανικών κοινοτήτων ανέφεραν ότι μόλις η κυβέρνηση 

εκδώσει τη νέα απόφαση, θα αποφασίσουν τη νομική στρατηγική για να την προσβάλουν. 

Σύμφωνα με τον Abdulhalim Dede, ιδρυτή του ελληνικού παραρτήματος του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Πιστοποίησης Χαλάλ και μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χαλάλ, η απόφαση 

να κριθεί παράνομη η τελετουργική σφαγή διαβρώνει τη θρησκευτική ελευθερία, πλήττει τις 

τοπικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με το χαλάλ και αυξάνει τον κίνδυνο σφαγής ζώων 

χωρίς άδεια, ιδιωτικά και κατ’ οίκον. 

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λοζάνης του 1923, λειτούργησε 

συνολικά 115 δίγλωσσα δημοτικά σχολεία το 2020-21 στη Θράκη, έναντι 123 το 2019-20. 

Ορισμένοι εκπρόσωποι της μειονότητας ανέφεραν αριθμούς χαμηλότερους από 115 (για 

την περίοδο 2019-20) και 103 (για την περίοδο 2020-21). Αν και η λειτουργία από το 

κράτος δίγλωσσων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τάξεις 7 έως 12), δεν 

απαιτείται στο πλαίσιο της Συνθήκης, το κράτος λειτούργησε δύο. Τουρκόφωνοι 

εκπρόσωποι της Μουσουλμανικής μειονότητας συνέχισαν να δηλώνουν ότι τα δύο 

δίγλωσσα γυμνάσια – τάξεις 7 έως 9 – δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους και 

ότι η κυβέρνηση εξακολούθησε να αγνοεί επανειλημμένα το αίτημα που υπέβαλαν επίσημα 

για την ίδρυση ενός πρόσθετου ιδιωτικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενός 

ιδιωτικού δίγλωσσου νηπιαγωγείου, για παιδιά ηλικίας τεσσάρων ως έξι ετών. Οι ίδιοι 

εκπρόσωποι δήλωσαν ότι ο αριθμός των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – τάξεις 1 

έως 6 – για τα παιδιά των μειονοτήτων εξακολούθησε να σημειώνει μείωση, την οποία η 

κυβέρνηση απέδωσε στη μείωση του αριθμού των μαθητών, ιδιαίτερα στις αγροτικές 

περιοχές. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης, υπήρχαν 4.103 

Μουσουλμάνοι μαθητές που φοιτούσαν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1.531 

μαθητές που φοιτούσαν σε μειονοτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 192 

μαθητές που ήταν εγγεγραμμένοι στα δύο ισλαμικά θρησκευτικά σχολεία. Κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι σημείωσαν επίσης ότι, το 2017, και τα δύο μειονοτικά σχολεία 



δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή (στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης), επεκτάθηκαν με επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας. 

Η κυβέρνηση συνέχισε να χρηματοδοτεί Έδρα Εβραϊκών Σπουδών στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την εκπαίδευση των δασκάλων σχετικά με το 

Ολοκαύτωμα, αλλά ανέστειλε τις χρηματοδοτούμενες από την κυβέρνηση εκπαιδευτικές 

εκδρομές, μεταξύ άλλων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς, λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνέχισε να προωθεί την εκπαίδευση σχετικά 

με το Ολοκαύτωμα στα σχολεία, με βάση τις συστάσεις της IHRA και σε συνεργασία με 

άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Βόρεια Μακεδονία. Το 

υπουργείο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Olga Lengyel και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, 

συνέχισε να παρέχει υποτροφίες σε 10 σχολεία ετησίως για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σχετικών με το Ολοκαύτωμα. Μέσω αυτών των υποτροφιών, τα 

ωφελούμενα σχολεία κάλυπταν υλικές ανάγκες, μεταξύ άλλων την αγορά φορητών 

υπολογιστών και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης. 

Στις 25 Απριλίου, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της IHRA, το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Μουσείο και Μνημείο του Ολοκαυτώματος των 

Ηνωμένων Πολιτειών και το Yad Vashem, συνδιοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο για 100 

εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σχετικά με το θέμα 

των συστάσεων της IHRA για διδασκαλία και μάθηση σχετικά με το Ολοκαύτωμα. Η Γενική 

Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διένειμε σε 

δασκάλους που παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το Ολοκαύτωμα μια 

δωρεάν έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου  Πέντε Καμινάδες  του Ινστιτούτου Olga Lengyel. 

Σε διάφορες περιστάσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης,  

άτομα κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επέτρεψε ή ανέχτηκε ορισμένες θρησκευτικές 

συγκεντρώσεις, όπως η πομπή, στις 18 Οκτωβρίου, Πακιστανών Μουσουλμάνων 

μεταναστών στην Αθήνα για τον εορτασμό των γενεθλίων του Προφήτη Μωάμεθ, ενώ 



απαγόρευσε τις λιτανείες Ορθόδοξων Χριστιανών, επικαλούμενη περιορισμούς λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού. Άτομα έκαναν παρόμοια σχόλια στο διαδίκτυο στις 19 

Αυγούστου, όταν οι αρχές επέτρεψαν σε Σιίτες Μουσουλμάνους να τελέσουν πομπή 

Ασούρα στο λιμάνι του Πειραιά. 

Κάποιες θρησκευτικές ομάδες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνέχισαν να 

τάσσονται υπέρ της ίσης διάρκειας της εναλλακτικής υποχρεωτικής θητείας για αντιρρησίες 

συνείδησης και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε 

διαφορά συνιστά διάκριση. Τον Ιούνιο του 2020, το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδίκασε 

προσφυγή που υπέβαλαν πέντε αντιρρησίες συνείδησης κατά απόφασης του Υπουργείου 

Άμυνας με την οποία θεσπίζεται εναλλακτική υποχρεωτική θητεία μεγαλύτερης διάρκειας 

από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Η έκδοση απόφασης εκκρεμούσε στα τέλη του 

έτους. Κατά τη διάρκεια του έτους, η κυβέρνηση αύξησε από 9 σε 12 μήνες την 

υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, χωρίς να αλλάξει τη διάρκεια της εναλλακτικής θητείας, η 

οποία παρέμεινε στους 15 μήνες. 

Αμέσως μετά τον διορισμό του ως Υπουργού Υγείας στις 31 Αυγούστου, ο Θάνος Πλεύρης 

ζήτησε συγγνώμη για αντισημιτικά σχόλια που έκανε το 2009. Αυτό έγινε αφού πολλές 

ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του ΚΙΣΕ, τον κάλεσαν να απολογηθεί για τις 

φιλοναζιστικές απόψεις που είχε εκφράσει στο παρελθόν και να καταδικάσει τους αρνητές 

του Ολοκαυτώματος. Ο Πλεύρης δήλωσε ότι έκανε τα σχόλια με την ιδιότητά του ως 

συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα του, Κωνσταντίνου Πλεύρη, αρνητή του 

Ολοκαυτώματος και ηγέτη του νεοναζισμού στη χώρα, αλλά δήλωσε ότι δεν τα πιστεύει 

προσωπικά. Ζητώντας συγγνώμη, ο Πλεύρης δήλωσε: «Ο σεβασμός μου στα θύματα του 

Ολοκαυτώματος των Εβραίων είναι απόλυτος.  Είμαι βέβαιος ότι με τη δράση μου ως 

υπουργός Υγείας θα άρω και την παραμικρή επιφύλαξη σχετικά με τις πεποιθήσεις μου και 

οι επικριτές μου θα διαπιστώσουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διέπομαι από αντισημιτικά 

αισθήματα». 

Στις αρχές Ιανουαρίου, σε συνέντευξή του στο OPEN TV, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 

Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος είπε ότι το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία, αλλά πολιτικό 



κίνημα. Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο Ιερώνυμος διευκρίνισε ότι αναφερόταν στη «διαστροφή 

της ίδιας της μουσουλμανικής θρησκείας από ακραίους φονταμενταλιστές, που σπέρνουν 

τον τρόμο και τον θάνατο σε όλη την Οικουμένη» και όχι στο Ισλάμ συνολικά. 

Σύμφωνα με τους ηγέτες της Εβραϊκής κοινότητας, η κυβέρνηση συνέχισε να στηρίζει την 

Εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης στις προσπάθειές της να ανακτήσει τα πρωτότυπα 

αρχεία της, τα οποία, μετά την ήττα της Γερμανίας στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

ανακαλύφθηκαν από σοβιετικά στρατεύματα σε ένα κάστρο της Κάτω Σιλεσίας, η οποία 

αποτελούσε στο παρελθόν τμήμα της Γερμανίας. Σε διάφορες περιστάσεις καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης τόνισε 

δημόσια ότι αυτά τα αρχεία, που τώρα φυλάσσονται στη Μόσχα, πρέπει να 

επιστραφούν. Στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 8 

Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα κινήσει τη διαδικασία για την 

επιστροφή αυτών των αρχείων στο ΚΙΣΕ. 

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, με απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου, ότι θα διανείμει συνολικά 

4,5 εκατομμύρια ευρώ (5,1 εκατομμύρια δολάρια) στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, 

το ΚΙΣΕ, τις διοικήσεις των βακουφίων που επιβλέπουν αδειοδοτημένα τεμένη στη Θράκη, 

τη Ρόδο και την Κω, και σε θρησκευτικές ομάδες με το καθεστώς γνωστής θρησκείας ή 

θρησκευτικού νομικού προσώπου. Τα ποσά θα ήταν αφορολόγητα και θα διανέμονταν 

εφάπαξ ως βοήθεια για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας, 

όπως η μείωση του εισοδήματος και των χρηματικών εισφορών που προσφέρουν οι πιστοί 

σε θρησκευτικούς ηγέτες και χώρους λατρείας. Τα ποσά, που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ 

(1.100 δολάρια) σε όλες τις περιπτώσεις, θα διατίθενται ανάλογα με τον αριθμό των χώρων 

λατρείας που λειτουργεί κάθε ομάδα, με ελάχιστη συνεισφορά 1.000 ευρώ ανά θρησκευτική 

ομάδα. 

Η κυβέρνηση συνέχισε να παρέχει άμεση υποστήριξη στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για τους μισθούς των κληρικών, η οποία 

υπολογίζεται σε 200 εκ. ευρώ (226,76 εκ. δολάρια) ετησίως, τη θρησκευτική και 

επαγγελματική εκπαίδευση των κληρικών και τη θρησκευτική εκπαίδευση στα 



σχολεία. Σύμφωνα με Ελληνορθόδοξους και κυβερνητικούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση 

παρείχε την εν λόγω υποστήριξη σύμφωνα με μια σειρά νομικών συμφωνιών που 

συνήφθησαν με προηγούμενες κυβερνήσεις και ως αποζημίωση για την εκκλησιαστική 

περιουσία που είχε απαλλοτριωθεί από το κράτος. Επίσης, η κυβέρνηση παρείχε άμεση 

υποστήριξη στις τρεις μουφτείες στη Θράκη, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης μισθών 

για τους τρεις επίσημους μουφτήδες και για τους δασκάλους που προσλαμβάνονται για τη 

διδασκαλία του προαιρετικού μαθήματος του Ισλάμ στα δημόσια σχολεία της περιοχής. Η 

κυβέρνηση κατέβαλε επίσης τους μισθούς του ιμάμη του νέου δημόσιου τεμένους στην 

Αθήνα και τους μισθούς των καθολικών δασκάλων στα δημόσια σχολεία της Τήνου και της 

Σύρου. 

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν δημοσίως τους βανδαλισμούς Εβραϊκών χώρων, 

συμπεριλαμβανομένου του βανδαλισμού μιας τοιχογραφίας για την υπόμνηση του 

Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 18 

Μαρτίου, το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις ζημιές, εκφράζοντας ταυτόχρονα 

«αποτροπιασμό για κάθε είδους ενέργειες που προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων της 

ναζιστικής θηριωδίας» και υπογραμμίζοντας «τη σημασία απαξίωσης του ρατσισμού, του 

μίσους και του φανατισμού και την ανάγκη προάσπισης των ηθικών αξιών μας». 

Στις 24 Μαΐου, το Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει την ανταλλαγή γης ανάμεσα 

στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και τον Δήμο Θεσσαλονίκης για να ανοίξει ο 

δρόμος για την κατασκευή ενός Μουσείου Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Το δημοτικό 

συμβούλιο της Θεσσαλονίκης ενέκρινε την ανταλλαγή στις 4 Ιουνίου. 

Στις 23 Ιουνίου, μέσω μιας κοινής πρωτοβουλίας του ΚΙΣΕ και των Υπουργείων Άμυνας και 

Πολιτισμού, τοποθετήθηκε αναμνηστική πλάκα στο «Μπλοκ 15» του στρατοπέδου 

συγκέντρωσης Χαϊδαρίου στη δυτική Αττική, όπου, εκτός από αιχμαλώτους πολέμου και 

κομμουνιστές, Εβραίοι φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν κατά τη διάρκεια της ναζιστικής 

κατοχής. Η πλάκα γράφει «Χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι από την Αθήνα, την Άρτα, τη 

Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, την Κω, τη Λέρο, την Πάτρα, την Πρέβεζα και τη Ρόδο 

φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν εδώ μέχρι να μεταφερθούν στο Άουσβιτς και τα άλλα 



ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης το 1944.  Κάποιοι από αυτούς άφησαν την τελευταία 

τους πνοή εδώ». 

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής έκανε τα 

αποκαλυπτήρια ενός ανακατασκευασμένου μνημείου, προς τιμήν των Εβραίων που οι Ναζί 

έστειλαν για καταναγκαστική εργασία, στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής 

Λιανοκλαδίου-Καρυάς στη Στερεά Ελλάδα. Το νέο μνημείο, που ανακατασκευάστηκε από 

τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος σε συνεργασία με το ΚΙΣΕ, βρισκόταν σε περίοπτη 

θέση στην αποβάθρα του σταθμού Λιανοκλαδίου. Το αρχικό μνημείο  –που ανεγέρθηκε το 

1988– πιθανότατα καταστράφηκε κατά την ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού 

Λιανοκλαδίου, σύμφωνα με το ΚΙΣΕ. Στις δηλώσεις του, ο Κώστας Καραμανλής ανάφερε 

ότι «είναι καθήκον μας να τιμήσουμε τη μνήμη των Εβραίων συμπατριωτών μας. Και 

φυσικά, στην καθημερινότητά μας είναι χρέος μας να μην επιτρέψουμε σε καμία εθνική, 

θρησκευτική, φυλετική ή άλλη ταυτότητα να μας διχάζει. Ο καθένας μας φέρει περήφανα 

την ταυτότητά του, αλλά πάντα σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Και όλοι μαζί, δημιουργούμε 

για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας». 

Στις 27 Ιανουαρίου, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως εξέδωσε 

δήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Αναφερόμενη στη 

σημασία διατήρησης της μνήμης του Ολοκαυτώματος, μεταξύ άλλων μέσω της 

εκπαίδευσης, δήλωσε: «Με όπλο μας τη γνώση, διασφαλίζουμε την ιστορική μνήμη και την 

ενδελεχή μελέτη και διδασκαλία των γεγονότων, ώστε να μη μείνει ποτέ ξανά καμία 

χαραμάδα ανοιχτή, που θα επιτρέψει την αναβίωση του φασισμού, του ναζισμού, του 

αντισημιτισμού, της μισαλλοδοξίας». 

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε μήνυμα στο Τwitter για την Ημέρα Μνήμης των 

Μαρτύρων και των Ηρώων του Ολοκαυτώματος (Yom Hashoah): «Ενώνουμε τις φωνές 

μας με όσους τιμούν την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Yom HaShoah) για να 

θυμηθούμε τα εκατομμύρια των ζωών που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Τιμούμε τα θύματα 

διατηρώντας τη μνήμη του Ολοκαυτώματος ζωντανή και συνεχίζοντας να μαθαίνουμε και 



να εκπαιδεύουμε τις νεότερες γενιές, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μη βιώσει ποτέ ξανά 

τέτοιες θηριωδίες». 

Η Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία της IHRA την 1η Απριλίου. Σε συνέντευξη που έδωσε τον 

Νοέμβριο στην εφημερίδα της ελληνικής διασποράς Εθνικός Κήρυξ, ο Πρόεδρος της IHRA, 

Πρέσβης Χρήστος Λάζαρης δήλωσε ότι το κεντρικό θέμα της προεδρίας της χώρας ήταν «η 

διδασκαλία και η μάθηση για το Ολοκαύτωμα: εκπαίδευση για έναν κόσμο χωρίς 

γενοκτονία ποτέ ξανά», παράλληλα με το θέμα «Καταπολέμηση της Άρνησης και της 

Διαστρέβλωσης του Ολοκαυτώματος στο Διαδίκτυο». 

Ενότητα 3. Σεβασμός της Ελευθερίας του 

Θρησκεύματος από την Κοινωνία 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Δίκτυο Καταγραφής 

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (ΔΚΠΡΒ) σχετικά με πράξεις διάκρισης και βίας το 2020, τα 

οποία είναι και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 74 από τα 107 περιστατικά που 

καταγράφηκαν είχαν ως στόχο μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με βάση την 

εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή το χρώμα του δέρματος, σε σύγκριση με 51 περιπτώσεις 

από τα 100 περιστατικά που καταγράφηκαν το 2019. Επειδή η θρησκεία και η εθνοτική 

καταγωγή συχνά είναι στενά συνδεδεμένες, η περαιτέρω κατηγοριοποίηση πολλών 

περιστατικών στην αποκλειστική ή μερική βάση της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας ήταν 

δύσκολη. 

Στην ίδια έκθεση, το ΔΚΠΡΒ ανέφερε ότι η αστυνομία έλαβε 31 αναφορές για κατηγορίες 

για βία υποκινούμενη από τη θρησκεία, σε σύγκριση με 36 το 2019. 

Τον Σεπτέμβριο, η ΜΚΟ Action and Protection League με έδρα τις Βρυξέλλες εξέδωσε τα 

αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας για τον αντισημιτισμό με βάση στοιχεία από τον 

Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2020. Σύμφωνα με την έρευνα, το 25% των 

1.000 ερωτηθέντων ηλικίας 18-25 ετών στην Ελλάδα δήλωσαν ότι τρέφουν αρνητικά 



αισθήματα για τους Εβραίους. Τo 36% δήλωσαν ότι θα ένιωθαν «εντελώς άβολα» ή 

«άβολα» αν είχαν Εβραίους γείτονες. Η έρευνα ανέφερε στερεότυπες δηλώσεις σχετικά με 

τους Εβραίους και ζητούσε από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν σε ποιον βαθμό 

συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν. Το ποσοστό που απάντησε «συμφωνώ απόλυτα» ή 

«τείνω να συμφωνήσω» με τις ακόλουθες δηλώσεις ήταν: «τα συμφέροντα των Εβραίων 

σε αυτή τη χώρα είναι πολύ διαφορετικά από τα συμφέροντα του υπόλοιπου πληθυσμού» 

(45%)· «υπάρχει ένα μυστικό Εβραϊκό δίκτυο που επηρεάζει τις πολιτικές και οικονομικές 

υποθέσεις στον κόσμο» (58%)· «οι Εβραίοι έχουν πολύ μεγάλη επιρροή σε αυτή τη χώρα» 

(40%)· «οι Εβραίοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να ενσωματωθούν πλήρως σε αυτήν την 

κοινωνία» (36%)· «οι Εβραίοι τείνουν περισσότερο από άλλους να χρησιμοποιούν ύποπτες 

πρακτικές για να πετύχουν τους στόχους τους» (44%)· «πολλές από τις φρικαλεότητες του 

Ολοκαυτώματος συχνά μεγαλοποιήθηκαν από τους Εβραίους αργότερα» (33%)· «φταίνε 

και οι Εβραίοι για τις διώξεις εναντίον τους» (37%)· «οι Εβραίοι εκμεταλλεύονται τη 

θυματοποίησή τους με το Ολοκαύτωμα για τους δικούς τους σκοπούς» (46%). 

Τον Οκτώβριο, το Πλημμελειοδικείο Πειραιά καταδίκασε έναν άνδρα σε φυλάκιση πέντε 

ετών για επίθεση σε ομάδα Μαρτύρων του Ιεχωβά στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το 

δικαστήριο έκρινε ότι το έγκλημα υποκινήθηκε από μίσος. Ο άνδρας καταδικάστηκε για 

απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. 

Στις 15 Ιανουαρίου, η αστυνομία συνέλαβε στη Δράμα τον δράστη μιας πράξης 

βανδαλισμού ενός τοπικού Εβραϊκού μνημείου τον Δεκέμβριο του 2020. 

Αναφέρθηκαν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις αντισημιτικών γκράφιτι και 

βανδαλισμών. Εκτός από τις ζημιές σε τμήμα τοιχογραφίας 35 μέτρων στον Νέο 

Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς τιμήν των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, λίγες 

μέρες μετά τη δημιουργία της τοιχογραφίας, βάνδαλοι άνοιξαν έναν τάφο και κατέστρεψαν 

την ταφόπλακά του στο Εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων στις 5 Αυγούστου. Το ΚΙΣΕ 

εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας αυτήν την «επαίσχυντη πράξη». Σε ανακοίνωσή του 

στις 18 Μαρτίου, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «αποτροπιασμό για κάθε είδους 

ενέργειες που προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας». «Για μία 



ακόμη φορά υπογραμμίζουμε τη σημασία απαξίωσης του ρατσισμού, του μίσους και του 

φανατισμού και την ανάγκη προάσπισης των ηθικών μας αξιών» κατέληξε η 

ανακοίνωση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, ντόπιοι καλλιτέχνες και 

κοινωνικοί ακτιβιστές συνεργάστηκαν για την αποκατάσταση της τοιχογραφίας. Στις 10 

Σεπτεμβρίου, ένας άλλος τάφος υπέστη βανδαλισμό στο ίδιο νεκροταφείο. Παρόμοια 

περιστατικά είχαν σημειωθεί στο ίδιο νεκροταφείο και τα προηγούμενα χρόνια. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, στις 10 Ιανουαρίου, άγνωστοι έβαψαν 

με κόκκινη μπογιά την πρόσοψη του ορθόδοξου καθεδρικού ναού στο Ηράκλειο της 

Κρήτης. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες, αλλά δεν προέβη σε 

συλλήψεις. 

Την 1η Απριλίου, το ΚΙΣΕ απηύθυνε επιστολή στον δήμαρχο Ξάνθης, αναφέροντας ότι 

άγνωστοι αφαίρεσαν μια αναμνηστική πλάκα που είχε τοποθετηθεί το 2001 έξω από μια 

καπναποθήκη για να σηματοδοτήσει την τοποθεσία από την οποία άρχισε η μεταφορά 

Εβραίων της περιοχής σε στρατόπεδα συγκέντρωσης τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ΚΙΣΕ 

υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής μνήμης σε μια πόλη που έχασε το 99% του 

Εβραϊκού πληθυσμού της. 

Το ΚΙΣΕ εξακολούθησε να εκφράζει την ανησυχία του για τα πολιτικά σκίτσα και τις εικόνες, 

όπου πολιτικές αντιπαραθέσεις απεικονίζονταν με χρήση Εβραϊκών ιερών συμβόλων και 

συγκρίσεων με το Ολοκαύτωμα. Στις 18 Ιανουαρίου, το ΚΙΣΕ εξέδωσε δήλωση 

διαμαρτυρίας για ένα σκίτσο που έδειχνε την πύλη του στρατοπέδου συγκέντρωσης του 

Άουσβιτς σε μια πολιτική γελοιογραφία που χρησιμοποιήθηκε ως αντίδραση σε νομοσχέδιο 

για τα πανεπιστήμια. Το ΚΙΣΕ χαρακτήρισε το σκίτσο, που εμφανίστηκε στην Εφημερίδα 

των Συντακτών στις 16 Ιανουαρίου, «μια άθλια και χυδαία εργαλειοποίηση του 

Ολοκαυτώματος για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων». 

Στις 9 Μαρτίου, το ΚΙΣΕ εξέδωσε δήλωση καταγγέλλοντας την αρθρογράφο Έλενα Ακρίτα 

επειδή συνέκρινε τη ζωή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς κατά τη διάρκεια 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τη ζωή στη σύγχρονη Ελλάδα, κάνοντας παραλληλισμούς 



μεταξύ των επιθέσεων εναντίον διαδηλωτών που αντιδρούσαν στους περιορισμούς λόγω 

της πανδημίας και του Ολοκαυτώματος. Σε δήλωσή του, το ΚΙΣΕ ανέφερε ότι «οι Έλληνες 

Εβραίοι… δεν θα σταματήσουν ποτέ να καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια ευτελισμού και 

εργαλειοποίησης του Ολοκαυτώματος που οδηγεί στη λήθη και στην παραποίηση της 

ιστορίας». 

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε στις 13 Ιανουαρίου το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, υπήρξαν 404 περιπτώσεις βανδαλισμών/κλοπών/βεβηλώσεων κατά 

θρησκευτικών χώρων στη χώρα το 2020, με τις περισσότερες (374) να έχουν ως στόχο την 

Ορθόδοξη Εκκλησία, επτά την Καθολική Εκκλησία, τέσσερις τους Γνήσιους Ορθόδοξους 

Χριστιανούς (Παλαιοημερολογίτες), ενώ 10 κατηγοριοποιήθηκαν ως αντισημιτικές και 9 

είχαν ως στόχο Ισλαμικούς ιστότοπους. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μείωση σε 

σχέση με τα 524 περιστατικά που αναφέρθηκαν το 2019. 

Ενότητα 4. Πολιτική και εμπλοκή της 

κυβέρνησης των ΗΠΑ  

Ο Πρέσβης και οι γενικοί εκπρόσωποι της πρεσβείας και του προξενείου συζήτησαν για την 

ελληνική προεδρία της IHRA και ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας με τον Αντιπρόεδρο 

της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο, καθώς και με αξιωματούχους και εκπροσώπους 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εξωτερικών, στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονταν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός 

Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους Αθανάσιος Μαρτίνος και ο 

Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι 

συζήτησαν τη δυνατότητα των μειονοτικών θρησκευτικών κοινοτήτων να ασκούν τα 

δικαιώματά τους για θρησκευτική ελευθερία, τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που 

επηρεάζουν τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και τους Μουσουλμάνους 

μετανάστες, τη λειτουργία του πρώτου δημόσιου τεμένους στην Αθήνα, τις ενέργειες της 

κυβέρνησης σχετικά με το σχεδιαζόμενο Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος & του 



Εκπαιδευτικού Κέντρου της Ελλάδας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη, 

πρωτοβουλίες για την προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου και πιθανή κοινή δράση, 

μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της IHRA. Αξιωματούχοι της 

πρεσβείας συνεργάστηκαν επίσης με το Γραφείο του Πρωθυπουργού και την Υπουργό 

Πολιτισμού σε ένα έργο που αφορούσε την ανάκτηση προσωπικών αντικειμένων που 

ανήκαν σε Εβραίους πρόσφυγες από το ναυάγιο του πλοίου Αθηνά στα ανοιχτά της 

Αστυπάλαιας το 1946, τα οποία  θα εκτεθούν στη μόνιμη έκθεση του μουσείου. 

Σε επαφές και συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχοι της κυβέρνησης των 

ΗΠΑ εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με αντισημιτικές και αντιμουσουλμανικές πράξεις και 

ρητορική στη χώρα. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ επίσης καταδίκασαν τον βανδαλισμό 

θρησκευτικών χώρων, όπως η βεβήλωση τάφων στο Εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων. 

Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Πρέσβης συζήτησε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Παναγιώτη 

Πικραμμένο τις εξελίξεις σχετικά με την κατασκευή του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στη 

Θεσσαλονίκη. 

Στο πλαίσιο επαφών και συναντήσεων με θρησκευτικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου 

του επικεφαλής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ 

εξέφρασαν ανησυχίες για τις αντισημιτικές και αντιμουσουλμανικές πράξεις και ρητορικές 

στη χώρα. 

Ανώτεροι αξιωματούχοι της πρεσβείας και η Γενικός Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη 

συναντήθηκαν με θρησκευτικούς ηγέτες, όπως μητροπολίτες της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, επίσημοι μουφτήδες στη Θράκη, εκπρόσωποι θρησκευτικής ομάδας 

Μουσουλμάνων Bektashi (Sufi)  στον Έβρο και μέλη της Καθολικής κοινότητας, των 

Μπαχάι και των κοινοτήτων των Μαρτύρων του Ιεχωβά για την προώθηση του 

διαθρησκευτικού διαλόγου, της θρησκευτικής ανοχής και του σεβασμού της 

διαφορετικότητας. Η πρεσβεία παρακολούθησε τη δυνατότητα των θρησκευτικών 

μειονοτικών ομάδων να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους δικαιώματα και την έκταση 

των κοινωνικών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βίας και της λεκτικής 



παρενόχλησης σε βάρος μελών των γηγενών θρησκευτικών μειονοτήτων και των μελών 

νεοφερμένων θρησκευτικών ομάδων. 

Τρία άτομα που ασχολούνται με θρησκευτικά ζητήματα στη χώρα συμμετείχαν σε 

προγράμματα ψηφιακών ανταλλαγών με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τον διαθρησκευτικό 

διάλογο και τη θρησκευτική ελευθερία και για την αντιμετώπιση της διαστρέβλωσης και της 

άρνησης του Ολοκαυτώματος. 

Η πρεσβεία και το προξενείο προώθησαν τη θρησκευτική ανοχή και το δικαίωμα της 

θρησκευτικής ελευθερίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας σε τακτά 

διαστήματα ότι η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση των 

ΗΠΑ. Τον Νοέμβριο, μετά τη συνάντησή του με έναν μητροπολίτη, ο Πρέσβης, με μήνυμά 

του στο Twitter, δήλωσε τη δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την προστασία της 

θρησκευτικής ελευθερίας.  


