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28.9.2017, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Το Τμήμα Θρησκευτικών
Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων δημοσιοποιεί την
«Έκθεση για τα Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην
Ελλάδα»
που συνέβησαν κατά το έτος 2016. Στο Εισαγωγικό μέρος της Έκθεσης παρουσιάζεται το
γενικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών στην
Ελλάδα και εν συνεχεία το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο για την ανέγερση και λειτουργία
λατρευτικών χώρων. Στο δεύτερο μέρος της Έκθεσης απαριθμούνται ανά θρήσκευμα,
συνοδευόμενες από συνοπτικές πληροφορίες, οι πάσης φύσεως προσβολές σε βάρος
χώρων θρησκευτικής σημασίας, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας κατά το έτος
2016, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους συμμετέχοντες στο Δίκτυο Καταγραφής.

Συνολικά, για το έτος 2016 κατεγράφησαν διακόσια δεκαπέντε (215) περιστατικά εις
βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, κατανεμόμενα ανά θρήσκευμα ως εξής:

Χριστιανισμός: Διακόσια (209) περιστατικά πάσης φύσεως προσβολών
(τυμβωρυχίες/νεκροσυλίες, βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ιεροσυλίες, εμπρησμοί και
λοιπές βεβηλώσεις) ενίοτε με ακραία μισαλλόδοξο χαρακτήρα, εκ των οποίων διακόσια
οκτώ (208) αφορούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ένα (1) στην Καθολική,

Ιουδαϊσμός: Πέντε (5) περιστατικά ως επί το πλείστον ρατσιστικού/αντισημιτικού
χαρακτήρα,

Μουσουλμανισμός: Ένα (1) περιστατικό με χαρακτηριστικά θρησκευτικής μισαλλοδοξίας
και ρητορικής μίσους
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Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά σε βάρος χώρων άλλων θρησκευμάτων.

Στο τρίτο μέρος της Έκθεσης ακολουθεί γεωγραφική και στατιστική απεικόνιση των
δεδομένων υπό μορφή χαρτών και γραφημάτων, με αποτύπωση:

α) της γεωγραφικής κατανομής των περιστατικών στην Επικράτεια ανά Θρήσκευμα

β) της γεωγραφικής κατανομής του συνόλου των καταγεγραμμένων περιστατικών (215)
ανά Περιφέρεια, με τα περισσότερα περιστατικά (36) - στην Περιφέρεια Ηπείρου

γ) της χρονολογικής κατανομής των περιστατικών ανά μήνα, με τα περισσότερα
περιστατικά (27) εντός του μηνός Νοεμβρίου

δ) των εξιχνιασθέντων (73 περιστατικά, ποσοστό 34%) και μη εξιχνιασθέντων (142
περιστατικά, ποσοστό 66 %) περιστατικών.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου σημειώνει στο κείμενο
με το οποίο προλογίζει την Έκθεση: «Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα
θρησκευτικής ελευθερίας, να εντείνει τις προσπάθειες του για την παραπέρα βελτίωση
αλλά και εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων στα σχολεία για την εδραίωση μιας κουλτούρας
θρησκευτικής ελευθερίας αλλά και για να διασφαλίζει ότι η πολιτική θρησκευμάτων
υλοποιεί επιτυχώς τις επιταγές του Συντάγματος».

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, κ. Γ.Καλαντζής αναφέρει, σχετικά με το θέμα του
σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, ότι: «Φυσικά, όσο θετικά και εάν διάκειται το
Ελληνικό Κράτος προς το θρησκευτικό φαινόμενο, όπως πολύ σοφά ορίζεται στο Σύνταγμά
μας, «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». Αυτή η πρόβλεψη θα αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμη στα χρόνια που
έρχονται για την διασφάλιση της εθνικής ενότητας και της κοινωνικής ειρήνης».
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Πηγή: Ιστότοπος Υπουργείου Παιδείας
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