Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009
Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν
ςτθν εν γζνει ελεφκερθ άςκθςθ τω ν κρθςκευτικϊν δικαιωμάτων. Το Σφνταγμα κακιερϊνει τθν
Ανατολικι Ορκόδοξθ του Χριςτοφ Εκκλθςία (Ελλθνορκόδοξθ Εκκλθςία) ωσ τθν επικρατοφςα κρθςκεία,
αλλά προβλζπει επίςθσ ότι όλοι οι πολίτεσ ζχουν το δικαίωμα να πιςτεφουν ςε όποια κρθςκεία κζλουν.

Η κυβζρνθςθ γενικϊσ ςεβάςτθκε τισ κρθςκευτικζσ ελευκερίεσ εμπράκτωσ. Ωςτόςο, μερικζσ φορζσ, μθ
Ορκόδοξεσ κρθςκείεσ αντιμετωπίηουν διοικθτικά εμπόδια ι νομικοφσ περιοριςμοφσ ςτθν άςκθςθ του
κρθςκευτικοφ τουσ δικαιϊματοσ. Το Σφνταγμα και θ νομοκεςία απαγορεφουν τον προςθλυτιςμό και
προβλζπουν ότι τελετζσ λατρείασ δεν επιτρζπεται να διαταράςςουν τθ δθμόςια τάξθ ι να
προςβάλλουν τα χρθςτά ικθ. Δεν ζχει εκδοκεί καμία νζα άδεια για λειτουργία ευκτθρίου οίκου από
το 2006. Συνολικά, δεν υπιρξε καμία αλλαγι από πλευράσ τθσ κυβζρνθςθσ ωσ προσ τον ςεβαςμό των
κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν κατά τθν περίοδο που καλφπτει θ παροφςα ζκκεςθ.

Υπιρξαν περιπτϊςεισ κοινωνικϊν προςβολϊν ι διακρίςεων λόγω κρθςκευτικϊν πεποικιςεων, ι
πρακτικϊν. Οριςμζνοι μθ Ορκόδοξοι πολίτεσ εξζφραςαν παράπονα ότι αντιμετωπίηονται με
καχυποψία από τουσ ςυμπολίτεσ τουσ ι τουσ ελζχκθ ότι δεν ιταν γνιςιοι ζλλθνεσ όταν αποκάλυψαν
τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ. Ο αρικμόσ των αντιςθμιτικϊν επειςοδίων αυξικθκε μετά τισ
ιςραθλινζσ ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ ςτθ Γάηα τον Δεκζμβριο του 2008.

Η αμερικανικι κυβζρνθςθ ςυηθτά κζματα κρθςκευτικισ ελευκερίασ με τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ ςτο
γενικό πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ για τθν προϊκθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.

Τμήμα Ι. Δημογραφικά Στοιχεία των Θρηςκειών

Η χϊρα ζχει ζκταςθ 50.502 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πλθκυςμό 11,2 εκατομμυρίων. Η κυβζρνθςθ
δεν τθρεί ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ κρθςκευτικζσ ομάδεσ. Εκτιμάται ότι 97% του πλθκυςμοφ
αυτό-προςδιορίηονται ωσ Ελλθνορκόδοξοι. Το υπόλοιπο 3% αποτελείται από Μουςουλμάνουσ,
ωμαιοκακολικοφσ, Ρροτεςτάντεσ, Εβραίουσ, Ραλαιοθμερολογίτεσ Ορκόδοξουσ , Μάρτυρεσ του
Ιεχωβά, μζλθ τθσ Εκκλθςίασ του Ιθςοφ Χριςτοφ των Αγίων των Τελευταίων Ημερϊν (Μορμόνουσ),

Σαϊεντολόγουσ, Μπαχάι, οπαδοφσ του Χάρε Κρίςνα, και τθσ αρχαίασ Ελλθνικισ πολυκεϊςτικισ
κρθςκείασ.

Η πλειονότθτα των κατοίκων μθ Ελλθνικισ υπθκοότθτασ και των μεταναςτϊν δεν είναι
Ελλθνορκόδοξοι. Για τουσ μετανάςτεσ, οι μεγαλφτερεσ κρθςκευτικζσ ομάδεσ είναι οι Μουςουλμάνοι,
οι ωμαιοκακολικοί και οι Ρροτεςτάντεσ και κατοικοφν κυρίωσ ςτθν Ακινα. Υπάρχει μία επίςθμα
αναγνωριςμζνθ μουςουλμανικι μειονότθτα με περίπου 100.000 με 120.000 μζλθ που κατοικεί ςτθν
Θράκθ. Η μουςουλμανικι κοινότθτα τθσ Ακινασ ζχει πλθκυςμό άνω των 200.000 και αποτελείται
κυρίωσ από μετανάςτεσ από τθ Μζςθ Ανατολι και τθ Νότια Αςία.

Τμήμα II. Σεβαςμόσ τησ Κυβέρνηςησ ωσ προσ την Θρηςκευτική Ελευθερία

Νομικό Πλαίςιο / Πολιτική

Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ και νόμοι και πολιτικζσ ςυνζβαλαν γενικά
ελεφκερθ άςκθςθ του κρθςκευτικοφ δικαιϊματοσ. Το Σφνταγμα κακιερϊνει τθν Ανατολικι Ορκόδοξθ
Εκκλθςία του Χριςτοφ (Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία) ωσ τθν επικρατοφςα κρθςκεία, αλλά προβλζπει
επίςθσ το δικαίωμα όλων των πολιτϊν να αςκοφν τθν κρθςκεία τθσ επιλογισ τουσ. Οριςμζνεσ
κρθςκευτικζσ ομάδεσ αντιμετωπίηουν διοικθτικοφσ περιοριςμοφσ ςτθν ίδρυςθ νομικά
αναγνωριςμζνων κρθςκευτικϊν οργανϊςεων ι ςτθν λειτουργία ευκτθρίων οίκων. Το Σφνταγμα και θ
νομοκεςία απαγορεφουν τον προςθλυτιςμό.

Η κυβζρνθςθ ςτθρίηει οικονομικά τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία. Για παράδειγμα, θ κυβζρνθςθ καταβάλει
τουσ μιςκοφσ και τισ δαπάνεσ για τθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ των κλθρικϊν και χρθματοδοτεί τθν
ςυντιρθςθ κτθρίων τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ. Η κυβζρνθςθ καταβάλει επίςθσ τουσ μιςκοφσ και
οριςμζνα ζξοδα των τριϊν επιςιμων μουςουλμάνων κρθςκευτικϊν θγετϊν (των μουφτιδων ) και 183
ιμάμθδων ςτθ Θράκθ και παρζχει ζνα μικρό μθνιαίο επίδομα ςε άλλουσ ιμάμθδεσ ςτθ Θράκθ. Καμία
άλλθ κρθςκευτικι ομάδα δεν λαμβάνει οικονομικι αρωγι από τθν κυβζρνθςθ . Οριςμζνεσ ομάδεσ,
όπωσ θ εβραϊκι κοινότθτα, ζχει ηθτιςει ίςθ μεταχείριςθ με τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία ωσ προσ αυτό το
κζμα.
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Η κυβζρνθςθ αναγνωρίηει το Κανονικό Δίκαιο τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, τόςο ωσ προσ εςωτερικά
κζματα τθσ Εκκλθςίασ όςο και ςε τομείσ του αςτικοφ δικαίου, όπωσ είναι ο γάμοσ. Η Ορκόδοξθ
Εκκλθςία, θ Εβραϊκι κρθςκεία και το Ιςλάμ είναι οι μόνεσ κρθςκευτικζσ ομάδεσ που αναγνωρίηονται
ωσ «νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου," και ζχουν το δικαίωμα να κατζχουν, να κλθροδοτοφν και να
κλθρονομοφν ακίνθτα και να εκπροςωποφνται ςτα δικαςτιρια επιςιμωσ με το όνομά τουσ ωσ
κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ. Άλλεσ κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ μπορεί να είναι εγγεγραμμζνεσ ωσ
«νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου.» Υπό αυτό το κακεςτϊσ δεν μποροφν να ζχουν απευκείασ ςτθν
ιδιοκτθςία τουσ «ευκτιριουσ οίκουσ » ι άλλα περιουςιακά ςτοιχεία ωσ κρθςκευτικζσ οντότθτεσ , αλλά
πρζπει να εγκακιδρφουν άλλα νομικά πρόςωπα με τθν μορφι αςτικϊν ςυνδζςμων προκειμζνου να
ζχουν το δικαίωμα ιδιοκτθςίασ, να κλθροδοτοφν και να κλθρονομοφν περιουςία ι να εκπροςωποφνται
ςτα δικαςτιρια για νομικζσ υποκζςεισ. Για να αναγνωριςτεί μία κρθςκευτικι ομάδα ωσ «νομικό
πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου," πρζπει να είναι "γνωςτι κρθςκεία" ι δόγμα. Δικαςτικζσ αποφάςεισ
ζχουν ορίςει τισ "γνωςτζσ κρθςκείεσ ι δόγματα» ωσ κρθςκείεσ που ζχουν φανερι διδαςκαλία και
τελετζσ λατρείασ δθμόςιου χαρακτιρα, είναι μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, δεν κίγουν τθν δθμόςια
τάξθ και τα χρθςτά ικθ, και ζχουν μία ςαφι ιεραρχικι δομι. Το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων αναγνωρίηει ομάδεσ ωσ "γνωςτζσ κρθςκείεσ" εμμζςωσ, εκδίδοντάσ τουσ άδειεσ
ευκτθρίου οίκου. Μια κρθςκευτικι ομάδα αναγνωριςμζνθ ωσ "γνωςτι κρθςκεία" προςτατεφεται από
το Σφνταγμα. Οριςμζνεσ κρθςκευτικζσ ομάδεσ όπωσ οι ωμαιοκακολικοί, οι Ρεντθκοςτιανοί, οι
Μπαχάι, οι Μεκοδιςτζσ, οι Μορμόνοι, οι Ευαγγελικοί και οι Μάρτυρεσ του Ιεχωβά είναι
αναγνωριςμζνεσ ωσ «γνωςτζσ κρθςκείεσ.» Άλλεσ ομάδεσ, όπωσ οι Σαϊεντολόγοι, οι Χάρε Κρίςνα, και
ομάδεσ που πιςτεφουν ςτθν αρχαία Ελλθνικι πολυκεϊςτικι κρθςκεία ζχουν υποβάλει αίτθςθ αλλά δεν
ζχουν λάβει ακόμθ αναγνϊριςθ ωσ «γνωςτζσ κρθςκείεσ.» Καμία νζα κρθςκευτικι ομάδα δεν ζχει
αναγνωριςτεί από το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων από το 2006.

Τον Μάρτιο του 2008, το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ζκεςε νζεσ προχποκζςεισ
ςτισ κρθςκευτικζσ ομάδεσ για τθν ζκδοςθ άδειασ « ευκτιριου οίκου» προκειμζνου να καταςκευάςουν
ι να κζςουν ςε λειτουργία ζναν χϊρο κρθςκευτικισ ςυνάκροιςθσ. Σφμφωνα με τισ νζεσ
προχποκζςεισ, οι αιτοφντεσ ζπρεπε να ζχουν λάβει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ από το τοπικό
Τμιμα Ρολεοδομίασ που να διαβεβαιϊνει ότι ο χϊροσ λατρείασ πλθροφςε τουσ όρουσ του
χωροταξικοφ κανονιςμοφ τθσ περιοχισ και τουσ όρουσ αςφαλοφσ ςυνάκροιςθσ. Ρολλζσ κρθςκευτικζσ
ομάδεσ κεωροφν τισ προχποκζςεισ αυτζσ ωσ επιπρόςκετα διοικθτικά εμπόδια ςτθν ελευκερία άςκθςθσ
κρθςκευτικισ λατρείασ και ωσ αβάςιμεσ κατά το ελλθνικό δίκαιο. Μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου που
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καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ, καμία κρθςκευτικι ομάδα δεν είχε λάβει άδεια ευκτθρίου οίκου ςφμφωνα με
τισ νζεσ προχποκζςεισ.

Οριςμζνεσ κρθςκευτικζσ ομάδεσ αντιμετωπίηουν επιπρόςκετα νομικά και διοικθτικά προβλιματα
επειδι δεν μποροφν να λειτουργοφν ωσ νομικά πρόςωπα. Οι Σαϊεντολόγοι και μζλθ τθσ αρχαίασ
Ελλθνικισ πολυκεϊςτικισ κρθςκείασ αςκοφν το δικαίωμα τθσ πίςτθσ τουσ μζςω μθ κερδοςκοπικϊν
οργανϊςεων αςτικοφ δικαίου, αλλά χωρίσ άδεια ευκτθρίου οίκου. Χωρίσ αναγνϊριςθ που παρζχεται
από τθν εν λόγω άδεια, γάμοι που τελοφνται από κρθςκευτικοφσ λειτουργοφσ αυτϊν των κρθςκειϊν
δεν ζχουν νομικι ιςχφ. Οι Μπαχάι και μζλθ άλλων κρθςκευτικϊν ομάδων ζχουν εκφράςει τθν επικυμία
να λειτουργοφν εντόσ ενόσ νομικοφ πλαιςίου ωσ νόμιμα αναγνωριςμζνεσ κρθςκείεσ και όχι ωσ
ςφνδεςμοι ιδιωτικοφ δικαίου.

Η νομοκεςία τιμωρεί «οποιονδιποτε υποκινεί ςκόπιμα άλλουσ ςε πράξεισ ι ενζργειεσ που κα
μποροφςαν να προκαλζςουν διακρίςεισ, μίςοσ ι βία κατά προςϊπων ι ομάδων προςϊπων λόγω τθσ
φυλετικισ ι εκνοτικισ τουσ καταγωγισ ι εκφράηει ιδζεσ προςβλθτικζσ για πρόςωπα ι ομάδεσ
προςϊπων λόγω τθσ φυλετικισ ι εκνοτικισ τουσ προζλευςθσ».

Το Ελλθνικό Ραρατθρθτιριο των Συμφωνιϊν του Ελςίνκι και το Κεντρικό Ιςραθλιτικό Συμβοφλιο
υπζβαλαν μινυςθ εναντίον τθσ εφθμερίδασ Ελεφκεροσ Κόςμοσ και του πρϊθν υποψιφιου του
Κόμματοσ Λαϊκόσ Ορκόδοξοσ Συναγερμόσ (ΛΑΟΣ) Κϊςτα Ρλεφρθ για ρατςιςμό και αντιςθμιτιςμό. Στισ 4
Δεκεμβρίου 2007, ο Ελεφκεροσ Κόςμοσ ακωϊκθκε, αλλά το δικαςτιριο καταδίκαςε τον Ρλεφρθ ςε
ποινι 14 μθνϊν με αναςτολι για πρόκλθςθ φυλετικοφ μίςουσ και βίασ μζςα από το βιβλίο του «Οι
Εβραίοι - Πλθ θ Αλικεια.» Στο βιβλίο του ο ςυγγραφζασ αρνείται το γεγονόσ του Ολοκαυτϊματοσ και
αποκαλεί τουσ Εβραίουσ «κανάςιμουσ εχκροφσ» και «υπάνκρωπουσ». Ο Ρλεφρθσ άςκθςε ζφεςθ κατά
τθσ ποινισ του, και ςτισ 27 Μαρτίου 2009 το Εφετείο τον ακϊωςε από όλεσ τισ κατθγορίεσ ,
προβάλλοντασ το επιχείρθμα ότι ο κατθγοροφμενοσ «δεν είχε ωσ ςτόχο τουσ Εβραίουσ λόγω τθσ
φυλετικισ ι εκνικισ καταγωγισ τουσ, αλλά, κυρίωσ, εξαιτίασ των επιδιϊξεων τουσ για παγκόςμια
κυριαρχία και των μεκόδων που χρθςιμοποιοφν, προκειμζνου να εκπλθρϊςουν τθν ςυνωμοτικι δράςθ
τουσ». Τοπικζσ και διεκνείσ εβραϊκζσ οργανϊςεισ και οργανϊςεισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων άςκθςαν
κριτικι ςτθν απόφαςθ. Ο εκπρόςωποσ του Υπουργείου Εξωτερικϊν διλωςε ότι οι απόψεισ του Ρλεφρθ
«δεν αντιπροςωπεφουν τισ πεποικιςεισ και τα ςυναιςκιματα των Ελλινων» και τισ χαρακτιριςε ωσ
«προςβλθτικζσ για τον ελλθνικό λαό». Ζνασ αντιειςαγγελζασ του Αρείου Ράγου άςκθςε αναίρεςθ
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κατά τθσ ακωωτικισ απόφαςθσ τθν 1θ Ιουλίου 2009. Η αίτθςθ αναίρεςθσ είναι «υπζρ του νόμου,» και
δεν ςτρζφεται κατά τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ με τθν οποία απαλλάςςεται ο Ρλεφρθσ. Η εκδίκαςθ
τθσ ζφεςθσ δεν ζχει προγραμματιςτεί ακόμθ, αλλά αναμζνεται κάποια ςτιγμι το φκινόπωρο του 2009.

ωμαιοκακολικζσ εκκλθςίεσ και ςχετικά κρθςκευτικά ιδρφματα που ζχουν ςυςτακεί πριν από το 1946
αναγνωρίηονται νομικά ωσ πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, αλλά Κακολικά ιδρφματα που ζχουν ανεγερκεί
μετά 1946 δεν ζχουν τθν ίδια αναγνϊριςθ. Από το 1999, θ Κακολικι Εκκλθςία διεκδικεί ανεπιτυχϊσ
αναγνϊριςθ του Κανονικοφ τθσ Δικαίου. Το 2006, το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων
ςυνζςτθςε μια επιτροπι για να προτείνει νομοκετικι ρφκμιςθ ςχετικά με το νομικό κακεςτϊσ τθσ
Κακολικισ Εκκλθςίασ. Σφμφωνα με ςτελζχθ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ, θ επιτροπι αυτι δεν ζχει
ςυνζλκει από τον Φεβρουάριο του 2007. Κατά τθν περίοδο που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ, θγζτεσ τθσ
Κακολικισ Εκκλθςίασ επίςθσ κατιγγειλαν ότι κονδφλια που υποςχζκθκε θ κυβζρνθςθ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ Κακολικισ Μθτρόπολθσ τθσ Ακινασ θ οποία υπζςτθ βλάβεσ από τον ςειςμό του
1998, δεν είχαν ακόμθ καταβλθκεί. Εκκλθςιαςτικοί θγζτεσ ςθμείωςαν ότι κονδφλια για τθν
αποκατάςταςθ του Ελλθνορκόδοξου κακεδρικοφ ναοφ είχαν ιδθ καταβλθκεί.

Οι θγζτεσ οριςμζνων μθ Ορκόδοξων κρθςκευτικϊν ομάδων υποςτιριξαν ότι όλοι οι φόροι που
επιβάλλονται ςτισ οργανϊςεισ τουσ ςυνιςτοφν διάκριςθ διότι θ κυβζρνθςθ επιχορθγεί τθν Ορκόδοξθ
Εκκλθςία και τθν Ορκόδοξθ κρθςκευτικι διδαςκαλία ςτα δθμόςια ςχολεία. Ραραμζνει αςαφζσ κατά
πόςον νόμοι που προβλζπουν προνομιακι φορολογικι μεταχείριςθ για τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία
ιςχφουν και για άλλεσ κρθςκευτικζσ ομάδεσ.

Η Κυβζρνθςθ τθρεί τα Θεοφάνεια, τθν Κακαρι Δευτζρα, τθ Μεγάλθ Ραραςκευι, τθ Δευτζρα του
Ράςχα, του Αγίου Ρνεφματοσ, τθν Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου, και τθν θμζρα των Χριςτουγζννων ωσ
εκνικζσ αργίεσ .

Ο νόμοσ προβλζπει εναλλακτικζσ μορφζσ τθσ υποχρεωτικισ ςτρατιωτικισ κθτείασ για τουσ αντιρρθςίεσ
ςυνείδθςθσ και τουσ αντιρρθςίεσ για κρθςκευτικοφσ λόγουσ. Οι αντιρρθςίεσ μποροφν, αντί τθσ
υποχρεωτικισ ςτρατιωτικισ κθτείασ να εργάηονται ςε δθμόςια νοςοκομεία ι δθμοτικζσ και δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ για χρονικό διάςτθμα διπλάςιο τθσ διάρκεια τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ μείον ζνα μινα,
ουςιαςτικά δθλαδι για 23 μινεσ.
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Η υποχρεωτικι ςτρατιωτικι κθτεία για επαναπατριςκζντεσ (για εκείνουσ που μετανάςτευςαν από το
πρϊθν κομμουνιςτικό μπλοκ και είναι ελλθνικισ εκνικισ καταγωγισ) ζχει διάρκεια 3 μθνϊν και 5
μθνϊν για επαναπατριςκζντεσ αντιρρθςίεσ. Ραλιννοςτοφντεσ αντιρρθςίεσ που ζχουν κατά το
παρελκόν υπθρετιςει ςτρατιωτικι κθτεία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, αλλά ζγιναν αντιρρθςίεσ
αργότερα ςτθ ηωι τουσ δεν ζχουν το δικαίωμα να ηθτιςουν να υπθρετιςουν εναλλακτικι κθτεία.
Εκείνοι που ζγιναν αντιρρθςίεσ αφοφ υπθρζτθςαν ςτρατιωτικι κθτεία και εντάχκθκαν μετά ςτουσ
καταλόγουσ τθσ εφεδρείασ , δεν ζχουν το δικαίωμα να ηθτιςουν να αναγνωριςκοφν ωσ αντιρρθςίεσ.
Ρολλζσ τζτοιεσ περιπτϊςεισ αντιρρθςιϊν εκκρεμοφςαν ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ,
αλλά αποςφρκθκαν μετά από αλλαγι νομοκεςίασ θ οποία προζβλεπε ότι άτομα άνω των 35 ετϊν
απαλλάςςονται τθσ ςτρατολόγθςθσ.

Η διδαςκαλία τθσ Ορκόδοξθσ κρθςκείασ ςτα δθμόςια πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια ςχολεία, με
ζξοδα τθσ κυβζρνθςθσ, είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ Ορκοδόξουσ μακθτζσ. Μθ Ορκόδοξοι
μακθτζσ εξαιροφνται τθσ διδαςκαλίασ . Ωςτόςο, τα ςχολεία δεν προςφζρουν καμία εναλλακτικι
δραςτθριότθτα ι άλλθ κρθςκευτικι διδαςκαλία για τα παιδιά αυτά.

Η Συνκικθ τθσ Λωηάννθσ του 1923 δίνει το δικαίωμα ςτθ μουςουλμανικι μειονότθτα τθσ Θράκθσ να
διατθρεί κοινωνικζσ και φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ ονομαηόμενεσ βακοφφια, και επιτρζπει ςτουσ
μουφτιδεσ να παρζχουν κρθςκευτικζσ υπθρεςίεσ νομικισ φφςθσ (βάςει του ιςλαμικοφ νόμου τθσ
ςαρία) ςτον τομζα του οικογενειακοφ και κλθρονομικοφ δικαίου, και προβλζπει το δικαίωμα παιδείασ
ςτθν τουρκικι γλϊςςα. Η Θράκθ ζχει δίγλωςςα μθ κρθςκευτικά ςχολεία και δφο μουςουλμανικά
κρθςκευτικά ςχολεία που χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ. Υπάρχει ειδικό κακεςτϊσ ποςόςτωςθσ για
ειςαγωγι ςε τεχνικά ινςτιτοφτα και πανεπιςτιμια, ςφμφωνα με το οποίο κάκε χρόνο το 0.5% του
ςυνολικοφ αρικμοφ κζςεων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ διατίκεται ςε μακθτζσ τθσ μουςουλμανικισ
μειονότθτασ τθσ Θράκθσ.

Η κυβζρνθςθ κεωρεί ότι οι μουςουλμάνοι που ηουν εκτόσ τθσ Θράκθσ δεν καλφπτονται από τθ
Συνκικθ τθσ Λωηάννθσ και ωσ εκ τοφτου δεν μποροφν να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων εκείνων που
προβλζπονται από τθ Συνκικθ. Οριςμζνοι μουςουλμάνοι από τθν Θράκθ που κατοικοφν ςτθν Ακινα
άςκθςαν πιζςεισ ανεπιτυχϊσ για ιςλαμικι κρθςκευτικι διδαςκαλία για τα παιδιά τουσ.
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Η κυβζρνθςθ αναγνωρίηει τθν Σαρία ωσ το δίκαιο που διζπει τα οικογενειακά και αςτικά κζματα των
μουςουλμάνων που κατοικοφν ςτθ Θράκθ. Τα πρωτοδικεία ςτθν Θράκθ επικυρϊνουν ςυςτθματικά
τισ αποφάςεισ των μουφτιδων, οι οποίοι ζχουν δικαςτικζσ αρμοδιότθτεσ ςε αςτικά και οικογενειακά
ηθτιματα. Η Εκνικι Επιτροπι Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ζνασ αυτόνομοσ ςυμβουλευτικόσ οργανιςμόσ
τθσ κυβζρνθςθσ ςε κζματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων), ζχει δθλϊςει ότι θ κυβζρνθςθ κα πρζπει να
περιορίςει τισ εξουςίεσ των μουφτιδων ςτα κρθςκευτικά τουσ κακικοντα και κα πρζπει να ςταματιςει
να αναγνωρίηει τθν Σαρία, δεδομζνου ότι το δίκαιο αυτό μπορεί να περιορίηει τα αςτικά δικαιϊματα
μερικϊν πολιτϊν. Τα προθγοφμενα χρόνια , ο Επίτροποσ του ΟΗΕ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα είχε
εκφράςει τθν ανθςυχία του ςχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν οι μουςουλμάνεσ γυναίκεσ
ςτθν Θράκθ εξαιτίασ τθσ ςαρίασ. Το 2006, ο Επίτροποσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τα Ανκρϊπινα
Δικαιϊματα και ο Ειδικόσ Ειςθγθτισ του ΟΗΕ για τθν Θρθςκεία και τθν Ρίςτθ, ανζφεραν ότι είχαν
ενθμερωκεί για περιπτϊςεισ γάμων ανθλίκων και γάμων μζςω πλθρεξουςίου.

Τον Φεβρουάριο του 2009, δφο μουςουλμάνεσ ςτθ Θράκθ αμφιςβιτθςαν επιτυχϊσ αποφάςεισ του
μουφτι ςτα ελλθνικά δικαςτιρια. Στθν Κομοτθνι, μια μουςουλμάνα άςκθςε ζφεςθ ςε απόφαςθ του
τοπικοφ μουφτι να δϊςει τθν επιμζλεια των δφο από τα τζςςερα παιδιά τθσ ςτον ςφηυγό τθσ, ο οποίοσ
ςφμφωνα με πλθροφορίεσ ζπαςχε από αλκοολιςμό και ψυχολογικά προβλιματα. Στισ 18 Φεβρουαρίου
το Ρρωτοδικείο οδόπθσ ανζτρεψε τθν απόφαςθ του μουφτι και ζδωςε ςτθν γυναίκα τθν επιμζλεια
και των τεςςάρων παιδιϊν. Στθν Ξάνκθ, μια γυναίκα κατζκεςε αγωγι εναντίον του τοπικοφ μουφτι, ο
οποίοσ είχε ανακζςει τθν επιμζλεια του παιδιοφ τουσ ςτον πρϊθν ςφηυγό τθσ, παρά τθν ιδιωτικι
ςυμφωνία μεταξφ τουσ να διατθριςει εκείνθ τθν επιμζλεια. Το δικαςτιριο ανζτρεψε τθν απόφαςθ του
Μουφτι και ανζκεςε τθν επιμζλεια ςτθν γυναίκα.

Αναφορικά με το κζμα των διαηυγίων, μουςουλμάνεσ ακτιβίςτριεσ ιςχυρίςτθκαν ότι επειδι όλεσ οι
μουςουλμάνεσ γυναίκεσ ςτθν Θράκθ παντρεφονται με βάςθ τθν ςαρία, είναι υποχρεωμζνεσ να
ηθτιςουν τθν ςυγκατάκεςθ του μουφτι για να επιτφχουν τθν ζκδοςθ διαηυγίου. Αυτζσ οι ακτιβίςτριεσ
ςθμείωναν ότι επειδι οι ερμθνείεσ τθσ ςαρίασ δεν υπάρχουν ςε γραπτι μορφι και επειδι μεγάλο
μζροσ του νομικοφ κϊδικα δεν είναι διακζςιμο ςε επίςθμθ ελλθνικι μετάφραςθ, περιορίηονται ωσ
ςυνζπεια τα δικαιϊματα των γυναικϊν να κάνουν ζφεςθ κατά αποφάςεων μουφτι ςε ελλθνικά
δικαςτιρια.
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Τον Μάιο του 2008, ο Μουφτισ τθσ Κομοτθνισ ανακοίνωςε ότι είχε ξεκινιςει ζνα ςχζδιο να
μεταφραςτεί το οικογενειακό δίκαιο Σαρία ςτα ελλθνικά και αγγλικά. Η πρωτοβουλία αναλιφκθκε
κατόπιν αιτιματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η μετάφραςθ δεν είχε ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ τθσ
περιόδου που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ.

Ο νόμοσ ορίηει να ορκίηονται όλοι οι δθμόςιοι λειτουργοί, ςυμπεριλαμβανομζνων των βουλευτϊν,
δικθγόρων, αςτυνομικϊν, πυροςβεςτϊν και ςτρατιωτϊν όταν αναλαμβάνουν τα κακικοντά τουσ. Μθ
Ορκόδοξοι Χριςτιανοί και πρόςωπα που δεν ανικουν ςε καμία κρθςκευτικι ομάδα μποροφν να
ορκιςτοφν ςφμφωνα με τισ πεποικιςεισ τουσ.

Περιοριςμοί ςτισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ

Η κυβζρνθςθ γενικά ςεβάςτθκε τθν κρθςκευτικι ελευκερία εμπράκτωσ. Ωςτόςο, θ κυβζρνθςθ
περιορίηει τα δικαιϊματα οριςμζνων κρθςκευτικϊν ομάδων να εγγραφοφν ι να αποκτιςουν νομικι
αναγνϊριςθ ωσ κρθςκείεσ. Το Σφνταγμα και θ νομοκεςία απαγορεφουν τον προςθλυτιςμό.

Οι Μάρτυρεσ του Ιεχωβά ζχουν 12 εκκρεμοφςεσ αιτιςεισ "ευκτθρίων οίκων,» μερικζσ
χρονολογοφμενεσ από το 2005. Μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ, το
Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων δεν είχε απαντιςει ςτισ επανειλθμμζνεσ αιτιςεισ
Μαρτφρων του Ιεχωβά και του Συνθγόρου να προβεί ςε ενζργειεσ ωσ προσ τισ αιτιςεισ αυτζσ.

Η Εκκλθςία τθσ Σαϊεντολογίασ ζκανε αίτθςθ για "άδεια ευκτθρίου οίκου» το 2008 αλλά δεν είχε λάβει
απάντθςθ από το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου που
καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ. Το 2000, το υπουργείο είχε απορρίψει τθν αίτθςθ τθσ Σαϊεντολογίασ με τθν
αιτιολογία ότι θ Σαϊεντολογία «δεν είναι κρθςκεία». Οι Σαϊεντολόγοι είναι εγγεγραμμζνοι επί του
παρόντοσ ωσ μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ.

Διάφορεσ Ρολυκεϊςτικζσ Ελλθνικζσ κρθςκευτικζσ ομάδεσ ζχουν υποβάλει πολλαπλζσ αιτιςεισ που
εκκρεμοφν για "άδεια ευκτθρίου οίκου» και ζχουν διαμαρτυρθκεί πολλζσ φορζσ ςτο παρελκόν ςτον
Συνιγορο για αυτζσ τισ κακυςτεριςεισ. Το 2006, το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων
απάντθςε ςε μία από τισ ομάδεσ, ότι «κα κακυςτεροφςε τθν επίςθμθ απάντθςι του, λόγω τθσ
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ςοβαρότθτασ και τθσ ιδιαιτερότθτασ του κζματοσ." Το υπουργείο δεν ζχει δϊςει καμία περαιτζρω
απάντθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ.

Οι θγζτεσ οριςμζνων κρθςκευτικϊν ομάδων κα ικελαν θ κυβζρνθςθ να καταργιςει τελείωσ τθν
διαδικαςία ζκδοςθσ άδειασ ευκτιριου οίκου, ιςχυριηόμενοι ότι αυτι θ διοικθτικι διαδικαςία
παρεμποδίηει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ και ότι, ςφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο, θ αςτυνομία
ζχει τθν εξουςία να προςάγει ςτο δικαςτιριο κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ που ςτεροφνται αδείασ
ευκτθρίου οίκου. Κατά τθν περίοδο που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ δεν υπιρξαν αναφορζσ ότι θ
αςτυνομίασ άςκθςε δίωξθ εναντίον κρθςκευτικϊν ομάδων που δεν είχαν άδεια ευκτιριου οίκου.

Εκπρόςωποι των Μαρτφρων του Ιεχωβά ιςχυρίςτθκαν ότι το Λθξιαρχείο τθσ Ακινασ (μια αρχι που
υπάγεται ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν) ζχει ςταματιςει να αναγνωρίηει επίςθμα και να εκδίδει
πιςτοποιθτικά γάμου για οριςμζνουσ κρθςκευτικοφσ γάμουσ το 2008. Το Λθξιαρχείο φζρεται να
διλωςε ότι αυτοί οι γάμοι δεν είχαν τελεςτεί από κρθςκευτικοφσ λειτουργοφσ επίςθμα
καταχωρθμζνουσ ςε ζναν κατάλογο του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, και ότι οι γάμοι δεν
είχαν διεξαχκεί ςε χϊρουσ με ζγκυρθ «άδεια ευκτιριου οίκου». Οι Μάρτυρεσ του Ιεχωβά ιςχυρίςτθκαν
ότι το Λθξιαρχείο καταχϊριηε τουσ γάμουσ τουσ από το 1975 και ότι θ αλλαγι πολιτικισ ςυνιςτοφςε
παραβίαςθ τθσ ελευκερίασ τθσ κρθςκείασ.

Εκπρόςωποι αρκετϊν κρθςκευτικϊν δογμάτων ανζφεραν δυςκολίεσ ςτθν διεκπεραίωςθ πολλϊν
διοικθτικϊν κεμάτων με τισ αρχζσ. Οριςμζνα νομικά προνόμια που παρζχονται ςτθν Ορκόδοξθ
Εκκλθςία δεν παρζχονται κατά κανόνα και ςε άλλεσ αναγνωριςμζνεσ κρθςκείεσ. Αντίκετα θ Ορκόδοξθ
εκκλθςία ζχει αποκλειςτικό κεςμοκετθμζνο δεςμό με το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων για διοικθτικά ηθτιματα. Οι ίδιεσ Θρθςκευτικζσ ομάδεσ, επίςθσ, παραπονζκθκαν ότι θ
Ορκόδοξθ Εκκλθςία απολαμβάνει απαλλαγϊν και εξαιρζςεων από τθν φορολόγθςθ που δεν
επεκτείνονται και ςε άλλεσ κρθςκείεσ.

Το 2006 το Ανϊτατο Διοικθτικό Δικαςτιριο απζρριψε για τεχνικοφσ λόγουσ, ζφεςθ Μαρτφρων του
Ιεχωβά κατά του τζλουσ ακίνθτθσ περιουςίασ για τον χϊρο που ςτεγάηονται τα κεντρικά γραφεία τουσ.
Πταν θ περιοχι εντάχκθκε ςτο ςχζδιο πόλεωσ, θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία εξαιρζκθκε από τον ςχετικό φόρο.
Οι Μάρτυρεσ του Ιεχωβά προζβαλαν το επιχείρθμα ότι ωσ «αναγνωριςμζνθ κρθςκεία,» κα ζπρεπε να
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α εξαιρεκοφν και αυτοί. Η υπόκεςθ εκκρεμεί ςτο δικαςτιριο, μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου που
καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ.

Τα μζλθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ υπο-εκπροςωποφνται ςτθν απαςχόλθςθ ςτο
δθμόςιο τομζα και ςε κρατικζσ βιομθχανίεσ και εταιρείεσ. Λίγοι μουςουλμάνοι ςτρατιωτικοί ζχουν
προαχκεί ωσ αξιωματικοί. Το 2008 θ κυβζρνθςθ ψιφιςε νόμο που προβλζπει τθν πλιρωςθ 0.5% των
κζςεων εργαςίασ ςτθν δθμόςια διοίκθςθ από Μουςουλμάνουσ. Το φκινόπωρο του 2008, ωσ μζροσ
αυτοφ του προγράμματοσ, επτά μζλθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ είχαν διοριςτεί ωσ
επαγγελματίεσ οπλίτεσ ςτον Ελλθνικό Στρατό. Δφο μζλθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ
κατζχουν ζδρεσ ςτο Κοινοβοφλιο. Στθν Ξάνκθ και τθν Κομοτθνι, μουςουλμάνοι κατζχουν ζδρεσ ςτα
νομαρχιακά και δθμοτικά ςυμβοφλια και ζχουν υπθρετιςει ωσ διμαρχοι. Οι δθμοτικζσ αρχζσ τθσ
Θράκθσ προςζλαβαν μουςουλμάνουσ ωσ ςυνδζςμουσ με το κοινό ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν
και προςζφεραν μακιματα τουρκικισ γλϊςςασ ςε άλλουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ.

Διαφορζσ εξακολοφκθςαν να υπάρχουν μεταξφ μερικϊν μελϊν τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ και
τθσ κυβζρνθςθσ ςχετικά με τον τρόπο επιλογισ μουφτιδων και ιμάμθδων. Βάςει τθσ υφιςτάμενθσ
νομοκεςίασ, θ κυβζρνθςθ διορίηει τουσ τρεισ μουφτιδεσ ςτθ Θράκθ με δεκαετι κθτεία κατόπιν
διαβουλεφςεων με μία επιτροπι μουςουλμάνων επιφανϊν. Η κυβζρνθςθ προβάλει τον ιςχυριςμό ότι
πρζπει να διορίηει τουσ μουφτιδεσ, δεδομζνου ότι είναι ζμμιςκοι κρατικοί λειτουργοί και πζραν των
κρθςκευτικϊν τουσ κακθκόντων ζχουν και δικαςτικά κακικοντα με βάςθ τθν Σαρία. Οριςμζνα μζλθ
τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ εκφράηουν αντιρριςεισ ωσ προσ το γεγονόσ ότι θ άποψθ τθσ
επιτροπισ επιλογισ μουφτι δεν είναι δεςμευτικι για τθν κυβζρνθςθ.

Ενϊ οριςμζνα μζλθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ αποδζχονται τθν δικαιοδοςία των διοριςμζνων
από τθν κυβζρνθςθ μουφτιδων, άλλα προζβθςαν ςτθν εκλογι δφο ανεπίςθμων μουφτιδων,
ιςχυριηόμενα ότι θ κυβζρνθςθ μιασ μθ ιςλαμικισ χϊρα δεν ζχει δικαίωμα να διορίηει μουφτιδεσ. Οι
δφο οφτωσ εκλεγζντεσ μουφτιδεσ δεν αναγνωρίηονται από τθν κυβζρνθςθ, και ωσ εκ τοφτου δεν ζχουν
δικαιοδοςία να κάνουν γάμουσ, να εκδίδουν διαηφγια, ι να λαμβάνουν αποφάςεισ ςε κζματα
οικογενειακοφ δικαίου όπωσ τα κλθρονομικά δικαιϊματα. Τα δικαςτιρια ζχουν ςτο παρελκόν
αςκιςει διϊξεισ εναντίον των ανεπίςθμων μουφτιδων για αντιποίθςθ κακθκόντων των επίςθμων
διοριςμζνων μουφτιδων. Τον Ιοφλιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων
(ΕΔΑΔ) ζκρινε ότι οι διϊξεισ αυτζσ παραβίαηαν τα δικαιϊματα του εκλεγμζνου Μουφτι τθσ Ξάνκθσ.
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Οριςμζνα μζλθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ εξακολοφκθςαν να αςκοφν πιζςεισ ςτθν κυβζρνθςθ
για να επιτρζψει τθν άμεςθ εκλογι μουφτιδων.

Η κυβζρνθςθ ζλαβε μζτρα να αντιμετωπίςει τθν αντιπαράκεςθ ςχετικά με τθ διαχείριςθ και τθ
φορολόγθςθ των βακουφίων ςτθ Θράκθ. Στο παρελκόν, οριςμζνοι ακτιβιςτζσ μουςουλμάνοι
διεκδικοφςαν το δικαίωμα αυτοδιοίκθςθσ και αφορολόγθτου κακεςτϊτοσ για τα βακοφφια. Το 2007, θ
κυβζρνθςθ ψιφιςε νομοκεςία που επιτρζπει τθν άμεςθ εκλογι βακουφικϊν διαχειριςτικϊν επιτροπϊν
και διζγραψε όλεσ τισ φορολογικζσ οφειλζσ των βακουφίων, που ανζρχονταν ςε περίπου 6,5
εκατομμφρια ευρϊ (9,1 εκατ. δολάρια ΗΡΑ). Ωςτόςο οι εκλογζσ για βακουφικζσ διαχειριςτικζσ
επιτροπζσ δεν ζλαβαν χϊρα κατά τθν περίοδο που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ, και θ διαγραφι των
φόρων δεν ζχει οριςτικοποιθκεί ακόμθ.

Η μουςουλμανικι κοινότθτα τθσ Ακινασ είναι δθμογραφικά διαφορετικι από τθν επίςθμα
αναγνωριςμζνθ μουςουλμανικι μειονότθτα τθσ Θράκθσ. Ο πλθκυςμόσ τθσ εκτιμάται ότι είναι άνω των
200.000, και αποτελείται κυρίωσ από μετανάςτεσ από τθ Μζςθ Ανατολι και τθ Νότια Αςία. Κατά τθν
περίοδο που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ, μουςουλμάνοι θγζτεσ ςτθν Ακινα διλωναν ότι το μεγαλφτερο
πρόβλθμα τθσ κοινότθτασ ιταν θ ςυνεχιηόμενθ απουςία επιςιμου τεμζνουσ και αναγνωριςμζνων
μουςουλμάνων κλθρικϊν, και επίςθσ θ ζλλειψθ ιςλαμικοφ νεκροταφείου.

Ραρά τθν ζγκριςθ του Κοινοβουλίου πριν από εννζα χρόνια για τθ δθμιουργία ενόσ επίςθμου τεμζνουσ,
θ ανοικοδόμθςι του δεν ζχει αρχίςει ακόμθ. Το 2000, το Κοινοβοφλιο ενζκρινε νομοςχζδιο που
επιτρζπει τθν καταςκευι τεμζνουσ και ιςλαμικοφ πολιτιςτικοφ κζντρου. Το 2006, το Κοινοβοφλιο
υιοκζτθςε νομοκεςία θ οποία προβλζπει τθ δθμιουργία τηαμιοφ χωρίσ πολιτιςτικό κζντρο, ςε μια
κεντρικι γειτονιά τθσ Ακινασ, ςτον Βοτανικό, ςε οικόπεδο που ανικει ςτο Υπουργείο Άμυνασ και επί
του οποίου υπάρχουν εγκαταςτάςεισ του ναυτικοφ. Μουςουλμάνοι θγζτεσ εξζφραςαν ικανοποίθςθ
για τθν προτεινόμενθ χωροκζτθςθ του τεμζνουσ, αλλά τον Οκτϊβριο του 2007 ηιτθςαν από τον
Υπουργό Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων να επιςπεφςει τθν διαδικαςία, λζγοντασ ότι θ ίδρυςθ
τεμζνουσ ιταν ζνα κζμα «υψίςτθσ ςθμαςίασ» για τθ μουςουλμανικι κοινότθτα. Τον Μάιο του 2009,
ςε απάντθςθ ςε κοινοβουλευτικι ερϊτθςθ, το Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ διλωςε ότι δεν ιταν ςε κζςθ
να αποχωριςει από το οικόπεδο που προοριηόταν για τθν ανοικοδόμθςθ του τεμζνουσ, ιςχυριηόμενο
ότι θ μετεγκατάςταςθ των ναυτικϊν εγκαταςτάςεων κα είχε κόςτοσ 91,25 εκατομμυρίων ευρϊ (128
εκατ. δολάρια ΗΡΑ), και ότι δεν είχε επαρκι χρθματοδότθςθ για να προχωριςει ςε αυτιν.
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Λόγω τθσ ζλλειψθσ τεμζνουσ και επιςιμου κρθςκευτικοφ λειτουργοφ, οι μουςουλμάνοι που ηουν ςτθν
Ακινα και ςε άλλα μζρθ εκτόσ Θράκθσ, πρζπει να ταξιδζψουν ςτθν Θράκθ ι να πάνε ςτο εξωτερικό, για
να τελζςουν επίςθμουσ ιςλαμικοφσ γάμουσ και κθδείεσ. Εκείνοι που δεν μποροφν να διακζςουν τα
χριματα για τα ζξοδα του ταξιδιοφ είναι υποχρεωμζνοι να αποδεχτοφν τελετζσ από ανεπίςθμουσ
λειτουργοφσ.

Οι Μουςουλμάνοι τθσ Ακινασ επίςθσ διαμαρτφρονται για τθ ςυνεχιηόμενθ ζλλειψθ ιςλαμικοφ
νεκροταφείου ςτθν Ακινα, δθλϊνοντασ ότι οι δθμοτικοί κανονιςμοί των νεκροταφείων απαιτοφν τθν
εκταφι των οςτϊν μετά από τρία χρόνια, και ότι θ εκταφι ςυνιςτά παραβίαςθ των μουςουλμανικϊν
εκίμων. Το 2005, θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία ανακοίνωςε ότι κα δϊριηε τρία εκτάρια γθσ για να
δθμιουργθκεί ιςλαμικό νεκροταφείο. Ωςτόςο, ποτζ δεν άρχιςε ι καταςκευι αυτοφ του νεκροταφείου.
Τον Μάιο του 2009, ςε απάντθςθ ςε κοινοβουλευτικι ερϊτθςθ, διάφορα υπουργεία τθσ κυβζρνθςθσ
ζδωςαν αλλθλοςυγκρουόμενεσ απόψεισ ςχετικά με το μουςουλμανικό νεκροταφείο. Το Υπουργείο
Εςωτερικϊν διλωςε ότι ο Οργανιςμόσ Ακινασ εξζταηε τθν επιτροπισ καταλλθλότθτα του οικοπζδου ωσ
νεκροταφείο, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικϊν διλωςε ότι το οικόπεδο δεν ιταν «κατάλλθλο για
νεκροταφείο» και ότι επανεξζταηε εναλλακτικζσ λφςεισ.

Λόγω τθσ απουςίασ επίςθμου τεμζνουσ, οι μουςουλμάνοι ςε όλθ τθ χϊρα ζχουν ιδρφςει πάνω από
εκατό ανεπίςθμα τεμζνθ και χϊρουσ προςευχισ . Το Ιςλαμικό Ρολιτιςτικό Κζντρο του Μοςχάτου ςτθν
Ακινα, ξεκίνθςε το 2006 και ςυνζχιςε να λειτουργεί ωσ ανεπίςθμο τζμενοσ χωρίσ άδεια ευκτθρίου
οίκου. Οριςμζνα ανεπίςθμα τεμζνθ ςυνδζονται με διάφορεσ εκνοτικζσ ομάδεσ εξυπθρετϊντασ τισ
αντίςτοιχεσ κοινότθτεσ μεταναςτϊν.

Η αποτζφρωςθ δεν επιτρζπεται από τθν παράδοςθ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, και μζλθ διαφόρων
κρθςκευτικϊν ομάδων διαμαρτφρονται για τθν ζλλειψθ εγκαταςτάςεων αποτζφρωςθσ ςτθ χϊρα. Τον
Μάρτιο του 2009, θ κυβζρνθςθ εξζδωςε διάταγμα ωσ προσ τουσ όρουσ καταςκευισ δθμοτικϊν
εγκαταςτάςεων αποτζφρωςθσ, αλλά μζχρι και το τζλοσ τθσ περιόδου που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ δεν
είχε αρχίςει θ καταςκευι.

Η ενδο-Ορκόδοξθ δογματικι διαμάχθ μεταξφ τθσ Μονισ Εςφιγμζνου και του Οικουμενικοφ
Ρατριαρχείου, το οποίο ςφμφωνα με τον Καταςτατικό Χάρτθ του 1924 του Αγίου Προυσ είναι θ
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διοικοφςα αρχι τθσ περιοχισ, ςυνεχίςτθκε και κατά τθν περίοδο που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ. Η Μονι
Εςφιγμζνου, ζνα Ραλαιοθμερολογίτικο μοναςτιρι, ςταμάτθςε να αναγνωρίηει το Ρατριαρχείο ωσ αρχι
το 1972. Σφμφωνα με τον Ρολιτικό Διοικθτι του Αγίου Προυσ, τα μοναςτιρια πρζπει να αναγνωρίηουν
τθν εξουςία του Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου, προκειμζνου να λειτουργοφν ςτθν περιοχι. Ωσ
αποτζλεςμα, το Ρατριαρχείο ηιτθςε από τθν ζξωςθ των μοναχϊν, θ οποία επικυρϊκθκε με απόφαςθ
του Ανωτάτου Δικαςτθρίου το 2003, αλλά θ απόφαςθ αυτι δεν ζχει ποτζ εφαρμοςτεί. Οι μοναχοί
άςκθςαν ζφεςθ κατά τθσ απόφαςθσ, αλλά το 2005 το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αρνικθκε να
εκδικάςει τθν ζφεςθ, ιςχυριηόμενο ότι δεν ιταν αρμόδιο ςφμφωνα με το Σφνταγμα να εκδικάςει μία
διαφορά επί τθσ εκκλθςιαςτικισ και διοικθτικισ δικαιοδοςίασ του Ρατριαρχείου ςτο Άγιο Προσ.
Μερικοί Ραλαιοθμερολογίτεσ μοναχοί ςυνεχίηουν τθν κατάλθψθ του μοναςτθριοφ αλλά δεν ζχουν
νομικι πρόςβαςθ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία και τουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ του μοναςτθριοφ.

Στα τζλθ του 2005, θ Ιερά Κοινότθτα που διοικεί το Άγιο Προσ διόριςε ζνα νζο μοναςτικό τάγμα ςτθν
μονι Εςφιγμζνου, επίςθμα αναγνωριςμζνο από το Ρατριαρχείο για να αντικαταςτιςει το υπάρχον
μοναςτικό τάγμα. Στα τζλθ του 2006, επτά μοναχοί τραυματίςτθκαν ςε ςυγκροφςεισ μεταξφ των δφο
κρθςκευτικϊν ταγμάτων, ςτισ οποίεσ θ αςτυνομία δεν παρενζβθ. Τον Νοζμβριο του 2008, ζξι μοναχοί
Εςφιγμζνου καταδικαςμζνοι για διατάραξθ ειρινθσ και παράνομθ κατάλθψθ του μοναςτθριοφ,
ακωϊκθκαν από το Εφετείο τθσ Θεςςαλονίκθσ. Τα μζλθ του επίςθμα αναγνωριςμζνου τάγματοσ, τα
οποία διαμζνουν προςωρινά ςε άλλο μοναςτιρι, διαμαρτφρονται για τθν ςυνεχιηόμενθ παρουςία των
Ραλαιοθμερολογιτϊν μοναχϊν ςτο μοναςτιρι και τθν κεωροφν παράνομθ. Υποςτθρικτζσ των
καταλθψιϊν ιςχυρίηονται ότι θ κυβζρνθςθ παρεμποδίηει τθν μεταφορά τροφίμων, φαρμάκων,
ιατρικοφ προςωπικοφ κακϊσ και προςκυνθτϊν ςτο μοναςτιρι. Ο Διοικθτισ του Αγίου Προυσ διλωςε
ότι είχε τακτικζσ επαφζσ με τουσ Ραλαιοθμερολογίτεσ μοναχοφσ και ότι προςπακοφςε να βρει μια λφςθ
για τθν ενςωμάτωςι τουσ με τθν υπόλοιπθ μοναςτικι κοινότθτα του Αγίου Προυσ.

Παραβιάςεισ τησ θρηςκευτικήσ ελευθερίασ

Ηγζτεσ οριςμζνων κρθςκευτικϊν ομάδων εξζφραςαν ανθςυχία για το γεγονόσ ότι οι νόμοι εναντίον
του προςθλυτιςμοφ παραμζνουν ςε ιςχφ.
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Τον Ιοφνιο του 2008, ζνα μζλοσ τθσ Ευαγγελικισ εκκλθςίασ ετζκθ ςε κράτθςθ και ςτθν ςυνζχεια
υπεβλικθ μινυςθ εναντίον του για προςθλυτιςμό διότι ζκανε διανομι υλικϊν ςχετικϊν με τθν Βίβλο.
Το πρωτοβάκμιο δικαςτιριο απζρριψε τισ κατθγορίεσ.

Στισ 20 Ιανουαρίου 2008, θ αςτυνομία ςυνζλαβε και ζκεςε ςε κράτθςθ δφο Μορμόνουσ ιεραποςτόλουσ
για δφο θμζρεσ με τθν κατθγορία του προςθλυτιςμοφ. Οι ιεραπόςτολοι δικάςτθκαν και ςτθ ςυνζχεια
απαλλάχκθκαν από όλεσ τισ κατθγορίεσ.

Δεν υπάρχουν ςτθν Ελλάδα άτομα ςε κράτθςθ ι ςτθν φυλακι για κρθςκευτικοφσ λόγουσ.

Αναγκαςτική Αλλαγή Θρηςκευτικήσ Πίςτησ

Δεν υπιρξαν καταγγελίεσ περιςτατικϊν αναγκαςτικισ αλλαγισ κρθςκευτικισ πίςτθσ, που να
περιλαμβάνουν ανιλικουσ Αμερικανοφσ πολίτεσ που είχαν απαχκεί ι απομακρυνκεί παράνομα από τισ
ΗΡΑ, ι που δεν τουσ επετράπθ θ επιςτροφι ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ.

Βελτιώςεισ και Θετικέσ Εξελίξεισ ςχετικά τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ

Τον Φεβρουάριο του 2009, θ κυβζρνθςθ ςυγχρθματοδότθςε εκδθλϊςεισ ςτθν Ακινα, Θεςςαλονίκθ,
Λάριςα, Βόλο και για τθν Ημζρα Μνιμθσ του Ολοκαυτϊματοσ. Υπουργοί τθσ Κυβζρνθςθσ, Βουλευτζσ,
και Διμαρχοι και παρακολοφκθςαν τισ εκδθλϊςεισ. Η Υπουργόσ Εξωτερικϊν ζκανε μια δθμόςια
διλωςθ για τθν Ημζρα Μνιμθσ του Ολοκαυτϊματοσ. Στισ 17 Ιουνίου το Υπουργείο Εξωτερικϊν
δθμοςίευςε ζνα βιβλίο με τίτλο «Ζλλθνεσ ςτο Άουςβιτσ-Μπιρκενάου» και διοργάνωςε μία εκδιλωςθ
προσ τιμϊντασ τθν μνιμθ Ελλινων που ςκοτϊκθκαν ςε ναηιςτικά ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ.

Η κυβζρνθςθ ςθμείωςε πρόοδο ωσ ςτθν εφαρμογι πρωτοβουλιϊν που είχε ανακοινϊςει τον
Ιανουάριο 2007 για να αντιμετωπίςει τισ ανθςυχίεσ που διατφπωςε θ Μουςουλμανικι μειονότθτα. Το
ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ περιελάμβανε τθν πρόςλθψθ 240 ιμάμθδων, ποςόςτωςθ 0,5% ςτισ
προςλιψεισ ςτο δθμόςιο για μζλθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ, και διαγραφι των χρεϊν των
βακουφίων. Μετά τθν πρόςλθψθ 183 ιμάμθδων τον Ιανουάριο του 2009, θ κυβζρνθςθ άρχιςε τθν
καταβολι των μιςκϊν τουσ τον Μάρτιο. Κυβερνθτικοί αξιωματοφχοι διλωςαν ότι δεν
προςελιφκθςαν 240 ιμάμθδεσ όπωσ είχε ανακοινωκεί διότι οι υπόλοιποι υποψιφιοι δεν είχαν
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πιςτοποιθτικά ότι είχαν τελειϊςει το δθμοτικό ςχολείο. Η κυβζρνθςθ ξεκίνθςε τισ προςλιψεισ μζςω
ποςόςτωςθσ του 0,5% τον Σεπτζμβριο του 2008, αλλά κυβερνθτικοί αξιωματοφχοι διλωςαν ότι θ
πλιρωςθ του προβλεπόμενου αρικμοφ κζςεων μζςω τθσ ποςόςτωςθσ κα πάρει χρόνο λόγω του
περιοριςμζνου αρικμοφ κζςεων.

Τμήμα III. Κοινωνικόσ Σεβαςμόσ ωσ προσ τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ

Υπιρξαν κάποιεσ αναφορζσ περιπτϊςεων κοινωνικϊν διακρίςεων λόγω κρθςκεφματοσ, πεποικιςεων,
ι πρακτικϊν. Ο αρικμόσ των αντιςθμιτικϊν επειςοδίων αυξικθκε μετά τθν τισ ςτρατιωτικζσ
επιχειριςεισ του Ιςραιλ ςτθν Γάηα το Δεκζμβριο του 2008.

Η Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία αςκεί ςθμαντικι κοινωνικι, πολιτικι και οικονομικι επιρροι και ζχει
ςτθν ιδιοκτθςία τθσ ςθμαντικι, αν και ακακόριςτου μεγζκουσ, περιουςία . Ρολλοί πολίτεσ κεωροφν
δεδομζνο ότι θ Ελλθνικι καταγωγι ςυνδζεται άμεςα με τθν Ορκοδοξία. Οριςμζνοι μθ Ορκόδοξοι
πολίτεσ εξζφραςαν παράπονα ότι αντιμετωπίηονται με καχυποψία ι ότι τουσ ελζχκθ ότι δεν ιταν
γνιςιοι ζλλθνεσ, όταν αποκάλυψαν τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ.

Μζλθ μειονοτικϊν κρθςκευτικϊν ομάδων ανζφεραν περιςτατικά κοινωνικϊν διακρίςεων και
μιςαλλοδοξίασ από τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία, όπωσ για παράδειγμα ότι οριςμζνοι μθτροπολίτεσ
προειδοποιοφςαν τουσ πιςτοφσ τθσ ενορίασ τουσ να μθν ζχουν ςχζςεισ με μζλθ μειονοτικϊν
κρθςκευτικϊν ομάδων και ηθτοφςαν από τθν αςτυνομία να ςυλλαμβάνει ιεραπόςτολουσ για
προςθλυτιςμό. Η Ορκόδοξθ Εκκλθςία διατθρεί ςτθν μια επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ζναν κατάλογο με 74
κρθςκευτικζσ ομάδεσ τισ οποίεσ κεωρεί αιρετικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Μαρτφρων του Ιεχωβά,
των Ευαγγελιςτϊν Χριςτιανϊν, των Σαϊεντολόγων, των Μορμόνων, και των Μπαχάι.

Ηγζτεσ πολλϊν μθ Ορκοδόξων κρθςκευτικϊν ομάδων ανζφεραν ότι, ενϊ θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία ςπάνια
είχε επίςθμεσ επαφζσ με άλλεσ κρθςκευτικζσ ομάδεσ, οι ιδιωτικζσ φιλικζσ εγκάρδιεσ ςχζςεισ μεταξφ
θγετικϊν μελϊν του κλιρου τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ και μελϊν μειονοτικϊν κρθςκευτικϊν ομάδων
είχαν αυξθκεί ςε ςυχνότθτα.

Τον Δεκζμβριο του 2008, θ κεντροαριςτερι εφθμερίδα «Ελευκεροτυπία» δθμοςίευςε αντιςθμιτικά
ςκίτςα και ςάτιρα, ζτςι ενϊνοντασ τθν φωνι τθσ με άλλα μικρότερα εξτρεμιςτικά ζντυπα τα οποία
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ςυνζκριναν τουσ Εβραίουσ με τουσ Ναηί, ι τουσ κεωροφςαν υπεφκυνουσ για πράξεισ του κράτουσ του
Ιςραιλ. Επιπλζον, θ διαδικτυακι ζκδοςθ του ιηοςπάςτθ, που είναι επίςθμο όργανο του
Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ Ελλάδοσ, δθμοςίευςε ζνα κινοφμενο ςκίτςο το οποίο παρουςίαηε εναλλάξ
το αςτζρι του Δαβίδ με ναηιςτικζσ ςβάςτικεσ και με το ςφνκθμα «ο ιμπεριαλιςμόσ ζριξε τθν μάςκα του
και ζβγαλε το ςιωνιςτικό μαχαίρι του».

Ο Γιϊργοσ Καρατηαφζρθσ, θγζτθσ του κόμματοσ ΛΑΟΣ, ενόσ δεξιοφ εκνικιςτικοφ κόμματοσ με δζκα
κοινοβουλευτικζσ ζδρεσ, ζχει δθλϊςει δθμοςίωσ ότι το κόμμα του δεν είναι οφτε ρατςιςτικό οφτε
αντιςθμιτικό, ωςτόςο ζχει ςυχνά αρνθκεί τθν φπαρξθ του Ολοκαυτϊματοσ και ζχει κατθγοριςει «τον
Ράπα και τουσ Εβραίουσ» για ςυνωμοςία εναντίον τθσ χϊρασ. Μετά τισ ιςραθλινζσ ςτρατιωτικζσ
επιχειριςεισ ςτθ Γάηα τον Ιανουάριο του 2009, θ επίςθμθ εφθμερίδα του ΛΑΟΣ «Άλφα Ζνα»
δθμοςίευςε ζνα επϊνυμο αντιςθμιτικό άρκρο από τον Καρατηαφζρθ ςτο οποίο ζλεγε ότι "είναι ευρζωσ
γνωςτό ότι ο Εβραίοσ μυρίηει αίμα» και ςυνζδεε τουσ Εβραίουσ με τουσ Ναηί.

Τα περιςτατικά βανδαλιςμοφ εβραϊκϊν μνθμείων αυξικθκαν κατά τθ διάρκεια και μετά τισ ιςραθλινζσ
ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ ςτθ Γάηα. 13 περιςτατικά αναφζρκθκαν μόνο τον Δεκζμβριο του 2008, ςε
ςφγκριςθ με μόλισ δφο όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Από τον Δεκζμβριο 2008 μζχρι και τον Ιανουάριο
2009, εβραϊκζσ ςυναγωγζσ, μνθμεία Ολοκαυτϊματοσ και εβραϊκά νεκροταφεία βεβθλϊκθκαν με
αντιςθμιτικά ςυνκιματα ςτθν Ακινα, Λάριςα, Βόλο, Κζρκυρα, Βζροια, Δράμα, Κομοτθνι, και Ιωάννινα.
Τον Αφγουςτο του 2008, αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα YouTube ζνα αντιςθμιτικό βίντεο ςτο οποίο
περιεγράφετο με κομπαςμό ο βανδαλιςμόσ του μνθμείου Ολοκαυτϊματοσ ςτθν όδο. Τον Μάιο του
2008, το εβραϊκό νεκροταφείο τθσ Ακινασ υπζςτθ βανδαλιςμό με καταςτροφι ταφόπλακασ και τθν
ρίψθ ςπαςμζνου γυαλιοφ ςτθν περιοχι. Η εβραϊκι κοινότθτα διαμαρτυρικθκε για αυτά τα γεγονότα.
Το εβραϊκό νεκροταφείο των Ιωαννίνων υπζςτθ βανδαλιςμό τον Ιανουάριο, Μάρτιο, και ςτισ αρχζσ
Ιουνίου 2009. Ο Υπουργόσ Εξωτερικϊν καταδίκαςε δθμοςίωσ τουσ βανδαλιςμοφσ ςτισ 17 Ιουνίου.

Η εβραϊκι κοινότθτα ανζφερε ότι ελάχιςτα από τα δθμόςια εβραϊκά νεκροταφεία ςτθ χϊρα
ςυντθροφνται κανονικά (τα χορτάρια δεν κόβονται, οι περιφράξεισ δεν επιςκευάηονται, και τα φυτά δεν
ποτίηονται) αν και θ ςυντιρθςθ των νεκροταφείων προβλζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία.

Σθμειϊκθκε μία βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ από τθν τελευταία περίοδο αναφοράσ: ο κρατικόσ
οργανιςμόσ τουριςμοφ και μζςα ενθμζρωςθσ δεν διαφθμίηουν πλζον τθν Ραςχαλινι παράδοςθ του
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καψίματοσ του Ιοφδα, δθλαδι το κάψιμο ομοιϊματοσ πραγματικοφ μεγζκουσ του Ιοφδα, ζνα ζκιμο
που μερικζσ φορζσ αναφερόταν ωσ το «κάψιμο του Εβραίου». Η παράδοςθ αυτι ςυνεχίςτθκε ςε
οριςμζνα μζρθ τθσ χϊρασ, αλλά οι αναφορζσ ςε αυτιν ιταν ωσ «το κάψιμο του Ιοφδα» και όχι του
Εβραίου. Η Εβραϊκι Κοινότθτα ςυνζχιςε να διαμαρτφρεται για αντιςθμιτικά χωρία ςτθν Λειτουργία
τθσ Μεγάλθσ Εβδομάδασ τθσ Ελλθνικισ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, αλλά ανζφερε ότι ιταν ςε διάλογο με
τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία για τθν αφαίρεςθ των εν λόγω χωρίων.

Οι ςυηθτιςεισ μεταξφ τθσ εβραϊκισ κοινότθτασ τθσ Θεςςαλονίκθσ και τθσ κυβζρνθςθσ για να βρεκεί
κοινά αποδεκτι αποηθμίωςθ για το νεκροταφείο τθσ κοινότθτασ το οποίο απαλλοτριϊκθκε μετά από
τθν καταςτροφι του κατά τθ διάρκεια του Ολοκαυτϊματοσ ςυνεχίςτθκαν. Το Αριςτοτζλειο
Ρανεπιςτιμιο, ζνα δθμόςιο ίδρυμα, χτίςτθκε πάνω από το απαλλοτριωκζν νεκροταφείο αμζςωσ μετά
το τζλοσ του Β Ραγκοςμίου Ρολζμου. Μια επιτροπι εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικϊν θ
οποία ςυςτάκθκε για να αξιολογιςει ςτθν αξία του ακινιτου και να προτείνει λφςθ, ςυνιλκε και πάλι
ςτισ αρχζσ Μαρτίου 2009. Στα τζλθ Μαρτίου και Απριλίου 2009, ο ειδικόσ απεςταλμζνοσ για Θζματα
του Ολοκαυτϊματοσ του Υπουργείου Εξωτερικϊν είχε ςυνάντθςθ με αξιωματοφχουσ του Υπουργείου
Οικονομικϊν και του Υπουργείου Εξωτερικϊν για να προωκιςει τθν άμεςθ επίλυςθ του κζματοσ.

Εκπρόςωποι διεκνϊν ραβινικϊν μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων εξζφραςαν τθν ανθςυχία ότι θ
καταςκευι του μετρό ςτθν περιοχι του Ρανεπιςτθμίου, κα διατάραςςε ανκρϊπινα λείψανα και ηιτθςε
τθν αναςτολι όλων των εργαςιϊν εκςκαφισ. Ο διευκυντισ τθσ εταιρείασ που επιβλζπει τθν καταςκευι
του μετρό ανζφερε ςτον Ειδικό Απεςταλμζνο για Θζματα του Ολοκαυτϊματοσ ότι δεν είχαν βρεκεί
κακόλου ανκρϊπινα λείψανα κατά τισ εκςκαφζσ.

Μζλθ τθσ τοπικισ εβραϊκισ κοινότθτασ ανζφεραν ότι θ εταιρεία καταςκευισ του μετρό και θ
Αρχαιολογικι Υπθρεςία ιςαν ςε επικοινωνία μαηί τουσ κάκε φορά που ζβριςκαν οτιδιποτε ςχετικό με
ανκρϊπινα λείψανα, αν και οι επαφζσ ελάμβαναν χϊρα ςυνικωσ μετά το τζλοσ τθσ αναςκαφισ. Μζχρι
και το τζλοσ τθσ περιόδου που καλφπτει θ παροφςα ζκκεςθ είχαν βρεκεί 72 τεμάχια από επιτφμβιεσ
ςτιλεσ, τα οποία καταχωρικθκαν από τθν αρχαιολογικι υπθρεςία, και εξετάηονται από μζλθ τθσ
τοπικισ εβραϊκισ κοινότθτασ. Ραρόλο το γεγονόσ ότι οι τοπικζσ αρχζσ δεν παρείχαν απόλυτθ
διαβεβαίωςθ ότι το μετρό δεν κα παραβίαηε τα ςφνορα του παλαιοφ νεκροταφείου, θγζτεσ τθσ
εβραϊκισ κοινότθτασ Θεςςαλονίκθσ εξζφραςαν ικανοποίθςθ για τθν ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ
αρμόδιεσ για τθν καταςκευι του μετρό.
17

Τμήμα IV. Κυβερνητική Πολιτική των ΗΠΑ

Η Αμερικανικι κυβζρνθςθ ςυηθτά ηθτιματα κρθςκευτικισ ελευκερίασ με τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ ςτο
πλαίςιο τθσ γενικότερθσ πολιτικισ τθσ για τθν προϊκθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.
Αξιωματοφχοι τθσ Αμερικανικισ Ρρεςβείασ είχαν ςυναντιςεισ με κρθςκευτικοφσ θγζτεσ και τον
Υπουργό Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Ο Ρρζςβθσ και επιςκζπτεσ ανϊτεροι αξιωματοφχοι των ΗΡΑ
ςτθν Ελλάδα είχαν ςυηθτιςεισ για κζματα κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν με ανϊτερουσ κυβερνθτικοφσ
αξιωματοφχουσ και κρθςκευτικοφσ θγζτεσ. Η πρεςβεία των ΗΡΑ ςυηιτα επίςθσ τακτικά κζματα
κρθςκευτικισ ελευκερίασ με άλλουσ κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
δθμάρχων, νομαρχϊν, βουλευτϊν, και μελϊν άλλων διπλωματικϊν αποςτολϊν. Αξιωματοφχοι τθσ
Ρρεςβεία και του Γενικοφ Ρροξενείου ςτθ Θεςςαλονίκθ είχαν τακτικζσ ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ
διαφόρων κρθςκευτικϊν ομάδων και διερεφνθςαν αναφορζσ κρθςκευτικϊν διακρίςεων.

Κατά τθν περίοδο που καλφπτει αυτι θ ζκκεςθ, αξιωματοφχοι τθσ Ρρεςβείασ παρακολοφκθςαν τισ
εκδθλϊςεισ μνιμθσ του Ολοκαυτϊματοσ ςτθν Ακινα και το Γενικό Ρρόξενο τθσ Θεςςαλονίκθσ τισ
εκδθλϊςεισ ςτθν Θεςςαλονίκθ. Αξιωματοφχοι των ΗΡΑ ςυνζχιςαν να κζτουν τακτικά ςτθν Ελλθνικι
κυβζρνθςθ το κζμα τθσ αποηθμίωςθσ τθσ εβραϊκισ κοινότθτασ τθσ Θεςςαλονίκθσ για το εβραϊκό
νεκροταφείο ιδιοκτθςίασ τθσ που απαλλοτριϊκθκε από τθν κυβζρνθςθ. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο
του 2009, ο ειδικόσ απεςταλμζνοσ για Θζματα του Ολοκαυτϊματοσ είχε ςυναντιςεισ με κυβερνθτικοφσ
αξιωματοφχουσ ςχετικά με το κζμα τθσ αποηθμίωςθσ τθσ εβραϊκισ κοινότθτασ για να προωκιςει τθν
ςτενότερθ ςυνεργαςία με τθν τοπικι εβραϊκι κοινότθτα και διεκνείσ ραβινικζσ ομάδεσ ςτο κζμα του
νεκροταφείου. Η αμερικανικι κυβζρνθςθ ενκάρρυνε τθν εβραϊκι κοινότθτα ςτισ προςπάκειζσ τθσ να
κινθτοποιιςει το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο, ζνα δθμόςιο ίδρυμα που χτίςτθκε πάνω ςτο εβραϊκό
νεκροταφείο, να προβεί ςε μελλοντικζσ ενζργειεσ για να τιμθκεί θ εβραϊκι πολιτιςτικι κλθρονομιά του
χϊρου.

Τον Σεπτζμβριο του 2008, ο Ρρζςβθσ διοργάνωςε ζνα δείπνο για τον εορταςμό του ραμαηανιοφ και
τθν προϊκθςθ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ, για κρθςκευτικοφσ θγζτεσ, κυβερνθτικοφσ
αξιωματοφχουσ, και μζλθ τθσ διπλωματικισ κοινότθτασ .
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Η πρεςβεία των ΗΡΑ παρακολουκεί ςτενά τα ηθτιματα ςχετικά με τθν ζκδοςθ κεωριςεων ειςόδου για
κρθςκευτικοφσ λειτουργοφσ κακϊσ και ηθτιματα ςχετικά με τθν φορολόγθςθ κρθςκευτικϊν ομάδων.

Αμερικανοί αξιωματοφχοι προϊκθςαν και υποςτιριξαν πρωτοβουλίεσ ςχετικά με τισ κρθςκευτικζσ
ελευκερίεσ και να χρθςιμοποίθςαν το Διεκνζσ Ρρόγραμμα Επιςκζψεων για να μπορζςουν θγζτεσ
μουςουλμανικϊν κοινοτιτων να επιςκεφκοφν τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ και αμερικανοφσ ομολόγουσ των.

Ο Ρρζςβθσ και άλλοι αξιωματοφχοι των ΗΡΑ επιςκζφκθκαν τακτικά κρθςκευτικοφσ χϊρουσ και
ςυναντικθκαν με εκπροςϊπουσ κρθςκειϊν με ςτόχο τθν προαγωγι κεμάτων κρθςκευτικϊν
ελευκερίων.
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