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1 Εισαγωγή 
 
1. Η παρούσα έκθεση εξετάζει τις διακρίσεις με βάση τη θρησκεία ή την πίστη στην 

Ελλάδα. Σκοπός αυτής της εθνικής έκθεσης είναι να παράσχει γενικά 
ενημερωτικά στοιχεία για τα σημαντικότερα ζητήματα που διαμορφώνουν τη 
δημόσια συζήτηση σε εθνικό επίπεδο για τη θρησκεία ή την πίστη και να 
επισημάνει τυχόν κενά στην υποστήριξη της θρησκευτικής πολυμορφίας (όπως 
η έλλειψη δημόσιων τόπων λατρείας για τους μουσουλμάνους) και τα ζητήματα 
διακρίσεων με βάση τη θρησκεία ή την πίστη που προκύπτουν στους τομείς της 
απασχόλησης και της παιδείας. Σκοπός της έκθεσης είναι, επίσης, να εντοπίσει 
και να αναλύσει με ποιον τρόπο τα ζητήματα διακρίσεων με βάση τη θρησκεία ή 
την πίστη αντιμετωπίζονται από τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς. 
 

2. Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί βάσει μιας εκτενούς βιβλιογραφικής 
επισκόπησης των σχετικών εργασιών που εξετάζουν τη θέση των 
θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ελλάδα, τόσο των αυτοχθόνων θρησκευτικών 
μειονοτήτων όσο και των κυμάτων των μεταναστών που ανήκουν σε 
θρησκευτικές μειονότητες και έφτασαν πρόσφατα στη χώρα. Συγκεκριμένα, 
υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία για την παρουσία του Ισλάμ στην Ελλάδα, 
καθώς, ιστορικά, υφίσταται μια αυτόχθων μουσουλμανική κοινότητα στην 
Ελλάδα, απόρροια της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια.  
 

3. Η κύρια δυσκολία που παρουσιάστηκε σε σχέση με τη μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε ήταν η έλλειψη βιβλιογραφίας για συγκεκριμένες πτυχές των 
διακρίσεων στην απασχόληση και στην παιδεία. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία 
εστιάζει κυρίως σε μια γενικότερη συζήτηση γύρω από τη θέση των 
θρησκευτικών μειονοτήτων σε μια χώρα όπου η κρατούσα ορθόδοξη 
χριστιανική θρησκεία και η Ορθόδοξη Εκκλησία συνδέονται άρρηκτα με το 
κράτος. Η δημόσια συζήτηση εστιάζει περισσότερο στην απουσία τόπων 
λατρείας χρηματοδοτούμενων από το κράτος για τους μουσουλμάνους στην 
Αθήνα και πολύ λιγότερο στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές 
ομάδες στην απασχόληση ή στην παιδεία. Έτσι, το περιεχόμενο της παρούσας 
εθνικής έκθεσης αντικατοπτρίζει αυτά τα κυρίαρχα ζητήματα σε σχέση με τους 
τόπους λατρείας και καλύπτει τις διακρίσεις στην απασχόληση και στην παιδεία 
μόνο στο βαθμό που αυτό καθίσταται εφικτό από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.     
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2 Γενικό πλαίσιο 
 
4. Μεταξύ των θρησκειών στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη είναι η Ελληνική Χριστιανική 

Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία εκφράζει την πλειονότητα του πληθυσμού.1 Άλλες 
σημαντικές θρησκείες είναι ο καθολικισμός, ο ελληνικός νεοπαγανισμός (ή 
δωδεκαθεϊσμός), ο προτεσταντισμός και ο ισλαμισμός. Η Ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία, μέλος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, χαρακτηρίζεται ως 
«κρατούσα θρησκεία» στο ελληνικό σύνταγμα και η Ελλάδα είναι η μοναδική 
χώρα στον κόσμο στην οποία μια εκκλησία μέλος της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας αναγνωρίζεται ξεκάθαρα ως θρησκεία του κράτους. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις των εκκλησιαστικών ηγετών, το 30% των ατόμων που 
αυτοχαρακτηρίζονται χριστιανοί ορθόδοξοι παρακολουθεί τακτικά τις 
θρησκευτικές λειτουργίες.2 Πριν από τη δεκαετία του ‘90 και την εισροή των 
μεταναστών, τα μέλη της αποτελούσαν το 95-98% του πληθυσμού. 

 
5. Το καθεστώς της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως «κρατούσας θρησκείας» βασίζεται 

σε μεγάλο βαθμό στο ρόλο που θεωρείται οτι διαδραμάτισε η εκκλησία στη 
διατήρηση του ελληνικού έθνους κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, αλλά και 
στο ρόλο της εκκλησίας κατά την επανάσταση των Ελλήνων για την 
ανεξαρτησία τους από τους Οθωμανούς. Ως αποτέλεσμα, πολλοί αποδίδουν 
μια εθνοτικο-θρησκευτική ταυτότητα στο ελληνικό έθνος. 

 
6. Ο μισθός και οι συντάξεις των ορθόδοξων κληρικών πληρώνονται από το 

ελληνικό κράτος από το 1932, ενώ με πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε το 2011,3 
οι ορθόδοξοι κληρικοί εντάσσονται στο Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο Δημοσίων 
Υπαλλήλων. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί και οι συντάξεις του ορθόδοξου κλήρου 
θα διέπονται από το ίδιο πλαίσιο που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους 
δημοσίους υπαλλήλους. Η διδασκαλία των θρησκευτικών αποτελεί μάθημα στις 
τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου και στο γυμνάσιο/ λύκειο. Το 
μάθημα των θρησκευτικών καλύπτει την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη 
σύμφωνα με τη χριστιανική ορθόδοξη πίστη, ενώ όλες οι κύριες υπάρχουσες 
θρησκείες παρουσιάζονται στο λύκειο, ιδιαίτερα στη δεύτερη τάξη του γενικού 
λυκείου.4 Οι μαθητές που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των 
θρησκευτικών μπορούν να εξαιρεθούν από αυτό υποβάλλοντας σχετική αίτηση 
στο διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου, υπογεγραμμένη από το γονέα ή από 

                                                 
1
  Αυτή η ενότητα βασίζεται σε στοιχεία από τις ετήσιες εκθέσεις για το 2009, 2010 και 2011 με τίτλο 

"International Religious Freedom Report: Greece" (Διεθνής Έκθεση για τη Θρησκευτική Ελευθερία: 
Ελλάδα) που έχουν συγκεντρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ/ Γραφείο για τη 
Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εργασία από τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Οι 
αμερικανικές εκθέσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα  http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/. 

2
  Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ/ Γραφείο για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την 

Εργασία, “International Religious Freedom Report for 2011: Greece" (Διεθνής Έκθεση του 2011 για 
τη Θρησκευτική Ελευθερία: Ελλάδα), 2011. 

3
  N. 4024/2011, ΦΕΚ 226. 

4 Βασίζεται σε μια εξέταση των προγραμμάτων σπουδών στην ιστοσελίδα 

http://www.digitalschool.minedu.gov.gr. 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/
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τον ίδιο το μαθητή/μαθήτρια εάν είναι άνω των 18 ετών.5  
 

7. Οι αυτόχθονες μουσουλμάνοι στην Ελλάδα είναι ως επί το πλείστον τουρκικής 
καταγωγής, παρότι περιλαμβάνουν και Ρομά και Πομάκους, μια γλωσσική 
μειονότητα σλαβικής καταγωγής. Επίσης, υπάρχει μια κοινότητα Ελλήνων 
μουσουλμάνων. Οι περισσότεροι αυτόχθονες λάτρεις του Ισλάμ ζουν στη 
Θράκη, ενώ μικρές κοινότητες υπάρχουν και στη Ρόδο, στην Κω και στην 
Αθήνα. Ο πληθυσμός τους υπολογίζεται σε 97.604 άτομα ή στο 0,95% του 
συνολικού πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 1991 και σε 120.000 
άτομα σύμφωνα με την απογραφή του 2001. 

 
8. Πέρα από τον αυτόχθονα μουσουλμανικό πληθυσμό, τα τελευταία χρόνια 

δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα από την 
Αφρική, το Μαγκρέμπ (Βόρεια Αφρική), τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική και 
Νοτιοανατολική Ασία. Πολλοί από τους εκτιμώμενους 200.000 μουσουλμάνους 
που ζουν στην Αθήνα είναι παράνομοι μετανάστες από το Αφγανιστάν, το 
Μπανγκλαντές, την Αίγυπτο, τη Νιγηρία και το Πακιστάν. Επί του παρόντος, 
υπολογίζεται ότι η Ελλάδα – η οποία είναι η υπ’αριθμόν ένα πύλη εισόδου των 
παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη – έχει πληθυσμό παράνομων 
μεταναστών που αγγίζει τα δύο εκατομμύρια. Ας σημειωθεί ότι πρόκειται για μια 
χώρα με συνολικό πληθυσμό μόλις 11 εκατομμυρίων.  
 

9. Η πλειονότητα των μεταναστών δεν ασπάζονται την ελληνορθόδοξη θρησκεία. 
Η μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών είναι οι Αλβανοί (περίπου 700.000 διαμένουν 
στη χώρα νόμιμα και παράνομα). Οι περισσότεροι Αλβανοί είναι αθεϊστές. Παρά 
τον αθεϊσμό αυτό, κατά παράδοση οι Αλβανοί συσχετίζονται με τη 
μουσουλμανική, την χριστιανική ορθόδοξη ή τη ρωμαιοκαθολική πίστη. Πέρα 
από την αυτόχθονα μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, ο πληθυσμός των 
μουσουλμάνων μεταναστών στην υπόλοιπη χώρα υπολογίζεται στα 300.000 
έως 500.000 άτομα. Ένας αυξανόμενος αριθμός μουσουλμάνων μεταναστών 
ζουν στην Αθήνα και σε περιοχές της επαρχίας. 

 
10. Οι αυτόχθονες Έλληνες καθολικοί αριθμούν περίπου τους 50.000 και είναι 

διάσπαρτοι στην Ελλάδα, ωστόσο, στην πλειονότητά τους ζουν στις Κυκλάδες 
και στα Ιόνια νησιά. Η παρουσία των καθολικών στα ελληνικά νησιά ανάγεται 
στην εποχή της ενετικής κυριαρχίας κατά το Μεσαίωνα. Η ρωμαιοκαθολική 
κοινότητα αυξήθηκε σε μέγεθος τα τελευταία χρόνια λόγω της μετανάστευσης, 
καθώς συχνά οι μετανάστες από τις Φιλιππίνες, την Πολωνία και το Ιράκ είναι 
ρωμαιοκαθολικοί και πιστεύεται σήμερα ότι ο αριθμός των ρωμαιοκαθολικών 
ξεπερνά τους 200.000. Οι Έλληνες καθολικοί του βυζαντινού λειτουργικού 
τύπου (Ουνίτες) αριθμούν περί τους 5.000 και ζουν ως επί το πλείστον στην 
Αθήνα.   
 

                                                 
5 Υπουργείο Παιδείας, Εγκύκλιοι 91109/Γ2/10.7.2008, 104071/Γ2/4.8.2008 και 109744/26.8.2008. 
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11. Υπάρχουν κατά παράδοση πληθυσμοί μαρτύρων του Ιεχωβά (μαζί με όλα τα 

μέλη των οικογενειών τους υπολογίζονται στους 46.414), Εβραίων 
(υπολογίζονται στους 4.000-5.000) και προτεσταντών (υπολογίζονται στους 
20.000-25.000).6 Σύμφωνα με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο στην 
Ελλάδα,7 οι μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες βρίσκονται στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Χαλκίδα, στα Ιωάννινα, στα Τρίκαλα, 
στην Κέρκυρα, στην Καβάλα και στη Ρόδο. Ως θρησκευτική μειονότητα, οι 
παλαιοημερολογίτες είναι πολύ περισσότεροι (700.000 – 1.000.0000) και 
διαφέρουν μόνο στο ότι ανήκουν σε μια διοικητικά μη αναγνωρισμένη ορθόδοξη 
εκκλησία (σε αντίθεση με τους νεοημερολογίτες που αναγνωρίζονται επίσημα).8                 

 
12. Η κυβέρνηση δεν τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις θρησκευτικές ομάδες και κατά 

την απογραφή δεν γίνονται ερωτήσεις σχετικά με τη θρησκευτική πίστη. Επίσης, 
δεν υπάρχουν επίσημες ή ανεπίσημες εκτιμήσεις του αριθμού των αθεϊστών. 
Σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρόμετρου το 2005, το 81% των Ελλήνων 
πολιτών πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, ενώ το 16% πιστεύουν σε κάποιο είδος 
πνεύματος ή ζωτικής δύναμης και ένα 3% απάντησαν ότι δεν πιστεύουν σε 
κανένα είδος Θεού, πνεύματος ή ζωτικής δύναμης.9  Σύμφωνα με μια πιο 
πρόσφατη έρευνα (Απρίλιος 2011), η οποία διεξήχθη από την Kapa Research 
(μεγάλη ελληνική εταιρεία δημοσκοπήσεων) για την εφημερίδα Το Βήμα και 
έθετε στους Έλληνες πολίτες την ερώτηση εάν πιστεύουν ή όχι στο Θεό, το 
56,3% απάντησαν «ναι», το 20% απάντησαν «μάλλον ναι», το 7,7% απάντησαν 
«μάλλον όχι» και το 13% απάντησαν «όχι».10    

 
13. Αναφορικά με τις διακρίσεις με βάση την πίστη, ένας νόμος περί εναλλακτικών 

μορφών υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας για τους αντιρρησίες συνείδησης 
λόγω θρησκείας ή ιδεολογίας ψηφίστηκε το 1998 και τροποποιήθηκε το 2004. 
Το 2001, η κυβέρνηση πρόσθεσε μια διάταξη για τους αντιρρησίες συνείδησης 
στο σύνταγμα. Ο νόμος προβλέπει ότι οι αντιρρησίες συνείδησης μπορούν, αντί 
της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, να εργάζονται σε κρατικά νοσοκομεία, 
δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες για χρονικό διάστημα διπλάσιο της 
στρατιωτικής θητείας μείον ένα μήνα, συνήθως, δηλαδή, για 23 μήνες.11 Ομάδες 
αντιρρησιών συνείδησης και η Διεθνής Αμνηστεία χαρακτήρισαν σε γενικές 
γραμμές αυτή τη νομοθεσία ως ένα θετικό βήμα, αλλά επέκριναν το μεγαλύτερο 
χρόνο θητείας ως διάταξη τιμωρητικού χαρακτήρα.   
 

                                                 
6
  Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα 

των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ), Θρησκευτική Ελευθερία στην Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2002. 
7
  Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο στην Ελλάδα, http://www.kis.gr/. 

8
  Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα 

των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ), Θρησκευτική Ελευθερία στην Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2002. 
9  «Ευρωβαρόμετρο: Κοινωνικές αξίες, επιστήμη και τεχνολογία 2005 - σελίδα 11». 
10

  To Βήμα – «Πιστεύουμε αλλά δεν εκκλησιαζόμαστε». 
11  Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γραφείο για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την 

Εργασία, Διεθνής Έκθεση για τη Θρησκευτική Ελευθερία: Ελλάδα, 2009, 2010, 2011. Δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/. 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/
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14. Οι πολίτες που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 

περιορισμούς στη σταδιοδρομία τους στις στρατιωτικές, αστυνομικές, 
πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δημόσιες υπηρεσίες λόγω των θρησκειών 
τους. Στο στρατό, γενικά, μόνο μέλη της ορθόδοξης πίστης γίνονται αξιωματικοί, 
με αποτέλεσμα μερικά μέλη άλλων θρησκειών να δηλώνουν χριστιανοί 
ορθόδοξοι. Ελάχιστοι μουσουλμάνοι στο στρατό έχουν προαχθεί στο βαθμό του 
έφεδρου αξιωματικού. Υπάρχουν αναφορές για πιέσεις που ασκούνται σε 
Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους στρατιωτικούς, οι οποίοι δεν παίρνουν 
προαγωγή εάν επιλέξουν να τελέσουν γάμο με τη θρησκευτική τελετή του/ της 
συζύγου που δεν είναι χριστιανός/η ορθόδοξος/η. 

 
15. Μια ποσόστωση 0,5% στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ έχει θεσπιστεί υπέρ ατόμων 

που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα με την εμφανή πρόθεση να 
ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή τους στο δημόσιο τομέα. Παρά τη ρύθμιση αυτή, 
οι μουσουλμάνοι πολίτες στη Θράκη εκπροσωπούνται ελλιπώς στο δημόσιο 
τομέα και σε κρατικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Αν και η ελλιπής 
εκπροσώπηση οφείλεται εν μέρει στο χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και 
ικανότητας στη χρήση της ελληνικής γλώσσας από την πλευρά των 
μουσουλμάνων υποψηφίων, οι ακτιβιστές της μειονότητας αποδίδουν ευθύνες 
στην έλλειψη διαφάνειας κατά τη διαδικασία πρόσληψης σε δημόσιες υπηρεσίες 
και στις ενδημικές διακρίσεις. Οι μουσουλμάνοι συχνά ισχυρίζονται ότι γενικά 
προσλαμβάνονται σε θέσεις χαμηλότερου επιπέδου.   
 

16. Σχεδόν σε όλες τις διαδοχικές κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην 
Ελλάδα από το 1927, υποψήφιοι από τη μουσουλμανική μειονότητα της 
Θράκης εξελέγησαν ως μέλη του Κοινοβουλίου είτε με το κυβερνών κόμμα είτε 
με την αντιπολίτευση ή, στις περισσότερες περιπτώσεις, και με τις δύο 
παρατάξεις. Η συμμετοχή των ατόμων που ανήκουν στη μουσουλμανική 
κοινότητα της Θράκης σε όλα τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
περιοχή ενθαρρύνεται σε μεγάλο βαθμό. Μετά τις εκλογές του 2006 για την 
τοπική αυτοδιοίκηση, συνολικός αριθμός περίπου 240 ατόμων από τη 
μειονότητα εξελέγησαν ή διορίστηκαν σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων (από 
αντινομάρχες έως δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κ.λπ.). Πρέπει, επίσης, να 
σημειωθεί ότι στους δήμους της Θράκης είθισται να προσλαμβάνονται 
μουσουλμάνοι ως δημόσιοι σύνδεσμοι στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και 
να παρέχονται μαθήματα διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας σε άλλους 
δημοσίους υπαλλήλους. Τέλος, αναφορικά με την ελευθερία έκφρασης και τα 
μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν επί του παρόντος 7 ραδιοφωνικοί σταθμοί της 
μειονότητας, 9 εφημερίδες της μειονότητας και 9 περιοδικά της μειονότητας στη 
Θράκη.   
 

17. Στον τομέα της παιδείας, η ορθόδοξη θρησκευτική διδασκαλία στα δημόσια 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για 
όλους τους χριστιανούς ορθόδοξους μαθητές. Οι μαθητές που δεν είναι 
χριστιανοί ορθόδοξοι εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση. Ωστόσο, τα σχολεία 
δεν προσφέρουν εναλλακτική εποπτεία για αυτά τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 
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θρησκευτικής διδασκαλίας, τα οποία μερικές φορές παρακολουθούσαν την 
ορθόδοξη θρησκευτική διδασκαλία. Μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας στην 
Αθήνα έχουν ζητήσει επανειλημμένα τη διδασκαλία της ισλαμικής θρησκείας για 
τα παιδιά τους.  
 

18. Η Συνθήκη της Λωζάνης παρέχει στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης το 
δικαίωμα εκπαίδευσης στην τουρκική γλώσσα και παρέχει αντίστοιχο δικαίωμα 
στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης (η οποία υπολογίζεται σε 
λιγότερα από 2500 άτομα). Στη Δυτική Θράκη υπάρχουν δίγλωσσα κοσμικά 
σχολεία όπου διδάσκεται η τουρκική γλώσσα (94 δημοτικά σχολεία της 
μειονότητας, 2 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 κορανικά 
σχολεία) τα οποία χρηματοδοτούνται από το κράτος. Το 2005, περίπου 6.800 
μουσουλμάνοι μαθητές εγγράφηκαν σε τουρκικά δίγλωσσα γυμνάσια/ λύκεια και 
1290 φοίτησαν σε γυμνάσια/ λύκεια της μειονότητας. Άλλοι 350 μαθητές 
φοίτησαν σε ισλαμικά σχολεία. Η πλειονότητα των μαθητών της 
μουσουλμανικής μειονότητας, περίπου 4110 μαθητές, φοίτησαν σε δημόσια 
ελληνόγλωσσα γυμνάσια/ λύκεια, τα οποία θεωρήθηκε ότι προσφέρουν 
καλύτερη προετοιμασία για τα ελληνόγλωσσα πανεπιστήμια. Ιδιαίτερη μέριμνα 
υπάρχει για τους μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 
αναφορικά με την εισαγωγή τους σε τεχνολογικά ιδρύματα και πανεπιστήμια τα 
οποία προορίζουν το 0,5% του συνολικού αριθμού των θέσεών τους για 
εκείνους ετησίως.12 Περίπου 900 μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας 
αξιοποιούν αυτό το πρόγραμμα θετικής δράσης, ενώ ένας μικρός αριθμός 
επιλέγει να φοιτήσει σε πανεπιστήμια στην Τουρκία. Τον Απρίλιο του 2005, ο 
Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι δέκα πλήρεις υποτροφίες για το 
ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 θα προσφέρονταν σε φοιτητές της μουσουλμανικής 
μειονότητας για μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές. Μόνο δύο φοιτητές 
επωφελήθηκαν τελικώς αυτού του προγράμματος. Οι υπόλοιποι οκτώ 
υποψήφιοι δεν συγκέντρωσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να λάβουν 
υποτροφία. Δύο φοιτητές που δεν έλαβαν υποτροφία διότι είχαν ήδη υπερβεί το 
χρονικό διάστημα που επιτρεπόταν από το πρόγραμμα για την ολοκλήρωση 
των μεταπτυχιακών σπουδών τους, κατέθεσαν προσφυγές στο Συνήγορο του 
Πολίτη.   

 
19. Η θρησκευτική πολυμορφία δεν καλύπτεται ως προεξέχον θέμα από τα μέσα 

ενημέρωσης. Η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα που καλύπτεται καθημερινά, 
ωστόσο, η θρησκεία των μεταναστών (ιδιαίτερα το Ισλάμ) δεν βρίσκεται στο 
επίκεντρο όπως ίσως συμβαίνει σε άλλες δυτικές χώρες. Στο επίκεντρο 
βρίσκονται οι ανησυχίες για την αύξηση της εγκληματικότητας και την αστική 
υποβάθμιση (ιδιαίτερα της Αθήνας) που αποτελούν κυρίαρχο θέμα της 
καθημερινής κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς τα προβλήματα αυτά 
αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην εισροή παράνομων μεταναστών.     

 

                                                 
12

  Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γραφείο για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την 
Εργασία, «Διεθνής Έκθεση του 2011 για τη Θρησκευτική Ελευθερία: Ελλάδα», 2011. 
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3 Σημαντικά ζητήματα 
 
20. Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο, το σύνταγμα καθιερώνει την Ανατολική 

Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού (Ελληνορθόδοξη Εκκλησία) ως κρατούσα 
θρησκεία και προβλέπει την ανεξιθρησκία. Ωστόσο, παρόλο που η κυβέρνηση 
σέβεται γενικά αυτό το δικαίωμα στην πράξη, οι ομάδες των μη χριστιανών 
ορθόδοξων αντιμετωπίζουν μερικές φορές διοικητικά κωλύματα ή νομικούς 
περιορισμούς στη θρησκευτική λατρεία τους. Το σύνταγμα και ο νόμος 
απαγορεύουν τον προσηλυτισμό και προβλέπουν ότι κανένα λατρευτικό 
τελετουργικό δεν μπορεί να διαταράσσει τη δημόσια τάξη ή να προσβάλλει τη 
δημόσια αιδώ.13 Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ασκεί σημαντική πολιτική και 
οικονομική επιρροή και η κυβέρνηση της παρέχει οικονομική υποστήριξη. Για 
παράδειγμα, η κυβέρνηση πληρώνει τους μισθούς και τη θρησκευτική 
εκπαίδευση του κλήρου και χρηματοδοτεί τη συντήρηση των κτιρίων της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η κυβέρνηση πληρώνει επίσης τους μισθούς και 
ορισμένα έξοδα των δύο επίσημων θρησκευτικών ηγετών των μουσουλμάνων 
(των μουφτήδων) στη Θράκη και παρέχει ένα μικρό μηνιαίο επίδομα στους 
ιμάμηδες της Θράκης.14 Σε διάφορες περιστάσεις, εκπρόσωποι του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συμβουλίου στην Ελλάδα έχουν εκφράσει επισήμως τις 
αντιρρήσεις τους με δημόσιες δηλώσεις, δελτία τύπου και εκκλήσεις στην 
κυβέρνηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση πληρώνει τους μισθούς των 
επίσημων αξιωματούχων της ελληνορθόδοξης και της μουσουλμανικής πίστης, 
αλλά όχι των Εβραίων ραβίνων.      
 

21. Αναφορικά με το πολιτικό καθεστώς τους, η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, ο 
Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ είναι οι μόνες θρησκευτικές ομάδες που θεωρούνται 
«νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου», δηλαδή δημόσιοι οργανισμοί. Οι 
υπόλοιπες θρησκείες θεωρούνται «νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου», 
δηλαδή ιδιωτικοί οργανισμοί. Στην πράξη, η κυριότερη διάκριση έγκειται στο 
γεγονός ότι οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν στις εταιρείες 
διέπουν τη σύσταση «οίκων προσευχής» για τις υπόλοιπες θρησκείες πέραν 
της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, του Ιουδαϊσμού ή του Ισλάμ. Παραδείγματος 
χάριν, οι υπόλοιπες θρησκείες δεν μπορούν να έχουν στην κυριότητά τους 
περιουσία ως θρησκευτικές οργανώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να 
ανήκουν σε ένα νομικό πρόσωπο που συστήνεται ειδικά για αυτόν το σκοπό και 
όχι στην ίδια τη θρησκευτική οργάνωση. Επίσης, οι υπόλοιπες θρησκευτικές 
κοινότητες αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα νομικά και διοικητικά βάρη διότι δεν 
μπορούν να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα. Μέλη θρησκευτικών ομάδων 
που χαρακτηρίζονται πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν μπορούν να 
εκπροσωπηθούν στο δικαστήριο ως θρησκευτικές οργανώσεις ούτε να 
κληροδοτήσουν ή να κληρονομήσουν περιουσία ως θρησκευτικές οργανώσεις. 
Ο νόμος επέκτεινε τη νομική αναγνώριση του καθεστώτος του νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου στις ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες και τους συναφείς 

                                                 
13

  Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γραφείο για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την 
Εργασία, «Διεθνής Έκθεση του 2011 για τη Θρησκευτική Ελευθερία: Ελλάδα», 2011.     

14
  Ομοίως. 
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φορείς που έχουν συσταθεί πριν από το 1946. Δυνάμει του καθεστώτος της 
Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας ως κρατούσας θρησκείας, η κυβέρνηση 
αναγνωρίζει το θρησκευτικό δίκαιο της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας τόσο εντός 
της Εκκλησίας όσο και σε τομείς του αστικού δικαίου όπως ο γάμος. Η Καθολική 
Εκκλησία επιδιώκει ανεπιτυχώς για την κρατική αναγνώριση του θρησκευτικού 
δικαίου της από το 1999.  
 

22. Δεν υφίσταται κανένας επίσημος μηχανισμός προκειμένου μια θρησκεία να 
αναγνωρίζεται ως «γνωστή θρησκεία». Η αναγνώριση παρέχεται έμμεσα μετά 
από την υποβολή αίτησης και τη χορήγηση άδειας «οίκου προσευχής» από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τη λειτουργία τόπων 
λατρείας. Οι σαϊεντολόγοι δεν έχουν κατορθώσει να επιτύχουν την αναγνώρισή 
τους ή την ανέγερση ενός οίκου προσευχής. Οι ομάδες που ασπάζονται την 
αρχαία ελληνική παράδοση του πολυθεϊσμού έχουν επίσης υποβάλει αιτήσεις 
για άδειες λειτουργίας οίκων προσευχής που δεν εγκρίθηκαν σύμφωνα με 
ανακοίνωση του υπουργείου το Μάιο του 2006 παρά τη σύσταση του 
Συνηγόρου του Πολίτη προς το υπουργείο να δοθεί θετική απάντηση στα 
αιτήματα. Τέλος, οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν υποβάλει αρκετές αιτήσεις για 
άδειες λειτουργίας οίκων προσευχής οι οποίες εκκρεμούν.   

 
23. Γενικότερα, μερικές μη χριστιανορθόδοξες θρησκευτικές κοινότητες έχουν 

αναφέρει δυσκολίες στην επικοινωνία με αξιωματούχους της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και έχουν ισχυριστεί ότι η στάση της τελευταίας προς την πίστη τους 
αύξησε την κοινωνική μισαλλοδοξία κατά των θρησκειών τους. Η Ορθόδοξη 
Εκκλησία διατηρούσε έναν κατάλογο λατρειών και θρησκευτικών ομάδων, όπως 
οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι προτεστάντες ευαγγελιστές, οι σαϊεντολόγοι, οι 
μορμόνοι, οι μπαχαϊστές και άλλοι, για τους οποίους πιστεύει ότι είναι ιερόσυλοι. 
Αξιωματούχοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν αναγνωρίσει ότι αρνούνται το 
διάλογο με θρησκευτικές ομάδες που θεωρούνται επιβλαβείς για τους λάτρεις 
της ορθοδοξίας και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες έχουν συστήσει στους Έλληνες 
χριστιανούς ορθόδοξους να αποφεύγουν τα μέλη αυτών των θρησκειών. Γενικά, 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι η θρησκευτική κυριαρχία της ορθόδοξης 
χριστιανικής πίστης οδηγεί στην περιθωριοποίηση άλλων θρησκειών. 
 

24. Υπάρχουν περίπου 375 τζαμιά στη (βορειοανατολική) Θράκη. Με τη Συνθήκη 
της Λωζάνης του 1923 παρέχεται στους μουσουλμάνους της Θράκης το 
δικαίωμα να διατηρούν κοινωφελείς και φιλανθρωπικές οργανώσεις, τα 
αποκαλούμενα «βακούφια», και επιτρέπεται στους μουφτήδες να παρέχουν 
δικαστικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του θρησκευτικού δικαίου της σαρία στον 
τομέα του οικογενειακού δικαίου. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της 
μουσουλμανικής μειονοτικής κοινότητας και της κυβέρνησης αναφορικά με τους 
τρόπους επιλογής των μουφτήδων. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, η κυβέρνηση 
διορίζει δύο μουφτήδες και ένα βοηθό μουφτή, όλοι κάτοικοι της Θράκης. Η 
κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρέπει η ίδια να διορίζει τους μουφτήδες, όπως 
είθισται στις μουσουλμανικές χώρες, διότι, πέραν των θρησκευτικών 
καθηκόντων τους, εκτελούν δικαστικές λειτουργίες σύμφωνα με το 
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μουσουλμανικό θρησκευτικό δίκαιο για τις οποίες πληρώνονται από το κράτος.   
Η κυβέρνηση συμβουλεύεται μια επιτροπή επιφανών ατόμων της 
μουσουλμανικής μειονότητας, η οποία συστήνει τους υποψήφιους για δεκαετή 
θητεία. Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν δεσμεύεται νομικά να ακολουθήσει τις 
συστάσεις της επιτροπής για την επιλογή των μουφτήδων. Ενώ ορισμένοι 
μουσουλμάνοι αποδέχονται την εξουσία των δύο μουφτήδων που διορίζονται 
από το κράτος, άλλοι μουσουλμάνοι έχουν «εκλέξει» δύο μουφτήδες για να 
παρέχουν υπηρεσίες στις κοινότητές τους, καθώς υποστηρίζουν ότι η 
κυβέρνηση μιας μη μουσουλμανικής χώρας δεν μπορεί να διορίζει μουφτήδες. 
Δεν υπάρχει καθιερωμένη διαδικασία ή πρακτική για αυτές τις μη κρατικές 
εκλογές μουφτήδων και η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τους «εκλεγμένους» 
μουφτήδες. Μια μερίδα της μουσουλμανικής μειονότητας ζητά επανειλημμένα 
από την κυβέρνηση να επιτρέψει την άμεση εκλογή των μουφτήδων.   

 
25. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σαρία (το μουσουλμανικό θρησκευτικό δίκαιο) ως 

το δίκαιο που διέπει ζητήματα οικογενειακής και αστικής φύσης της 
μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Τα πρωτοδικεία στη Θράκη 
επικυρώνουν τακτικά τις αποφάσεις των μουφτήδων, οι οποίοι έχουν δικαστικές 
εξουσίες σε αστικά και οικογενειακά θέματα. Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, μια αυτόνομη οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης σε θέματα προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση πρέπει να περιορίσει 
τις εξουσίες των μουφτήδων στα θρησκευτικά τους καθήκοντα και να 
σταματήσει να αναγνωρίζει τη σαρία, καθώς αυτό το θρησκευτικό δίκαιο μπορεί 
να περιορίσει τα αστικά δικαιώματα των πολιτών στους οποίους εφαρμόζεται. 
Τελούνται κανονισμένοι γάμοι ανάμεσα σε ανήλικους Ρομά και μουσουλμάνους, 
παρόλο που το ελληνικό αστικό δίκαιο απαγορεύει τους γάμους ανηλίκων κάτω 
των δεκαοχτώ ετών. Ένας γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, ωστόσο, μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χορήγησης δικαστικής άδειας για γάμο ανήλικου ατόμου από 
το πρωτοδικείο σε  περιπτώσεις που υφίστανται «εξαιρετικές συνθήκες», όπως 
όταν υπάρχει εγκυμοσύνη.   
 

26. Διαφορές μεταξύ της μουσουλμανικής κοινότητας και της κυβέρνησης 
υπάρχουν επίσης σχετικά με τη διαχείριση και αυτοδιοίκηση των βακουφίων. Η 
διένεξη αφορούσε το διορισμό αξιωματούχων από την κυβέρνηση σε διοικητικά 
συμβούλια που διοικούν κάθε βακούφιο και το βαθμό και το είδος του 
διοικητικού ελέγχου, τον οποίο πριν από τη δεκαετία του ‘60 ασκούσε η 
μουσουλμανική κοινότητα. Ως απάντηση στις αντιρρήσεις ορισμένων 
μουσουλμάνων ότι ο διορισμός αυτών των αξιωματούχων από την κυβέρνηση 
αποδυνάμωνε την οικονομική αυτονομία των βακουφίων και παραβίαζε τους 
όρους της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923, ένα προεδρικό διάταγμα του 1996 
έθεσε τα βακούφια υπό τη διαχείριση μιας εποπτικής επιτροπής που διορίζεται 
από την κυβέρνηση για μία τριετία ως προσωρινό μέτρο, εκκρεμούσης της 
επίλυσης των υφιστάμενων προβλημάτων. Η προσωρινή περίοδος 
παρατείνεται κάθε δύο έτη με προεδρικό διάταγμα.    
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27. Στο παρελθόν, μουσουλμάνοι ακτιβιστές έχουν παραπονεθεί ότι η κυβέρνηση 

επιβάλλει τακτικά φορολογικά βάρη στα βακούφια, παρόλο που θεωρητικά 
πρόκειται για αφορολόγητα ιδρύματα. Σύμφωνα με νόμο για το εθνικό 
κτηματολόγιο που τέθηκε σε πλήρη ισχύ το 1999, τα βακούφια, όπως όλοι οι 
ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, πρέπει να δηλώσουν όλη τους την περιουσία 
στο κράτος. Ο νόμος επιτρέπει στο κράτος να κατασχέσει κάθε ακίνητη 
περιουσία για την οποία οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να προσκομίσουν την 
απαραίτητη τεκμηρίωση, ενώ έχουν θεσπιστεί σχετικές διαδικασίες αναφοράς 
και προσφυγής. Τα βακούφια συστάθηκαν το 1560. Όμως, λόγω της 
καταστροφής των αρχείων κατά τη διάρκεια των δύο παγκόσμιων πολέμων, 
αδυνατούν να τεκμηριώσουν την κυριότητά τους επί μεγάλου μέρους της 
περιουσίας τους. Καθώς δεν έχουν προχωρήσει σε εγγραφή της περιουσίας 
τους στο κτηματολόγιο, δεν μπορούν να καταβάλουν τους καθορισμένους 
φόρους. Το κράτος δεν είχε επιδιώξει να επιβάλει ούτε την καταβολή των 
καθορισμένων φόρων ούτε την απαίτηση για εγγραφή στο κτηματολόγιο έως το 
τέλος της περιόδου που καλύπτει η παρούσα έκθεση.    
 

28. Σε αντίθεση με τη Θράκη, η αυξανόμενη μουσουλμανική κοινότητα στην Αθήνα 
(η οποία υπολογίζεται από τον τοπικό τύπο και εμπειρογνώμονες ότι αριθμεί 
μεταξύ 300.000 και 500.000 οικονομικούς κυρίως μετανάστες από τη Νότια 
Ασία, τη Μέση Ανατολή και ένα μικρό ποσοστό μουσουλμάνων της Θράκης) δεν 
διαθέτει επίσημο τζαμί ή επίσημους κληρικούς για να τελέσουν θρησκευτικές 
λειτουργίες όπως οι κηδείες. Σύμφωνα με αναφορές στον τύπο, ο αριθμός των 
ανεπίσημων τόπων προσευχής στην Αθήνα κυμαίνεται από 25 έως 70. Τα μέλη 
της μουσουλμανικής κοινότητας χρησιμοποιούν τους επίσημους 
μουσουλμάνους κληρικούς στη Θράκη για επίσημες θρησκευτικές τελετές. Οι 
μουσουλμάνοι στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις ταξιδεύουν στη Θράκη ή στο 
εξωτερικό για τις γαμήλιες τελετές και μερικοί μεταφέρουν τους νεκρούς τους 
στη Θράκη ή στο εξωτερικό για την τέλεση θρησκευτικής ταφής. Οι σοροί η 
ταφή των οποίων γίνεται σε ελληνικά νεκροταφεία υπόκεινται σε εκταφή μετά 
από τρία χρόνια, μια πρακτική που εφαρμόζεται από τους δήμους λόγω του 
περιορισμένου χώρου στα ελληνικά νεκροταφεία, ιδιαίτερα στην Αττική. Η 
πρακτική αυτή αποτελεί πρόβλημα για τους μουσουλμάνους, καθώς ο ισλαμικός 
νόμος δεν επιτρέπει την εκταφή των σορών.    
 

29. Παρόλο που η Βουλή ενέκρινε ένα νομοσχέδιο το 2006 για την ανέγερση του 
πρώτου ισλαμικού πολιτιστικού κέντρου και τζαμιού σε προάστιο της Αθήνας, η 
ανέγερση δεν είχε ξεκινήσει ακόμα στα μέσα του 2012. Τον Απρίλιο του 2006, η 
κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή τζαμιού σε κεντρική 
περιοχή της Αθήνας και όχι σε ένα απομακρυσμένο προάστιο, αλλά δεν 
ελήφθησαν αποφάσεις για την τοποθεσία. Τοπικοί πολιτικοί της εθνικιστικής 
ακροδεξιάς αντιτάχθηκαν στα σχέδια. Ωστόσο, η ηγεσία της Ελληνορθόδοξης 
Εκκλησίας υποστήριξε δημόσια την ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα, παρόλο που 
εξέφρασε την αντίθεσή της για το πολιτιστικό κέντρο. Σύμφωνα με αναφορές, η 
Ορθόδοξη Εκκλησία πρόσφερε στη μουσουλμανική κοινότητα της Αθήνας μια 
έκταση γης για τη δημιουργία μουσουλμανικού νεκροταφείου. Τον Οκτώβριο του 
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2006, η κυβέρνηση θέσπισε νόμο που προβλέπει τη δημιουργία τζαμιού (χωρίς 
πολιτιστικό κέντρο) στο Βοτανικό, μια κεντρική περιοχή της Αθήνας, και όχι στην 
αρχική τοποθεσία που είχε επιλεγεί σε απομακρυσμένο προάστιο της Αττικής. 
Η ηγεσία της τοπικής μουσουλμανικής κοινότητας έχει εκφράσει την 
ικανοποίησή της για τη νέα τοποθεσία.   
 

30. Μέχρι να χτιστεί ένα κανονικό τζαμί, η ελληνική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές 
διαθέτουν μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως το Ολυμπιακό Στάδιο της 
Αθήνας και το Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, για κλειστές εκδηλώσεις στις 
μουσουλμανικές κοινότητες ώστε αυτές να μπορούν να ασκήσουν τα 
θρησκευτικά τους δικαιώματα γιορτάζοντας το τέλος του Ραμαζανιού (Ιντ-αλ-
Φιτρ). Αντίστοιχα, ο δήμαρχος Αθηναίων έχει διαθέσει στο παρελθόν την 
πλατεία Κοτζιά μπροστά από το δημαρχείο της Αθήνας για αυτόν το σκοπό, 
γεγονός που προκάλεσε εντάσεις από ακροδεξιές ομάδες. Επί του παρόντος, 
έχει ανοίξει επίσης ένα μεγάλο ανεπίσημο τζαμί στο Μοσχάτο, το οποίο 
λειτουργεί χωρίς άδεια οίκου προσευχής. Η ανακαίνιση ενός παλαιού 
εργοστασίου για να χρησιμοποιηθεί ως τζαμί λέγεται ότι χρηματοδοτήθηκε από 
ένα Σαουδάραβα επιχειρηματία.  
 

31. Το 2000, ξεκίνησε μια διαμάχη στην Ελλάδα σχετικά με το περιεχόμενο των 
ταυτοτήτων. Όλοι οι Έλληνες ηλικίας 14 ετών και άνω πρέπει να έχουν 
ταυτότητα. Οι ταυτότητες κατά παράδοση περιείχαν στοιχεία για τη θρησκευτική 
πίστη του κατόχου. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι μελλοντικές ταυτότητες δεν 
θα έπρεπε να περιέχουν αυτά τα στοιχεία, επικαλούμενη τα ευρήματα μιας 
επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τα οποία οποιαδήποτε 
αναφορά της θρησκείας στις ταυτότητες θα συνιστούσε διάκριση κατά του 2% 
των μη ορθόδοξων χριστιανών στην Ελλάδα, όπως των μουσουλμάνων, των 
εβραίων και άλλων χριστιανών. Ως αποτέλεσμα, ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά 
με την αναφορά των θρησκευτικών δεδομένων. Οι ηγέτες των εβραίων, των 
μουσουλμάνων, των ρωμαιοκαθολικών και άλλων μειονοτικών θρησκευτικών 
ομάδων στην Ελλάδα εξέφρασαν τη στήριξή τους στην απόφαση, 
υποστηρίζοντας ότι θα βοηθούσε στη μείωση των θρησκευτικών διακρίσεων 
στη χώρα. Ωστόσο, στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση αντιτάχθηκε με σθένος η 
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία καθώς, και πολλοί πολιτικοί. Η Εκκλησία πίστευε ότι 
η κυβέρνηση προσπαθούσε να υπονομεύσει το ρόλο της θρησκείας στη χώρα 
και τον Ιούνιο του 2000 διοργάνωσε δύο διαδηλώσεις για να αντιταχθεί στις 
ενέργειες της κυβέρνησης. Η πρώτη έλαβε χώρα στα μέσα Ιουνίου του 2000 
στη Θεσσαλονίκη, πόλη της Βορείου Ελλάδας. Αναμένονταν 5000 διαδηλωτές, 
αλλά εμφανίστηκαν 120.000. Η δεύτερη διαδήλωση διοργανώθηκε στις 21 
Ιουνίου και συμμετείχαν μισό εκατομμύριο διαδηλωτές στην Αθήνα. Επίσης, η 
Εκκλησία άρχισε να συγκεντρώνει υπογραφές για να αποδείξει το βαθμό στον 
οποίο διαφωνούσαν οι πολίτες με την απόφαση της κυβέρνησης. Τον Αύγουστο 
του 2001, ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έδωσε στη δημοσιότητα τα 
αποτελέσματα: περισσότεροι από τρία εκατομμύρια Έλληνες – το 27% ενός 
πληθυσμού έντεκα εκατομμυρίων—είχαν υπογράψει. Η Εκκλησία απαίτησε από 
την κυβέρνηση τη διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος για την εκτίμηση της 
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κοινής γνώμης σχετικά με την αφαίρεση των θρησκευτικών δεδομένων από τις 
ταυτότητες. Η κυβέρνηση, ωστόσο, επέμεινε να θεωρεί το θέμα ως ζήτημα που 
άπτεται των δικαιωμάτων του πολίτη, υποστηρίζοντας ότι η ανάγκη προστασίας 
των θρησκευτικών μειονοτήτων είναι πιο σημαντική από τη θέληση της 
πλειοψηφίας και τελικά προχώρησε στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων.    
 

32. Ο ρατσισμός με βάση τη θρησκεία δεν είναι σύνηθες φαινόμενο στην ελληνική 
κοινωνία και δεν έχει αναφερθεί μισαλλοδοξία απέναντι στους μουσουλμάνους 
ή εκτεταμένα περιστατικά ισλαμοφοβίας. Οι δημόσιες πολιτικές δεν 
καθοδηγούνται από το φόβο της τρομοκρατίας και δεν έχουν ληφθεί ιδιαίτερα 
μέτρα ασφαλείας απέναντι στις μουσουλμανικές θρησκευτικές μειονοτικές 
ομάδες στην Ελλάδα. Παρότι έχουν σημειωθεί σποραδικά περιστατικά 
αντισημιτικών βανδαλισμών κατά μνημείων και λεκτικές απειλές με αναγραφές 
συνθημάτων στους δρόμους, δεν έχει καταγραφεί κανένα βίαιο περιστατικό 
κατά προσώπων με βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις τα τελευταία 
χρόνια. Επίσης, με νόμο του 2004 ορίστηκε μία ημερομηνία (η 27η Ιανουαρίου) 
αφιερωμένη στη μνήμη του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο το 2006, μέρος των μέσων 
ενημέρωσης και του πολιτικού διαλόγου, κυρίως από την πλευρά της 
ακροδεξιάς, χαρακτηρίστηκε από αντισημιτισμό.15    
 

33. Αναφορικά με τα εγκλήματα μίσους, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία τα 
περιστατικά ξενοφοβικής βίας και τα εγκλήματα μίσους αυξάνονται στην Ελλάδα 
χωρίς, ωστόσο, να κατευθύνονται εναντίον θρησκευτικών ομάδων. Τα 
περιστατικά αυτά κατευθύνονται περισσότερο κατά των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο. Όπως περιγράφεται στην έκθεση «Ξενοφοβική βία στην 
Ελλάδα»,16 «η ξενοφοβική βία έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στην Ελλάδα, 
ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα της χώρας, την Αθήνα. Κόμματα από ολόκληρο το 
ιδεολογικό φάσμα συνδέουν τακτικά και απερίφραστα την παράνομη 
μετανάστευση με τα δεινά της πόλης. Ακροδεξιά κόμματα όπως η Χρυσή Αυγή 
έχουν αποκτήσει κατά τα τελευταία χρόνια ισχύ και δημοτικότητα 
εκμεταλλευόμενα εν πολλοίς το αίσθημα κατά των μεταναστών…» και το κόμμα 
αυτό κέρδισε αρκετές ψήφους ώστε να μπει στη Βουλή για πρώτη φορά κατά τις 
εκλογές του Ιουνίου του 2012. Η εκμετάλλευση των θεμιτών ανησυχιών για την 
εγκληματικότητα σε συνδυασμό με τη γενικευμένη δυσχέρεια λόγω της 
οικονομικής κρίσης φαίνεται ότι έχουν καλλιεργήσει ένα κλίμα μισαλλοδοξίας 
κατά των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. «Ομάδες πολιτών», όπως 
αποκαλούνται, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας ως 
αυτόκλητες μονάδες φύλαξης στις γειτονιές. Παρόλο που καμία γνωστή 
αστυνομική ανάλυση ή δικαστική απόφαση δεν έχει συνδέσει τις ομάδες 
πολιτών με τις ομάδες που διεξάγουν βίαιες επιθέσεις σε μετανάστες και 

                                                 
15

  Παύλου Μίλτος, HLHR-KEMO (Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – Κέντρο 
Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων), Ετήσια Έκθεση 2007, Ρατσισμός και διακρίσεις κατά των 
μεταναστών και των μειονοτήτων στην Ελλάδα, 2008. 

16
  Human Rights Watch, 2012, «Μίσος στους δρόμους, ξενοφοβική βία στην Ελλάδα», Ιούλιος 2012. 
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αιτούντες άσυλο, υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι δράστες των 
βίαιων επιθέσεων είναι μέλη αυτών των ομάδων ή συσχετίζονται με αυτές.      

 
34. Το νομοθετικό πλαίσιο μεριμνά ελάχιστα για την καταπολέμηση των διακρίσεων 

με βάση τη θρησκεία, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος. 
Εκτός από το Νόμο 3304/2005 που αποτελεί μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ 
2000/43 και 2000/78 για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση 
και συνιστά το βασικό νομοθετικό μέσο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, 
με το Νόμο 3719/2008 (άρθρο 23) θεσπίστηκε μια διάταξη σύμφωνα με την 
οποία η τέλεση εγκλήματος «λόγω μίσους κατά του θύματος που 
προσδιορίζεται με βάση τη διαφορετική εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τη φυλή, τη 
θρησκεία ή το γενετήσιο προσανατολισμό» συνιστά «επιβαρυντική περίσταση», 
παρέχοντας στους δικαστές τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλουν τη μέγιστη 
ποινή για κάθε τέτοιο έγκλημα.17     

 
35. Στην πράξη, η έκθεση της οργάνωσης Human Rights Watch διαπιστώνει ότι η 

αστυνομία δεν διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια ώστε να διερευνήσει αναφορές 
ρατσιστικής βίας, ενώ έχει επίσης αναφερθεί ότι αποθαρρύνει τα θύματα να 
υποβάλουν επίσημες καταγγελίες. Η έκθεση συμπεραίνει ότι «...η αστυνομία 
αδυνατεί να λάβει προληπτικά μέτρα ή να ανταποκριθεί επαρκώς σε αναφορές 
για επιθέσεις. Οι δράστες σπάνια συλλαμβάνονται ή διώκονται. Μέχρι σήμερα 
κανείς δεν έχει καταδικαστεί για ρατσιστική επίθεση που αποτελεί επιβαρυντική 
περίσταση σύμφωνα με τη διάταξη του ποινικού δικαίου του 2008.»18    

 
36. Σε ό,τι αφορά την απάντηση των θρησκευτικών κοινοτήτων στις διακρίσεις που 

αντιμετωπίζουν με βάση τη θρησκεία, μετά από τις καθυστερήσεις της 
κυβέρνησης να εφαρμόσει το σχέδιο για την ανέγερση ενός κρατικά 
χρηματοδοτούμενου τζαμιού στην Αθήνα, οι μουσουλμάνοι πήραν το θέμα στα 
χέρια τους και διοργάνωσαν μια σειρά από μαζικές δημόσιες προσευχές στην 
Αθήνα. Για παράδειγμα, το Νοέμβριο του 2010 οι μουσουλμάνοι διοργάνωσαν 
ανοιχτές δημόσιες προσευχές σε 15 σημεία στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 
2011, ωστόσο, οι μουσουλμάνοι γιόρτασαν το Ιντ-αλ-Φιτρ (το τέλος του 
Ραμαζανιού ) με ανοιχτές προσευχές σε δημόσιες πλατείες κοντά στο κέντρο 
της πόλης και παρενοχλήθηκαν από κατοίκους της περιοχής που τους πέταξαν 
αβγά και γιαούρτια. Επίσης, μέλη της Χρυσής Αυγής, μιας ακροδεξιάς 
εθνικιστικής ομάδας, απείλησαν να απομακρύνουν διά της βίας τους 
μουσουλμάνους από την πλατεία και αναχαιτίστηκαν από τα ΜΑΤ. 

 
37. Το Σεπτέμβριο του 2011, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε να επιταχυνθεί η 

ανέγερση του πρώτου επίσημου τζαμιού στην Αθήνα, με εκτιμώμενο κόστος 

                                                 
17

  Σαρρής Ν. Το θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης των διακρίσεων, Παρατηρητήριο καταπολέμησης 
των διακρίσεων, EKKE, 2011. 

18
  Human Rights Watch, 2012, «Μίσος στους δρόμους, ξενοφοβική βία στην Ελλάδα», Ιούλιος 2012. 
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που αγγίζει τα 16 εκ. ευρώ.19 Η ανακοίνωση έγινε καθώς η υπερχρεωμένη 
Ελλάδα αγωνίζεται ενάντια στην αυξανόμενη ύφεση που έχει αφήσει σχεδόν 
ένα εκατομμύριο Έλληνες άνεργους, πιθανόν για να αποφευχθούν τυχόν βίαιες 
διαδηλώσεις από τους μουσουλμάνους. 

 
38. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί στην Αθήνα περιστατικά βίας που 

σχετίζονται με τους μουσουλμάνους. Παραδείγματος χάριν, το Μάιο του 2009, 
περισσότεροι από χίλιοι μουσουλμάνοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο 
κέντρο της Αθήνας όταν οι μουσουλμάνοι κατηγόρησαν έναν αστυνομικό ότι 
ποδοπάτησε το Κοράνι σε μια καφετέρια κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. 
Σχεδόν 50 διαδηλωτές συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτών των ταραχών, 
ενώ επτά μουσουλμάνοι μετανάστες και επτά αστυνομικοί διακομίστηκαν στο 
νοσοκομείο. Περισσότερα από 70 αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και καμιά δεκαριά 
καταστήματα καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Μια μέρα 
νωρίτερα, ένα ακόμα μεγαλύτερο πλήθος περίπου 1500 μουσουλμάνων 
μεταναστών διαδήλωσε προτού η πορεία καταλήξει σε βία επεισόδια. Η 
αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει τα πλήθη. Έκτοτε, 
τουλάχιστον 15 πρόχειρα τζαμιά έχουν δεχθεί επιθέσεις από άγνωστους 
εμπρηστές. Σε μία περίπτωση, τουλάχιστον τρία άτομα στην Αθήνα 
διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν οι εμπρηστές έβαλαν φωτιά σε μια 
καφετέρια που χρησιμοποιούνταν ως μουσουλμανικό κέντρο προσευχής για 
τους μετανάστες. Το Μάιο του 2011, εμπρηστές πυρπόλησαν ένα πρόχειρο 
τζαμί στην Καλλιθέα (Αθήνα) προκαλώντας υλικές ζημιές, αλλά όχι 
τραυματισμούς. Οι μουσουλμάνοι υποστηρίζουν ότι η βία αποδεικνύει την 
ανάγκη για τη δημιουργία ενός επίσημου τζαμιού. 
 

39. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εντάσεις αναφορικά με το γενετήσιο 
προσανατολισμό και την κρατούσα θρησκεία. 
 

 

 

                                                 
19

  Kern Soeren, Greece to Build First Official Mega-Mosque in Athens (Η Ελλάδα πρόκειται να 
αναγείρει το πρώτο επίσημο μεγάλο τζαμί στην Αθήνα), 
12 Σεπτεμβρίου 2011. 

http://www.gatestoneinstitute.org/author/Soeren+Kern
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4 Διακρίσεις στην απασχόληση 
 
40. Το θέμα των διακρίσεων στην απασχόληση με βάση τη θρησκεία δεν έχει 

διερευνηθεί διεξοδικά στην Ελλάδα. Με εξαίρεση μερικές πρωτοποριακές και 
αξιοσημείωτες απόπειρες (βλ. παρακάτω), οι πληροφορίες για το ζήτημα είναι 
λιγοστές, κατακερματισμένες και δυσεύρετες. Γενικά, δεν υπάρχουν πολιτικές 
διαχείρισης της πολυμορφίας ούτε στο δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ενώ 
κανένα ποσοστό θέσεων εργασίας δεν προορίζεται για άτομα από εθνοτικές 
πολιτισμικές μειονότητες. Στους οπαδούς θρησκειών εκτός της χριστιανικής 
ορθόδοξης πίστης δεν επιτρέπεται να απέχουν από την εργασία για 
θρησκευτικούς λόγους, ενώ δεν αναγνωρίζονται οι εορτές καμίας άλλης 
θρησκείας στον τομέα της απασχόλησης για τους σκοπούς της χορήγησης 
σχετικής άδειας από την εργασία.20 Τα επίσημα και τα ερευνητικά δεδομένα σε 
εθνικό επίπεδο αναφορικά με βασικούς δείκτες απασχόλησης δεν αφορούν 
συνήθως στις θρησκευτικές μειονότητες. Ωστόσο, οι διαφορές στους μισθούς, 
στο είδος απασχόλησης και στα ποσοστά ανεργίας των μεταναστών, εκ των 
οποίων μια σημαντική μερίδα ανήκει σε μουσουλμανικές θρησκευτικές ομάδες, 
καταδεικνύουν ένα συνεχή αποκλεισμό, μειονεξία και ύπαρξη διακρίσεων. Θα 
ήταν παραπλανητικό εάν το αποδίδαμε αυτό μόνο σε θρησκευτικές ή 
πολιτισμικές διαφορές. Ποικίλοι συσχετιζόμενοι παράγοντες, όπως το 
ανθρώπινο κεφάλαιο (μορφωτικά και επαγγελματικά προσόντα, γλωσσικές 
δεξιότητες κ.λπ.), οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία και η αυξανόμενη 
σημασία των άτυπων κοινωνικών δικτύων, λειτουργούν επηρεάζοντας τις 
ευκαιρίες απασχόλησης και τις επιδόσεις στην απασχόληση των ομάδων 
μεταναστών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η 
θρησκεία παίζει ρόλο στις διακρίσεις που γίνονται στον τομέα της 
απασχόλησης.  
 

41. Αναφορικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη, σε γενικές 
γραμμές είναι απομονωμένη και οικονομικά καταπιεσμένη επί δεκαετίες. 
Υπολογίζεται ότι το 80% του ενεργού πληθυσμού εργάζεται στον αγροτικό 
τομέα, ενώ ορισμένοι εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι. Πιστεύεται ότι η 
ανεργία μεταξύ των μελών της μειονότητας είναι πολύ υψηλότερη από τον 
εθνικό μέσο όρο, παρόλο που τα ακριβή μεγέθη δεν είναι γνωστά.  
 

42. Ωστόσο, στη Θράκη, οι ισχυρισμοί για απόρριψη, λόγω διακρίσεων, αιτήσεων 
που υποβάλουν μουσουλμάνοι για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών, 
αδειών απόκτησης τρακτέρ ή οικοδομικών αδειών έχουν ελαττωθεί σε μεγάλο 
βαθμό τα τελευταία χρόνια.21 Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη υποδομών κοινής 

                                                 
20

  Παύλου Μ. 2007, Ρατσισμός και διακρίσεις κατά των μεταναστών και των μειονοτήτων στην 
Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση 2007 της HLHR-KEMO (Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου – Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων). 

21
  Δημητρακόπουλος, I. N., 2004, Αναλυτική Έκθεση για την Εκπαίδευση, ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο 

Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης, Αθήνα. 
 
 



 

 17 

Δίκτυο Κοινωνικοοικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων VT/2008/007 

 

 

 
ωφέλειας (ηλεκτρισμός, τηλεφωνία και ασφαλτόστρωση δρόμων) στις 
μουσουλμανικές γειτονιές και στα χωριά εξακολουθεί να υστερεί σε πολλές 
περιπτώσεις σε σχέση με την ανάπτυξη υποδομών σε μη μουσουλμανικές 
περιοχές. Η ηγεσία των μουσουλμάνων έχει καταγγείλει επίσης ότι η κυβέρνηση 
καθυστερεί κατ’ επανάληψη να χορηγήσει άδεια σε μουσουλμάνους που 
επιθυμούν να αλλάξουν τη νόμιμη κατοικία τους, γεγονός που καθορίζει πού 
ψηφίζουν, από τις επαρχιακές προς τις αστικές κοινότητες στη Θράκη ή από 
οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα προς τη Θράκη. Υποστήριξαν ότι η χορήγηση 
άδειας για μεταβολή της νόμιμης κατοικίας από τη Θράκη προς οπουδήποτε 
αλλού στην Ελλάδα είναι άμεση και ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται στο 
πλαίσιο μιας κρατικής πολιτικής που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη 
μετανάστευση των μουσουλμάνων από την περιοχή και να παρεμποδίσει την 
αστική συγκέντρωση των μουσουλμάνων στη Θράκη. 
 

43. Το ποσοστό των μουσουλμάνων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα και σε 
κρατικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις είναι δυσανάλογα και κατά πολύ 
χαμηλότερο του ποσοστού των μουσουλμάνων στον πληθυσμό. Στις πόλεις της 
Ξάνθης και της Κομοτηνής, παρόλο που οι μουσουλμάνοι κατέχουν θέσεις στα 
νομαρχιακά και δημοτικά συμβούλια, δεν υπάρχουν μουσουλμάνοι μεταξύ των 
μόνιμων υπαλλήλων της νομαρχίας ή της αστυνομίας. Οι μουσουλμάνοι στη 
Θράκη προσλαμβάνονται μόνο σε εργασίες χαμηλότερου επιπέδου και μερικής 
απασχόλησης. Η πρόσφατη απόφαση να θεσπιστεί, δυνάμει του Νόμου 
3647/08, μια ποσόστωση για τα μέλη αυτής της μειονότητας στις δημόσιες 
υπηρεσίες αποτελεί θετική εξέλιξη για την αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου 
της ανεργίας μεταξύ των μελών αυτής της μειονότητας. Ωστόσο, δεν φαίνεται να 
έχουν ληφθεί μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω ποσόστωσης. Σύμφωνα με 
την κυβέρνηση, η έλλειψη άπταιστης γνώσης των ελληνικών τόσο στο γραπτό 
όσο και στον προφορικό λόγο και η απαίτηση κατοχής πανεπιστημιακού 
πτυχίου για την κατάληψη θέσεων υψηλότερου επιπέδου περιορίζουν τον 
αριθμό των μουσουλμάνων που πληρούν τις προϋποθέσεις για θέσεις εργασίας 
στο δημόσιο τομέα. 
 

44. Σύμφωνα με αρκετές αναφορές από εγχώριες και διεθνείς μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, παρά τις δυσκολίες, οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί σταδιακά κατά 
την τελευταία δεκαετία παράλληλα με τη σημαντική βελτίωση στις σχέσεις 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που επηρέαζαν πάντοτε τη μουσουλμανική 
μειονότητα. Ωστόσο, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα ένα ολοκληρωμένο 
μακροπρόθεσμο πρόγραμμα από τις αρχές ώστε να βελτιωθεί η ένταξη των 
μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης στην αγορά εργασίας.   
 

45. Αναφορικά με τους μετανάστες, στην πλειονότητά τους απασχολούνται ως 
ανειδίκευτοι εργάτες. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ECRI (της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας), 
υπάρχουν αναφορές για υποτυπώδεις συνθήκες απασχόλησης και χαμηλότερες 
αμοιβές, όπως στον αγροτικό τομέα σε περιοχές της επαρχίας (ένα πρόβλημα 
που επηρεάζει πρωτίστως τους Αλβανούς, Ρουμάνους και Βούλγαρους 
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εργάτες) και σε σχέση με το οικιακό προσωπικό (που προέρχεται ως επί το 
πλείστον από τις Φιλιππίνες).22 Η έκθεση αναφέρεται, επίσης, σε ένα μεγάλο 
αριθμό μεταναστών που απασχολούνται στη μαύρη αγορά εργασίας και στο 
γεγονός ότι τα δύο κύματα νομιμοποίησης των παράνομων μεταναστών στην 
οποία προχώρησε η ελληνική κυβέρνηση κατά την τελευταία δεκαετία δεν 
συνοδεύτηκαν από μέτρα ή κίνητρα για τη διατήρηση των ατόμων αυτών στον 
τομέα της νόμιμης απασχόλησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία 
έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων στη μαύρη αγορά εργασίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μεταξύ 30% - 50% του ΑΕΠ σύμφωνα με ορισμένες 
εκτιμήσεις).      
 

46. Παρά τους πρόσφατους νόμους, όπως ο Νόμος 3386/2005 που περιέχει 
πολυάριθμες διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν ότι η αμοιβή των εργαζομένων 
από τρίτες χώρες θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το μηνιαίο εισόδημα 
ενός ανειδίκευτου εργάτη, και το Προεδρικό Διάταγμα 220/2007, το οποίο 
επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να αποκτούν προσωρινή άδεια εργασίας, 
πολλοί μετανάστες, όπως Αλβανοί, Αφρικανοί, Μπανγκλαντεσιανοί, Πακιστανοί, 
Φιλιππινέζοι και Αυγύπτιοι (οι οποίοι ασπάζονται συνήθως άλλες θρησκείες και 
δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι), εξακολουθούν επίσης να αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις και ανισότητες στην αγορά εργασίας, χωρίς καμία μακροπρόθεσμη 
στρατηγική από τις αρχές για την επίλυση αυτού του προβλήματος.     
 

47. Στις 22 Δεκεμβρίου 2008, η κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα,  επικεφαλής 
συνδικαλιστικού σωματείου καταγόμενη από τη Βουλγαρία, η οποία είχε 
καταγγείλει τους χαμηλούς μισθούς και τις δύσκολες συνθήκες εργασίας στον 
τομέα της καθαριότητας όπου απασχολούνται ως επί το πλείστον μετανάστριες, 
έπεσε θύμα επίθεσης με θειικό οξύ. Η Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία είναι 
αρμόδια για την καταπολέμηση των ρατσιστικών διακρίσεων στην απασχόληση 
σύμφωνα με το Ν. 3304/2005, δεν έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα σε αυτόν τον 
τομέα, ενώ δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τη συγκέντρωση συνολικών στατιστικών 
εθνοτικών δεδομένων στην απασχόληση προκειμένου να διαπιστωθεί η 
κατάσταση διάφορων ομάδων που ζουν στην Ελλάδα και να 
πραγματοποιηθούν ενέργειες για να διορθωθεί η κατάσταση. Σε σχέση με την 
αναφορά διακρίσεων σε βάρος τους από τα ίδια τα θύματα, από το 2005 κανένα 
περιστατικό δεν έχει αναφερθεί είτε κατά τη διάρκεια ελέγχου είτε κατόπιν 
καταγγελίας για ρατσιστικές διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης.  

 
48. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, παρόλο που η κοινωνική έρευνα σε σχέση με 

τις διακρίσεις με βάση τη θρησκεία ή την πίστη είναι περιορισμένη στην Ελλάδα, 
μια ερευνητική εργασία του 2010 από το Νίκο Δρυδάκη23 εξετάζει τη 

                                                 
22

  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, (τέταρτος κύκλος επιτήρησης), εγκρίθηκε στις 2 Απριλίου 
2009, δημοσιεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2009. 

 
23

  Δρυδάκης Νίκος,  Religious Affiliation and Labour Bias (Θρησκευτική πίστη και προκαταλήψεις στο 
χώρο εργασίας), Journal for the Scientific Study of Religion, Wiley-Blackwell Publication, 2010, 49 
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θρησκευτική πίστη και τις προκαταλήψεις στον τομέα της απασχόλησης στην 
Αθήνα εφαρμόζοντας μια πειραματική επιτόπια έρευνα. Η έρευνα βασιζόταν σε 
τεστ καταστάσεων (αποστολή υποθετικών βιογραφικών σημειωμάτων) που 
παρέχουν σαφέστατα και άμεσα στοιχεία για τις διακρίσεις. Τα τεστ 
καταστάσεων (situation testing) είναι μια πειραματική μέθοδος που έχει ως 
στόχο να φέρει στο φως πρακτικές κατά τις οποίες ένα άτομο που διαθέτει ένα 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από ένα άλλο 
άτομο που δεν διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό σε μια αντίστοιχη κατάσταση. 
Τα ζεύγη σχηματίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διαφέρουν μόνο με βάση 
αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό που συνιστά το λόγο των διακρίσεων ο 
οποίος διερευνάται. Εάν ένα από τα μέλη του ζεύγους αντιμετωπίζει 
διαφορετική μεταχείριση, η διαφορά συνεπάγεται διακριτική συμπεριφορά.   

49. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας 
(επαγγελματική πρόσβαση, αρχικός μισθός και χρόνος αναμονής για δεύτερη 
συνέντευξη) αξιολογούνται για τρεις θρησκευτικές μειονότητες (πεντηκοστιανοί, 
ευαγγελιστές και μάρτυρες του Ιεχωβά) σε σύγκριση με τη θρησκευτική 
πλειονότητα (πιστοί της ελληνορθόδοξης εκκλησίας). Σύμφωνα με σημαντικά 
στοιχεία που αποκάλυψε η έρευνα, από τους δύο αιτούντες για τις ίδιες θέσεις 
εργασίας οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ο αιτών που προέρχεται από 
μια θρησκευτική μειονότητα δέχεται λιγότερες κλήσεις για δεύτερη συνέντευξη. 
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα αυτής της πειραματικής επιτόπιας έρευνας 
καταδεικνύουν την ύπαρξη διακρίσεων σε σημαντικό βαθμό κατά των 
θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 
Έλληνες άνδρες και γυναίκες που ζητούν εργασία και είναι πεντηκοστιανοί, 
ευαγγελιστές ή μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν σημαντικά λιγότερες ευκαιρίες 
επαγγελματικής πρόσβασης και λαμβάνουν χαμηλότερο αρχικό μισθό σε σχέση 
με τους Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους που ζητούν εργασία. Επιπλέον, οι 
θρησκευτικές μειονότητες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια επαγγελματικής 
πρόσβασης σε θέσεις υψηλότερου κύρους σε σχέση με τη θρησκευτική 
πλειονότητα. Η εκτιμώμενη προκατάληψη σε σχέση με την επαγγελματική 
πρόσβαση και τον αρχικό μισθό είναι μεγαλύτερη απέναντι στις γυναίκες μέλη 
θρησκευτικών μειονοτήτων. Επίσης, μεταξύ αυτών των τριών θρησκευτικών 
ομάδων, οι μάρτυρες του Ιεχωβά αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη προκατάληψη 
στον τομέα της απασχόλησης. 

50. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι 
θρησκευτικές μειονότητες βιώνουν την προκατάληψη στην απασχόληση όπως 
αυτή υπολογίζεται με βάση την πρόσβαση σε συνεντεύξεις για εργασία, τον 
αρχικό μισθό και το χρόνο αναμονής για κλήση σε δεύτερη συνέντευξη. Επίσης, 
οι θρησκευτικές μειονότητες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στην 
επαγγελματική πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υψηλότερου κύρους σε σύγκριση 
με τις θέσεις εργασίας χαμηλότερου κύρους. Η προκατάληψη σε σχέση με την 
επαγγελματική πρόσβαση και τον αρχικό μισθό είναι μεγαλύτερη απέναντι στις 

                                                                                                                                                         
(3): 472-488. Διαδικτυακός σύνδεσμος: 
http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jssr/2010/00000049/00000003/art00007. 

http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jssr/2010/00000049/00000003/art00007
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γυναίκες που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι 
μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη προκατάληψη. Οι 
γυναίκες εργοδότες προσέφεραν σημαντικά χαμηλότερους αρχικούς μισθούς 
στους μάρτυρες του Ιεχωβά συγκριτικά με τους άνδρες εργοδότες. Αναφορικά 
με τις μεταβλητές ελέγχου, η έρευνα διαπίστωσε ότι ούτε η επίδραση από το 
είδος της συνοδευτικής επιστολής ούτε από το είδος του βιογραφικού 
σημειώματος είναι στατιστικά σημαντικές. Ομοίως, η σειρά με την οποία 
εστάλησαν οι αιτήσεις δεν είχε σημαντική επίδραση. Ωστόσο, οι όροι 
αλληλεπίδρασης μεταξύ της εικονικής μεταβλητής της θρησκευτικής πίστης και 
των εικονικών μεταβλητών της απασχόλησης ήταν αρνητικοί και στατιστικά 
σημαντικοί σε όλες τις περιπτώσεις. Σε κάθε κλάδο απασχόλησης, οι 
θρησκευτικές μειονότητες είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να κληθούν 
για συνέντευξη. Οι θρησκευτικές μειονότητες φαίνεται να αντιμετωπίζουν 
σημαντικότερα εμπόδια στις αιτήσεις για θέσεις γραφείου από ό,τι για 
χειρωνακτικές θέσεις εργασίας και υπηρεσίες. Αυτό καταδεικνύει και πάλι ότι οι 
εργοδότες δημιουργούν επαγγελματικό διαχωρισμό κατά την επιλογή τους 
μεταξύ των υποψηφίων για μια θέση εργασίας. Οι θρησκευτικές μειονότητες 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις θέσεις γραφείου και οι μισθοί που τους 
προσφέρονται είναι επίσης χαμηλότεροι. 
 

51. Αντιθέτως, δεν διαπιστώθηκε ότι η θρησκευτική πίστη είναι στατιστικά 
σημαντική για τρία μοντέλα: τους άνδρες πεντηκοστιανούς, τους άνδρες 
μάρτυρες του Ιεχωβά και τις γυναίκες ευαγγελιστές. Από την άλλη, για τους 
άνδρες ευαγγελιστές, τις γυναίκες πεντηκοστιανές και τις γυναίκες μάρτυρες του 
Ιεχωβά, η διάρκεια αναμονής για κλήση σε δεύτερη συνέντευξη διέφερε 
σημαντικά. Οι εταιρείες βάζουν σε δεύτερη μοίρα τα μέλη θρησκευτικών 
μειονοτήτων και επικοινωνούν μαζί τους μόνο αφού έχουν καλέσει τους 
υπόλοιπους υποψήφιους. 
 

52. Η ερευνητική εργασία εξέτασε επίσης τις εκτιμήσεις για τους αρχικούς μισθούς 
μέσω παλινδρομήσεων που περιελάμβαναν ελέγχους για την επίδραση των 
υπεύθυνων διεξαγωγής των τεστ. Διαπιστώθηκε ότι η αρνητική επίδραση της 
θρησκευτικής πίστης των μειονοτήτων ήταν σημαντική για όλες τις ομάδες στο 
επίπεδο του 1%. Για τους άνδρες πεντηκοστιανούς η προκατάληψη 
συνεπάγεται χαμηλότερο μισθό κατά 8,7%,  για τους άνδρες ευαγγελιστές κατά 
8,1% περίπου και για τους άνδρες μάρτυρες του Ιεχωβά κατά 11,7% περίπου. 
Επίσης, για τις γυναίκες πεντηκοστιανές η μείωση του μισθού ανέρχεται σε 
9,6%, για τις γυναίκες ευαγγελιστές σε 9,7% και για τις γυναίκες μάρτυρες του 
Ιεχωβά το ποσοστό προκατάληψης διαπιστώθηκε ότι είναι ακόμα υψηλότερο 
και ανέρχεται σε 16%. Οι γυναίκες που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες 
αντιμετωπίζουν υψηλότερες διαφορές στους αρχικούς μισθούς σε σύγκριση με 
τους άνδρες που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες. Στις παλινδρομήσεις, η 
σειρά με την οποία εστάλησαν οι αιτήσεις για εργασία, το είδος της 
συνοδευτικής επιστολής και του βιογραφικού σημειώματος, η σειρά των 
κλήσεων για δεύτερη συνέντευξη από τον εργοδότη και το αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ της εικονικής μεταβλητής της θρησκευτικής πίστης και 
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της σειράς των κλήσεων για δεύτερη συνέντευξη από τον εργοδότη 
διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις προσφορές μισθού. 
Ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μεταβλητής της θρησκευτικής πίστης 
και των εικονικών μεταβλητών της απασχόλησης ήταν σημαντικές. Σύμφωνα με 
τις περιγραφικές στατιστικές, οι προσφορές μισθού διέφεραν σημαντικά μεταξύ 
των υποψηφίων από θρησκευτικές μειονότητες και των υποψηφίων της 
πλειονότητας.  
 

53. Το ενδιαφέρον είναι ότι το φύλο του εργοδότη είχε θετική αν και ασήμαντη 
επίδραση στις προσφορές μισθού. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες εργοδότες 
προσφέρουν υψηλότερους μισθούς στους υποψηφίους για μια θέση εργασίας. 
Ωστόσο, το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της εικονικής μεταβλητής 
της θρησκευτικής πίστης για τους άνδρες και τις γυναίκες μάρτυρες του Ιεχωβά 
και του φύλου του εργοδότη είναι αρνητικό και στατιστικά σημαντικό. Με άλλα 
λόγια, οι γυναίκες εργοδότες προσέφεραν σημαντικά χαμηλότερους αρχικούς 
μισθούς στους μάρτυρες του Ιεχωβά σε σχέση με τους άνδρες εργοδότες. Θα 
μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι γυναίκες εργοδότες προσφέρουν 
χαμηλότερους μισθούς στους άνδρες και στις γυναίκες μάρτυρες του Ιεχωβά 
που ζητούν εργασία. 
 

54. Γενικότερα, η ερευνητική εργασία διαπιστώνει ότι τα αποτελέσματά της 
συμφωνούν με τις εδραιωμένες θεωρίες για τις διακρίσεις. Αναφορικά με το 
πρώτο αποτέλεσμα, τα άτομα που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες είναι 
πολύ λιγότερο πιθανό να δεχτούν κλήση για δεύτερη συνέντευξη σε σχέση με 
τα άτομα που ανήκουν στη θρησκευτική πλειονότητα. Οι εργοδότες θέλουν 
ενδεχομένως να διατηρήσουν μια κοινωνική απόσταση από ορισμένες ομάδες ή 
φοβούνται ενδεχομένως ότι η επαφή με πεντηκοστιανούς (ή ευαγγελιστές ή 
μάρτυρες του Ιεχωβά) θα δυσαρεστήσει τους υπόλοιπους εργαζόμενους και 
στους πελάτες και καθόσον οι προκαταλήψεις των εργοδοτών συνεχίζουν να 
υφίστανται, το μέγεθος των κυρώσεων στις οποίες υπόκειται η θρησκευτική 
μειονότητα θα σχετίζεται άμεσα με το πόσο ισχυρή είναι η προκατάληψη του 
εργοδότη. Επίσης, ενδέχεται να ισχύει η στατιστική θεωρία των διακρίσεων. Η 
πεποίθηση των εργοδοτών και άλλων ομάδων επιρροής ότι οι υποψήφιοι από  
θρησκευτικές μειονότητες είναι λιγότερο παραγωγικοί μπορεί να 
αυτοεπιβεβαιώνεται κάθε φορά που η θρησκευτική πίστη λειτουργεί ως 
παράγοντας διαλογής.  
 

55. Το δεύτερο αποτέλεσμα - η μη ευνοϊκή προσφορά αρχικού μισθού σε βάρος 
των θρησκευτικών μειονοτήτων – συνάδει επίσης με τις προκαταλήψεις και τις 
στερεοτυπικές αντιλήψεις των εργοδοτών. Σημαντικό στοιχείο που επίσης 
επισημαίνεται στην εργασία είναι ότι καθόσον οι γυναίκες που ανήκουν σε 
θρησκευτικές μειονότητες είναι πιο ευάλωτες στις κοινωνικές προκαταλήψεις 
από ό,τι οι άνδρες που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες, οι θεμελιώδεις 
διακρίσεις θα είναι πιο έντονες για τις γυναίκες. Ωστόσο, η εργασία σημειώνει 
ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να ελεγχθεί με 
συγκεκριμένο τρόπο εάν αυτές οι διακρίσεις οφείλονται σε αντιπάθεια ή/ και σε 
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στατιστικά κίνητρα από τους εργοδότες. 
 

56. Από άποψη πολιτικών, τα ευρήματα καταδεικνύουν διαφορές στην 
επαγγελματική πρόσβαση και χαμηλότερους μισθούς για τις θρησκευτικές 
μειονότητες. Η εργασία συμπεραίνει ότι εάν υποτεθεί πως οι διακρίσεις λόγω 
προσωπικών συμπαθειών ευθύνονται για τις άνισες τάσεις που καταγράφονται, 
τότε η νομοθεσία κατά των διακρίσεων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατά 
των διακρίσεων ίσως είναι η κατάλληλη απάντηση. Από την άλλη, εάν υποτεθεί 
ότι οι στατιστικές διακρίσεις ευθύνονται για τις διακρίσεις στην απασχόληση, 
τότε η λύση ίσως είναι να αναζητηθεί ένας εναλλακτικός τρόπος για την 
αξιολόγηση των δυνατοτήτων παραγωγικότητας των εργαζομένων και να 
μειωθούν, συνεπώς, οι διακρίσεις σε ομαδικό επίπεδο.  Η θεωρία του 
επαγγελματικού διαχωρισμού παρουσιάζει αποτελεσματικά με ποιον τρόπο οι 
πρακτικές στο χώρο εργασίας και η οργανωτική ιεραρχία δημιουργούν 
ανισότητες που οδηγούν σε μη επαρκή αξιοποίηση των παραγωγικών 
δυνατοτήτων. Η κατανόηση των προκαταλήψεων στην απασχόληση 
περιπλέκεται περαιτέρω από το ευρύ φάσμα των αγορών εργασίας που 
εξαρτώνται από συγκεκριμένες εταιρείες, την ισχυρή επίδραση επαγγελματικών 
παραγόντων στον προσδιορισμό των πρακτικών απασχόλησης και την 
επίδραση αυτών των πρακτικών στις θέσεις εργασίας και στις προοπτικές των 
εργαζομένων που ασπάζονται διαφορετική θρησκεία. 
 

57. Άλλη μια εργασία24 διερεύνησε πρόσφατα (2010) εάν οι άνδρες Αλβανοί 
χαμηλής εξειδίκευσης αντιμετωπίζουν άνιση μεταχείριση στην ελληνική αγορά 
εργασίας. Ξανά, μέσω της αποστολής υποθετικών βιογραφικών σημειωμάτων, 
οι συντάκτες διαπίστωσαν ότι οι Αλβανοί αντιμετωπίζουν σε ποσοστό 43,5% 
καθαρές διακρίσεις στην επαγγελματική πρόσβαση. Η έρευνα διαπίστωσε 
επίσης ότι οι Αλβανοί έχουν κατά 36,5% λιγότερες πιθανότητες να εργαστούν με 
ασφαλιστική κάλυψη, ενώ οι πιθανές συμβάσεις εργασίας τους προβλέπουν 
εισόδημα κατά μέσο όρο 8,8% χαμηλότερο από τις αντίστοιχες συμβάσεις των 
Ελλήνων και κατά 5,3% χαμηλότερο από το νόμιμο βασικό μισθό. Μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι οι διακρίσεις στην απασχόληση που έχουν εντοπιστεί κατά 
των ανδρών Αλβανών σχετίζονται περισσότερο με την εθνοτική τους καταγωγή 
παρά με τη θρησκεία ή την πίστη τους, καθώς δεν αποδίδεται κάποια 
συγκεκριμένη θρησκεία στους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα, οι οποίοι 
μπορεί να είναι αθεϊστές, μουσουλμάνοι ή χριστιανοί ορθόδοξοι.            

 
58. Εκτός από την περιορισμένη κοινωνική έρευνα που διαπιστώνει διακρίσεις στην 

απασχόληση κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων, είναι γνωστά λιγοστά 
παραδείγματα καλών πρακτικών στο χώρο εργασίας τα οποία ανταποκρίνονται 
στη θρησκευτική πολυμορφία και τα περισσότερα είναι σποραδικά και αφορούν, 
για παράδειγμα, εργοδότες που δείχνουν κατανόηση εάν οι μουσουλμάνοι 

                                                 
24

  Δρυδάκης Νίκος και Βλάσσης Μηνάς, Ethnic Discrimination in the Greek Labour Market: 
Occupational Access, Insurance Coverage, and Wage Offers (Εθνοτικές διακρίσεις στην ελληνική 
αγορά εργασίας: Επαγγελματική πρόσβαση, ασφαλιστική κάλυψη και προσφορές μισθού), 
Manchester School, Wiley-Blackwell Publication, 2010, 78(3): 201-218. 
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εργαζόμενοί τους επιθυμούν να κάνουν διάλειμμα για προσευχή κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου εργασίας.     
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5 Διακρίσεις στην παιδεία 
 
59. Σύμφωνα με διαθέσιμες εκθέσεις,25 έχει παρατηρηθεί καθαρή βελτίωση στην 

κατάσταση αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής 
μειονότητας από τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, η ραγδαία αυξανόμενη 
συμμετοχή των παιδιών μεταναστών δεύτερης γενιάς στην εκπαίδευση 
συνοδεύεται από ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό εγκατάλειψης της 
εκπαίδευσης, το οποίο παραμένει υψηλότερο για τα παιδιά των μεταναστών σε 
σχέση με το συνολικό μαθητικό πληθυσμό στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρόλο που δεν θα πρέπει να αποδίδεται στις 
σχολικές επιδόσεις. Καταγράφονται μεμονωμένα περιστατικά αποκλεισμού και 
διακρίσεων εναντίον μαθητών της μειονότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με σχολικές 
εορτές και παρελάσεις, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις έντονα εθνοκεντρικές 
πτυχές της ελληνικής παιδείας. Τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν τα τελευταία 
χρόνια ήταν, πρώτον, η απαγόρευση εγγραφής στο σχολείο σε παιδιά 
μεταναστών που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής η οποία 
ανακλήθηκε αργότερα μετά από επέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και, 
δεύτερον, το ερώτημα εάν οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να γίνονται 
σημαιοφόροι στις σχολικές παρελάσεις. Το δεύτερο ζήτημα προκαλεί 
αντιδράσεις μισαλλοδοξίας σε τοπικό επίπεδο κάθε χρόνο.   

 
60. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προβλέπει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις άλλες 

θρησκείες στην εργασία ή στη φοίτηση, παρά μόνο τη δυνατότητα εξαίρεσης 
από το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο, ενώ δεν έχουν καταγραφεί 
εντάσεις στην Ελλάδα αναφορικά με θρησκευτικά σύμβολα (μαντήλες κ.λπ.). 
Μια σειρά προληπτικών και θετικών μέτρων κατά των διακρίσεων στοχεύουν 
στη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα μέλη της μουσουλμανικής 
μειονότητας στην περιοχή της Θράκης. Ένα μεγάλο μέρος αυτών αποτελούνται 
από προγράμματα για την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (βλ. παρακάτω).    
 

61. Η κρατική διαπολιτισμική εκπαίδευση συνίσταται στην παροχή γλωσσικής 
υποστήριξης από εξειδικευμένους καθηγητές και εφαρμόζεται μόνο σε 26 
διαπολιτισμικά σχολεία τα οποία λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά τα 
σχολεία εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών περισσότερων από ενός 
εκατομμυρίου μεταναστών. Το 1996, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων έθεσε τα θεμέλια ενός συστήματος που έχει σχεδιαστεί για να 
καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες κοινωνικών ομάδων με συγκεκριμένη 
κοινωνική, πολιτισμική ή θρησκευτική ταυτότητα. Το υπουργείο θέσπισε τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση – μια νέα μορφή εκπαίδευσης στην Ελλάδα – στο 
πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η 
σύσταση και λειτουργία τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαίδευση σε νεαρά άτομα με συγκεκριμένη 
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  Μίλτος Παύλου, HLHR-KEMO (Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – Κέντρο 
Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων), Ετήσια Έκθεση 2007: Ρατσισμός και διακρίσεις κατά των 
μεταναστών και των μειονοτήτων στην Ελλάδα. 
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εκπαιδευτική, κοινωνική ή πολιτισμική ταυτότητα. Στα διαπολιτισμικά σχολεία, η 
συνήθης διδακτέα ύλη προσαρμόζεται έτσι ώστε να καλύπτει τις συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε 
αυτά.   
 

62. Συνολικά, 26 διαπολιτισμικά σχολεία έχουν συσταθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα 
από το 1996. Τα σχολεία αυτά, ο αριθμός των οποίων θα συνεχίσει να 
αυξάνεται, εγγυώνται την ισότητα ευκαιριών για κάθε μαθητή στη χώρα, ενώ οι 
υπερσύγχρονες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία και στην 
εκμάθηση σε αυτά τα σχολεία έχουν θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για 
το ευρύτερο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Από τα 26 σχολεία, τα 13 είναι 
δημοτικά, τα 9 γυμνάσια και τα 4 λύκεια. Ένα σχολείο μπορεί να περιγραφεί ως 
διαπολιτισμικό μόνο όταν  επαναπατρισθέντες Έλληνες ή/ και αλλοδαποί 
μαθητές αποτελούν τουλάχιστον το 45% του συνολικού αριθμού των μαθητών. 
Οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα σχολεία λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και 
επιλέγονται βάσει των γνώσεών τους στο θέμα της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 
 

63. Όπως σημειώθηκε στην πρώτη ενότητα της παρούσας έκθεσης, τα 
πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα προορίζουν ορισμένο αριθμό 
θέσεων για τους μουσουλμάνους φοιτητές κάθε χρόνο. Οι πρώτοι φοιτητές από 
τη μειονότητα εγγράφηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια το 1996 δυνάμει του Ν. 
2341/1995 που παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στις πανεπιστημιακές σπουδές 
στην Ελλάδα για τους φοιτητές της μειονότητας ως ένα μέτρο θετικών 
διακρίσεων.26 Ο νόμος προβλέπει 300 θέσεις φοιτητών (το 0,5% του συνόλου 
και τουλάχιστον μία θέση σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα) για τους μαθητές της 
μουσουλμανικής μειονότητας, επιτρέποντας έτσι σε οποιονδήποτε απόφοιτο 
λυκείου από τη μειονότητα να εγγραφεί σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Το 1998, 
464 θέσεις ήταν διαθέσιμες. 124 μουσουλμάνοι φοιτητές συμμετείχαν στις 
εισαγωγικές εξετάσεις και 58 γυναίκες και 54 άνδρες έγιναν δεκτοί σε 
πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Το 2001-02, 
138 φοιτητές από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης εγγράφηκαν σε 
ελληνικά πανεπιστήμια και το 2002-03 ο αριθμός τους έφτασε τους 178. Έως το 
1996, οι λίγοι σε αριθμό ακαδημαϊκά άριστοι φοιτητές της μειονότητας 
προτίμησαν, λόγω της περιορισμένης γνώσης των ελληνικών και της δυσκολίας 
των πανελλήνιων εισαγωγικών εξετάσεων, να φοιτήσουν σε τουρκικά 
πανεπιστήμια όπου ισχύει προτιμησιακό καθεστώς για την εισαγωγή τους. 
 

64. Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα στο πεδίο της εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί 
εδώ και χρόνια στη Δυτική Θράκη, είναι το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Μουσουλμανοπαίδων. Το μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Μουσουλμανοπαίδων (ΠΕΜ) είναι προϊόν μιας νέας στρατηγικής του ελληνικού 
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  Δημητρακόπουλος, I. N., (2004), Αναλυτική Έκθεση για την Εκπαίδευση, ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο 
Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης, Αθήνα. 
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κράτους για τη μειονότητα της Θράκης που ξεκίνησε τη δεκαετία του '90. 
Σύμφωνα με αυτήν τη νέα στρατηγική, το πρόγραμμα έχει τους εξής βασικούς 
στόχους: την ομαλή ένταξη των μουσουλμανοπαίδων στην ελληνική κοινωνία 
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, τη βελτίωση και ενίσχυση της παιδείας 
που τους παρέχεται με έμφαση στην άπταιστη γνώση των ελληνικών, κάτι που 
θα τα βοηθήσει στη μελλοντική ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό με καλύτερες 
συνθήκες, τη διασφάλιση ότι η εθνοτική και θρησκευτική ταυτότητα των παιδιών 
της μειονότητας γίνεται σεβαστή τόσο από το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και 
από την πλειονότητα του πληθυσμού, τον εφοδιασμό των εκπαιδευτικών με 
ειδικές γνώσεις και με το κατάλληλο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και την 
υποστήριξη των οικογενειών έτσι ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να 
βελτιώσουν τις σχολικές επιδόσεις τους.  
 

65. Εκπαιδευτικές δράσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του «Προγράμματος για 
την εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας» κατά την 
περίοδο 2010-13 περιλαμβάνουν ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις και 
παρεμβάσεις, καθώς και έρευνα και προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας. Οι 
ενδοσχολικές δράσεις και παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αντισταθμιστικά 
μαθήματα στα δημοτικά και στα γυμνάσια που διεξάγονται σε ώρες μετά από τις 
τακτικές ώρες του σχολείου ή στο πλαίσιο του ολοήμερου σχολείου· εκπαίδευση 
για τους δασκάλους του νηπιαγωγείου και, παράλληλα, διεξαγωγή μιας 
«έρευνας δράσης» η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη μεθόδων για τη διδασκαλία 
των ελληνικών σε παιδιά του νηπιαγωγείου η μητρική γλώσσα των οποίων δεν 
είναι η ελληνική· εκπαίδευση των δασκάλων της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· χρήση, σε πιλοτική βάση, στο πλαίσιο της 
τακτικής διδακτέας ύλης των γυμνασίων, εκπαιδευτικής ύλης εγκεκριμένης από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την ελληνική λογοτεχνία, τις φυσικές επιστήμες 
και την ιστορία που  έχει συνταχθεί σε προηγούμενες φάσεις του 
προγράμματος. Επίσης, περιλαμβάνονται ενημερωτικές συνεδρίες και 
επιστημονικά σεμινάρια για τους συμβούλους του υπουργείου και για τους κατά 
τόπους υπεύθυνους διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήματος.  
  

66. Οι εξωσχολικές δράσεις και παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη σύσταση 2 
κεντρικών, 6-8 περιφερειακών (ή μικρότερων) και 6 κινητών «Κέντρων 
Στήριξης» (ΚΕΣΠΕΜ). Τα ΚΕΣΠΕΜ παρέχουν αντισταθμιστικά μαθήματα για να 
ενισχύσουν τη γνώση των ελληνικών των παιδιών της μειονότητας και να 
βελτιώσουν τις σχολικές επιδόσεις τους· παιδαγωγικές και δημιουργικές 
δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας που στοχεύουν στην 
εξοικείωσή τους με την ελληνική γλώσσα και στην προετοιμασία τους για την 
ένταξή τους στο σχολείο· δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους· 
μαθήματα ελληνικών για τους γονείς μαθητών της μειονότητας· σεμινάρια για 
την εξοικείωση των δασκάλων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με την τουρκική γλώσσα.  
 

67. Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες του προγράμματος, δηλαδή η παρέμβαση εντός και 
εκτός της σχολικής μονάδας, είναι στενά συνδεδεμένοι και, συνδυαστικά, 
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προάγουν στόχους όπως η ενίσχυση της γνώσης των ελληνικών των παιδιών 
της μειονότητας, η βελτίωση των σχολικών τους επιδόσεων και η εξάλειψη του 
φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κατά τη διάρκεια της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.   
 

68. Η τρέχουσα φάση του προγράμματος (2010-2013) αποτελεί την τέταρτη φάση 
ενός ολοκληρωμένου εγχειρήματος που ξεκίνησε το 1997. Η πρώτη φάση 
(1997-2000) εστίασε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι γονείς 
της μειονότητας επιλέγουν να στείλουν τα παιδιά τους σε «μειονοτικά δημοτικά 
σχολεία», ήτοι σε σχολεία μόνο για μαθητές της μειονότητας με ειδικό καθεστώς 
που διέπεται από τη Συνθήκη της Λοωζάνης του 1923 και από διμερείς 
συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο κύριος στόχος του προγράμματος 
ήταν να βελτιωθεί  το πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας αυτών των μειονοτικών 
σχολείων. Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών αυτών των σχολείων, περίπου 7.000 
παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, ξεκινούν την πρώτη τάξη του δημοτικού χωρίς καμία 
γνώση των ελληνικών. Προτού το πρόγραμμα ξεκινήσει τη συστηματική 
παρέμβασή του στην εκπαίδευση της μειονότητας, τα μειονοτικά σχολεία 
χρησιμοποιούσαν την εκπαιδευτική ύλη που χρησιμοποιούσαν όλα τα άλλα 
σχολεία της χώρας, η οποία ήταν γραμμένη για μαθητές που είχαν την ελληνική 
ως μητρική τους γλώσσα. Το αρχικό πρόγραμμα περιελάμβανε την έκδοση 
νέων διδακτικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για το ελληνόγλωσσο 
πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων.    
 

69. Στη δεύτερη φάση (2002-2004), το πρόγραμμα συνέχισε το έργο του στα 
μειονοτικά δημοτικά σχολεία εστιάζοντας, επίσης, στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, στην αρχή της οποίας πολλά παιδιά από τη μειονότητα 
εγκαταλείπουν το σχολείο. Μια έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της 
δεύτερης φάσης αποκάλυψε ότι περισσότεροι από το 50% των μαθητών της 
μειονότητας εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να ολοκληρώσουν το γυμνάσιο. Η 
ανεπαρκής διδασκαλία των ελληνικών στο δημοτικό και η διδακτέα ύλη στο 
γυμνάσιο που έχει σχεδιαστεί για μαθητές που έχουν την ελληνική ως μητρική 
τους γλώσσα οδηγούν σε υψηλό ποσοστό αποτυχίας, ιδιαίτερα στην πρώτη 
τάξη του γυμνασίου.   

 
70. Η τρίτη φάση (2005-2008) εστίασε στην εκπαίδευση των δασκάλων 

προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που 
αναπτύχθηκε σε προηγούμενες φάσεις του προγράμματος και συνέχισε τις 
ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, με στόχο τους μαθητές αλλά και 
τους γονείς τους.   
 

71. Σύμφωνα με εκθέσεις, οι εκπαιδευτικές επιτυχίες των παιδιών της μειονότητας 
στη Θράκη είναι χαμηλές σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.27 Την 
τελευταία δεκαετία, ωστόσο, η κατάσταση βελτιώνεται σταθερά. Κυρίως χάρη 
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  Ασκούνη Ν. «Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη: Από το περιθώριο στην προοπτική της 
κοινωνικής ένταξης», Αθήνα: εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2006. 
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στο μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΠΕΜ), η 
φοίτηση των παιδιών της μειονότητας σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης έχει 
διευρυνθεί και συνεχίζει να διευρύνεται, όπως δείχνουν τα παρακάτω 
αριθμητικά στοιχεία.    
 

72. Στο επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης όπου δεν υπάρχουν μειονοτικά 
νηπιαγωγεία, ο αριθμός των μαθητών της μειονότητας που φοιτούν σε 
ελληνόγλωσσα νηπιαγωγεία αυξήθηκε από 112 το 1994-95 σε 1.482 το 2009-
10. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το μεγαλύτερο μέρος (περίπου τα δύο 
τρίτα) των παιδιών σε ηλικία δημοτικού φοιτούν, κατ'επιλογή των γονιών τους, 
σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία που λειτουργούν μόνο για τα παιδιά της 
μειονότητας και αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι της εκπαίδευσης με διπλή 
και δίγλωσση (στα ελληνικά και στα τουρκικά) διδακτέα ύλη. Σε αυτά τα σχολεία, 
τα μαθήματα στα ελληνικά διδάσκονται από δασκάλους που ανήκουν στην 
πλειονότητα του πληθυσμού και τα μαθήματα στα τουρκικά διδάσκονται από 
δασκάλους της μειονότητας (ή δασκάλους από την Τουρκία). Ο αριθμός των 
μαθητών που φοιτούν σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης μειώθηκε 
από 7.248 το 1991-92 σε 5.999 το 2009-10. Ωστόσο, πέρα από τα παιδιά που 
φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός παιδιών 
που φοιτούν σε δημόσια ελληνόγλωσσα δημοτικά σχολεία. Το 1996-97, στους 
νομούς Ξάνθης και Ροδόπης υπήρχαν περίπου 300 μαθητές της μειονότητας 
στα δημοτικά σχολεία, ενώ το 2009-10 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 2.880. 
Μάλιστα, σχεδόν όλα τα παιδιά της μειονότητας ολοκληρώνουν την εξαετή 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
 

73. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέρα από τα ελληνόγλωσσα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας (μέσης) εκπαίδευσης, τα γενικά και τα 
επαγγελματικά, υπάρχουν δύο μειονοτικά γυμνάσια/ λύκεια (ένα στην Ξάνθη και 
ένα στην Κομοτηνή) και δύο μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια (μεντρεσέδες), 
το πρώτο στην Κομοτηνή και το δεύτερο στον Εχίνο. Περίπου το ένα τέταρτο 
των μαθητών της μειονότητας φοιτούν σε αποκλειστικά μειονοτικά σχολεία, 
δηλαδή σε μειονοτικά γυμνάσια/ λύκεια και μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια, 
ενώ περίπου τα τρία τέταρτα φοιτούν σε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ο αριθμός των μαθητών της μειονότητας που φοιτούν στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε εντυπωσιακά τα τελευταία 15 χρόνια. Ο 
αριθμός των μαθητών από τη μειονότητα που φοιτούν σε όλα τα είδη σχολείων 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια, μειονοτικά και ιεροσπουδαστήρια) 
αυξήθηκε από 941 το 1991-92 σε 3.581 το 2009-10. Ομοίως, ο αριθμός των 
μαθητών από τη μειονότητα που φοιτούν σε επαγγελματικά σχολεία αυξήθηκε 
από 231 το 1989-90 σε 2.602 το 2009-10. 
 

74. Παρά την αναμφισβήτητη βελτίωση που έχει παρατηρηθεί κατά την τελευταία 
δεκαετία, υπάρχουν ακόμα πολλοί μαθητές που πρέπει να επαναλάβουν μια 
τάξη ή επιλέγουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Μεταξύ των μαθητών που 
αποφοίτησαν από το δημοτικό το 1997-98, το ποσοστό εγκατάλειψης στο 
γυμνάσιο ανερχόταν σε 65%, πολύ υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. 
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Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε από τους 
υπεύθυνους του προγράμματος, το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν 
το γυμνάσιο ανέρχεται επί του παρόντος σε 30%, δηλαδή έχει μειωθεί κατά το 
ήμισυ και πλέον σε σχέση με μια δεκαετία πριν.28  Εν ολίγοις, η εκπαίδευση της 
μειονότητας έχει βελτιωθεί σταδιακά, αλλά σοβαρό πρόβλημα συνεχίζει να 
αποτελεί η έλλειψη μειονοτικής εκπαίδευσης σε περιοχές εκτός Θράκης με 
σημαντικό μουσουλμανικό μειονοτικό πληθυσμό. Ωστόσο, ακόμα και σε εκείνες 
τις περιοχές εκτός Θράκης καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες τα τελευταία 
χρόνια για την παροχή ίσων ευκαιριών σε παιδιά διαφορετικής εθνοτικής 
καταγωγής ή άλλης θρησκείας πέραν της κρατούσας ελληνορθόδοξης, μέσω 
του θεσμού των διαπολιτισμικών σχολείων και της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης. Συνεπώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι καταβάλλονται 
περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της παιδείας προκειμένου να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις των διακρίσεων (λόγω εθνοτικής καταγωγής που 
συχνά συνδέεται με μια «διαφορετική» θρησκεία από εκείνη της πλειονότητας) 
σε σύγκριση με άλλους τομείς όπως η απασχόληση, η στέγαση, η υπηκοότητα 
κ.λπ.     
 

75. Αναφορικά με τη θέση στην εκπαίδευση των παιδιών από άλλες θρησκείες ή 
χωρίς καμία θρησκεία, δεν έχουν ανακύψει σχετικά ζητήματα στο προσκήνιο της 
δημόσιας συζήτησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.   
 

                                                 
28  Η συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στις 09.06.2011 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 

http://www.komotinipress.gr/eidiseis/koinonia/2020-thetika-ta-apotelesmata-ths-poreias-tou-
programmatos-ekpaidefsis-mousoulmanopaidwn.html. 

http://www.komotinipress.gr/eidiseis/koinonia/2020-thetika-ta-apotelesmata-ths-poreias-tou-programmatos-ekpaidefsis-mousoulmanopaidwn.html
http://www.komotinipress.gr/eidiseis/koinonia/2020-thetika-ta-apotelesmata-ths-poreias-tou-programmatos-ekpaidefsis-mousoulmanopaidwn.html
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6 Συμπεράσματα και συστάσεις 

 
76. Περιστατικά εχθρότητας λόγω θρησκείας ή περιστατικά ισλαμοφοβίας δεν είναι 

συνηθισμένα στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα εγκλήματα μίσους προς τους 
μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο σημειώνουν αύξηση καθώς η εισροή 
παράνομων μεταναστών και η οικονομική κρίση συνεχίζονται στη χώρα. Όμως, 
η σύνδεση των εγκλημάτων μίσους με τη θρησκεία δεν είναι ξεκάθαρη και το 
γεγονός ότι η Αθήνα δεν έχει ακόμα επίσημο τζαμί είναι ένα πολύ πιο επιτακτικό 
θέμα προς διερεύνηση σε σχέση με τις διακρίσεις με βάση τη θρησκεία ή την 
πίστη στην Ελλάδα. Η Αθήνα είναι η μοναδική πρωτεύουσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση χωρίς κρατικά χρηματοδοτούμενο τζαμί.  

 
77. Οι ερευνητές29 υποστηρίζουν ότι οι συνεχείς αναβολές στην ανέγερση 

θρησκευτικών χώρων αφιερωμένων στην ισλαμική πίστη στην Αθήνα δεν 
μπορούν να αποδοθούν μόνο σε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, οικονομικές 
επιπλοκές ή παράπονα από εθνικιστές πολιτικούς, αλλά θα πρέπει να 
αποδοθούν σε μια εθνικοθρησκευτική αντίληψη του χώρου από την 
πλειονότητα, που επιθυμεί να θεωρεί την Αθήνα ως ένα χώρο χωρίς ισλαμικές 
θρησκευτικές επιρροές.   
 

78. Στα αστικά κέντρα της Ελλάδας, οι δημόσιοι χώροι λατρείας συνδέονται κατά 
κύριο λόγο με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι περισσότερες αθηναϊκές γειτονιές 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία μιας κεντρικής ορθόδοξης εκκλησίας και 
αρκετών περιφερειακών μικρότερων εκκλησιών. Οι ορθόδοξες εκκλησίες είναι 
σημεία γεωγραφικής αναφοράς σε κάθε γειτονιά τόσο για τους θρησκευόμενους 
όσο και για τους μη θρησκευόμενους κατοίκους καθώς, για παράδειγμα, οι 
στάσεις του λεωφορείου ή του μετρό ή ακόμα και ολόκληρες γειτονιές ενδέχεται 
να φέρουν το όνομα του κύριου ναού της περιοχής. Άλλοι χριστιανικοί χώροι 
λατρείας (των καθολικών, των προτεσταντών κ.λπ.) είναι λιγοστοί στην Αθήνα 
και συναντώνται κυρίως σε επίσημους ναούς που είναι χτισμένοι στο κέντρο της 
πόλης όπου οι θρησκευτικές κοινότητες από διάφορες γειτονιές 
συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις.   
 

79. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η ανέγερση ενός τόπου λατρείας από μια 
θρησκευτική κοινότητα εκτός της χριστιανικής ορθόδοξης απαιτεί άδεια από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία υπόκειται στην έγκριση της 
Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας.30 Παρόλο που η Ελληνική Εκκλησία έχει εγκρίνει 
τα τελευταία χρόνια την ανέγερση ενός κεντρικού ισλαμικού τζαμιού στην 
Αθήνα, αυτά τα σχέδια δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί.    

 

                                                 
29

 Φύλο, Μετανάστευση και Διαπολιτισμικές Σχέσεις στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ge.M.IC.)  

Παραδοτέο υπ’αρ. 7, Θεματική Έκθεση «Θρησκεία» (WP6), Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
30

 Ν. 1363/1938 και Ν. 1672/1939. Παρόλο που το υπουργείο είναι αρμόδιο για την έκδοση της 
άδειας και, θεωρητικά, οι χριστιανορθόδοξες θρησκευτικές αρχές έχουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο, 
στην πράξη ασκούν σημαντική επιρροή σε αυτές τις αποφάσεις.  
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80. Λόγω του μεγάλου αριθμού των μουσουλμάνων στην περιοχή των Αθηνών που 

οφείλεται στις πρόσφατες εισροές μεταναστών, αρκετά ανεπίσημα τζαμιά έχουν 
κατασκευαστεί και λειτουργούν υπό ημιεπίσημο καθεστώς ως «πολιτιστικά 
κέντρα» σε ολόκληρη τη χώρα.31 Οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα προσεύχονται 
σε πρόχειρα τζαμιά που δημιουργούνται σε υπόγεια διαμερίσματα, καφετέριες, 
χώρους στάθμευσης και παλιές αποθήκες.32  Παρόλο που έχουν διεξαχθεί 
ελάχιστες έρευνες για τους ισλαμικούς τόπους λατρείας από ακαδημαϊκούς 
ερευνητές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα islam.gr  και άλλες αναφορές, υπάρχουν 
περίπου 60-100 τόποι λατρείας που λειτουργούν στην Αθήνα, με πέντε από 
αυτά τα τζαμιά να λειτουργούν από την πακιστανική κοινότητα, πέντε από την 
κοινότητα των μεταναστών από το μπανγκλαντεσιανή κοινότητα, ενώ η 
συντριπτική πλειοψηφία των τζαμιών είναι πολυεθνικά και λειτουργούν από 
περισσότερους από 40 ιμάμηδες.   

 
81. Γενικότερα, η θρησκευτική κυριαρχία του ορθόδοξου χριστιανισμού οδηγεί στην 

περιθωριοποίηση άλλων θρησκειών και στην περιορισμένη παρουσία του Ισλάμ 
στο αθηναϊκό θρησκευτικό τοπίο. Παρόλα αυτά, ενώ το Ισλάμ σχεδόν 
απουσιάζει από το φυσικό χώρο της πόλης, η παρουσία του είναι αδιάλειπτη 
στις δημόσιες συζητήσεις για τη μετανάστευση και τη θρησκεία.      

 
82. Το θέμα των διακρίσεων στην απασχόληση και στην παιδεία με βάση τη 

θρησκεία δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος στην Ελλάδα. Ωστόσο, με βάση τις 
υπάρχουσες έρευνες και αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης, έχουν 
διαμορφωθεί δύο ξεχωριστές τάσεις. Σε ό,τι αφορά τον αυτόχθονα 
μουσουλμανικό πληθυσμό της Δυτικής Θράκης, τις τελευταίες δεκαετίες μπορεί 
να αναφερθεί βελτίωση της θέσης του στην απασχόληση και στην παιδεία.   

 
83. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τα μέλη άλλων αυτοχθόνων θρησκευτικών ομάδων και 

τους πρόσφατους πληθυσμούς μεταναστών που ασπάζονται θρησκείες οι 
οποίες διαφέρουν από την κρατούσα ελληνορθόδοξη πίστη, υπάρχουν στοιχεία 
που καταδεικνύουν την ύπαρξη διακρίσεων εναντίον τους στον τομέα της 
απασχόλησης. Οι διαφορές στους μισθούς, στο είδος της απασχόλησης και στα 
ποσοστά ανεργίας των μεταναστών μια σημαντική μερίδα των οποίων ανήκει σε 
μουσουλμανικές θρησκευτικές ομάδες, αποτελούν ένδειξη συνεχούς 
αποκλεισμού, μειονεξίας και διακρίσεων, αλλά θα ήταν παραπλανητικό να 
αποδοθούν μόνο σε θρησκευτικές διαφορές, καθώς οφείλονται και σε 
πολιτισμικούς και οικονομικούς παράγοντες. 

 
84. Η ανταπόκριση της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων 

σε θέματα διακρίσεων με βάση τη θρησκεία ή την πίστη είναι αμελητέα. Δεν έχει 
γίνει δημόσια συζήτηση για το δικαίωμα ή όχι των φοιτητριών ή των 
εργαζομένων να φορούν μαντήλες ή άλλα θρησκευτικά σύμβολα στο σχολείο ή 
στο χώρο εργασίας. Διαπιστώνεται γενική απουσία πολιτικών διαχείρισης της 

                                                 
     

31
 Παπαντωνίου Α.  «Μουσουλμάνοι μετανάστες στην Αθήνα», Εκκλησία, ΠΣΤ (5): 348-360, 2009. 

32
 Φύλο, Μετανάστευση και Διαπολιτισμικές Σχέσεις στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ge.M.IC.)  

Παραδοτέο υπ’αρ. 7, Θεματική Έκθεση «Θρησκεία» (WP6), Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
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πολυμορφίας στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο εργασίας. Στα μέσα 
ενημέρωσης γίνονται ελάχιστες αναφορές σε άλλες θρησκευτικές εορτές και 
καμία αναφορά σχετικά με την αναγνώριση των εορτών άλλων θρησκειών ως 
λόγο για τη χορήγηση άδειας από την εργασία. Τα σχολεία είναι πιο 
ευαισθητοποιημένα στην καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση τη θρησκεία 
και, συχνότερα, τη εθνοτική καταγωγή, αλλά η ανταπόκρισή τους δεν έχει 
θεσμοθετηθεί, είναι σε μεγάλο βαθμό μεμονωμένη και υφίσταται χάρη στην 
προσωπική πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία.  
 

85. Όπως έχει ήδη περιγραφεί στο κύριο μέρος της έκθεσης, μετά από τις 
καθυστερήσεις της κυβέρνησης να υλοποιήσει το σχέδιο για την ανέγερση ενός 
κρατικά χρηματοδοτούμενου τζαμιού στην Αθήνα, οι μουσουλμάνοι 
διοργάνωσαν μια σειρά μαζικών δημόσιων προσευχών στην Αθήνα. Το 
Σεπτέμβριο του 2011, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε να επιταχυνθεί η 
ανέγερση του πρώτου επίσημου τζαμιού στην Αθήνα, με το κόστος να 
υπολογίζεται στα 16 εκ. ευρώ περίπου.33 Η ανακοίνωση έγινε καθώς η 
υπερχρεωμένη Ελλάδα αγωνίζεται ενάντια στην αυξανόμενη ύφεση που έχει 
αφήσει σχεδόν ένα εκατομμύριο Έλληνες άνεργους, πιθανόν για να 
αποφευχθούν τυχόν βίαιες διαδηλώσεις από τους μουσουλμάνους.   

 
86. Γενικότερα, μερικές μη ορθόδοξες θρησκευτικές κοινότητες έχουν αναφέρει 

δυσκολίες στην επικοινωνία με αξιωματούχους της Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
έχουν ισχυριστεί ότι η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στην πίστη 
τους αύξησε την κοινωνική μισαλλοδοξία κατά των θρησκειών τους.    
 

87. Όσον αφορά στις συστάσεις,34 η ECRI (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του 
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας) παροτρύνει σθεναρά στις εκθέσεις της τις 
ελληνικές αρχές να συμμετάσχουν σε διάλογο με τα μέλη της μουσουλμανικής 
μειονότητας της Δυτικής Θράκης προκειμένου να βρεθούν ικανοποιητικές λύσεις 
σε εκκρεμή ζητήματα όπως ο διορισμός των μουφτήδων, ο διορισμός των 
ιμάμηδων, η εκλογή των διοικητικών επιτροπών ιδιωτικών φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων και το ύψος των μιναρέδων. Η ECRI επισημαίνει ότι οι αρχές 
συνεχίζουν να διορίζουν τους μουφτήδες και ότι ο τοπικός πληθυσμός εκλέγει 
τους δικούς του μουφτήδες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων έκρινε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 9 (ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων διότι βρήκε ένα δεύτερο υποψήφιο, ένα μουφτή εκλεγμένο από 
«τους μουσουλμάνους που έκαναν την προσευχή τους στα τζαμιά» και ότι είναι 
ένοχη λόγω σφετερισμού των λειτουργιών ενός ιερέα «γνωστής θρησκείας». 
Επίσης, ο Ν. 3536/2007 προβλέπει το διορισμό από τις ελληνικές αρχές 240 
καθηγητών ισλαμικού δικαίου, μερικοί εκ των οποίων μπορούν να διατελέσουν 
ιμάμηδες. Οι εκπρόσωποι της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη 

                                                 
33

  Kern Soeren, Greece to Build First Official Mega-Mosque in Athens (Η Ελλάδα πρόκειται να 
αναγείρει το πρώτο επίσημο μεγάλο τζαμί στην Αθήνα), 12 Σεπτεμβρίου 2011. 

34
  Οι συστάσεις βασίζονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της 

Μισαλλοδοξίας (ECRI) για την Ελλάδα, 15.09.2009. 

http://www.gatestoneinstitute.org/author/Soeren+Kern
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ανέφεραν στην ECRI ότι η επιτροπή επιλογής που είναι αρμόδια για αυτούς 
τους διορισμούς αποτελείται από μέλη των Υπουργείων Παιδείας, Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Εξωτερικών χωρίς να περιλαμβάνει κανένα μέλος από την 
μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Επεσήμαναν ότι άλλες 
θρησκευτικές ομάδες είναι ελεύθερες να επιλέξουν τους θρησκευτικούς 
εκπροσώπους τους. Οι ελληνικές αρχές από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι 
η διαδικασία επιλογής για διδασκάλους και κήρυκες του Ιερού Κορανίου 
διεξάγεται από τους μουφτήδες και μουσουλμάνους θεολόγους, οι οποίοι 
επεξεργάζονται τις αιτήσεις και αξιολογούν την ικανότητα των υποψηφίων. 
Αναφέρουν ότι αποκλειστική αρμοδιότητα της κρατικής επιτροπής είναι να 
διασφαλίσει ότι οι επιλεγέντες υποψήφιοι πληρούν ορισμένες τυπικές 
προϋποθέσεις (λευκό ποινικό μητρώο, εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, 
απολυτήριο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), όπως 
απαιτείται για όλους τους διορισμούς στο δημόσιο τομέα.  
 

88. Επίσης, η ECRI έχει λάβει αντικρουόμενες αναφορές από τις ελληνικές αρχές 
και από ορισμένους εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική 
Θράκη σχετικά με την ταυτότητα των Ρομά και των Πομάκων στην περιοχή. 
Αφενός, οι αρχές επεσήμαναν ότι η ταυτότητα των Ρομά και των Πομάκων δεν 
αναγνωρίζεται πάντοτε από την πλειονότητα των κατοίκων τουρκικής 
καταγωγής στην περιοχή και ότι μερικές φορές οι ομάδες αυτές πέφτουν θύματα 
διακρίσεων από τους τελευταίους. Αφετέρου, ορισμένοι εκπρόσωποι της 
μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη αρνούνται αυτόν τον 
ισχυρισμό. Επ’αυτού του ζητήματος, η ECRI συστήνει στις ελληνικές αρχές να 
διασφαλίσουν το σεβασμό και την εφαρμογή του δικαιώματος 
αυτοπροσδιορισμού όλων των κατοίκων της Δυτικής Θράκης και να ληφθούν 
μέτρα που διασφαλίζουν ότι κανείς δεν υφίσταται οποιαδήποτε μορφή πιέσεων 
ή διακρίσεων ως προς αυτό το ζήτημα και ότι θα γίνουν βήματα για την 
προαγωγή του διαλόγου και της αμοιβαίας αποδοχής μεταξύ αυτών των 
ομάδων.    
 

89. Αναφορικά με το ζήτημα των εγκλημάτων μίσους, παρόλο που αυτά δεν 
συνδέονται ξεκάθαρα με τη θρησκευτική πίστη, αλλά στοχεύουν περισσότερο 
στους μετανάστες και στους αιτούντες άσυλο σε συγκεκριμένες γειτονιές της 
Αθήνας, η οργάνωση Human Rights Watch προχωρά σε μια σειρά συστάσεων 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές αρχές μπορούν να 
καταπολεμήσουν την ξενοφοβία. Στις συστάσεις περιλαμβάνεται η 
μεταρρύθμιση του ποινικού δικαίου, η εξειδικευμένη εκπαίδευση των 
αστυνομικών και η καλύτερη καταγραφή των εγκλημάτων μίσους από την 
πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, όπως και η επιτήρηση και η χρηματοδότηση 
από την ΕΕ για τη στήριξη αυτών των μέτρων. 

 
90. Γενικότερα, καθώς δεν υπάρχει εδραιωμένο σύστημα συγκέντρωσης εθνοτικών 

δεδομένων στην Ελλάδα, συνιστάται στις ελληνικές αρχές να εξετάσουν 
τρόπους δημιουργίας ενός συνεκτικού, ολοκληρωμένου συστήματος 
συγκέντρωσης δεδομένων προκειμένου να παρακολουθείται η κατάσταση των 
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μειονοτικών ομάδων (όπως οι Ρομά, οι Μουσουλμάνοι στη Δυτική Θράκη, οι 
πρόσφυγες και οι μετανάστες) μέσω πληροφοριών που θα κατανέμονται, για 
παράδειγμα, σύμφωνα με την εθνοτική καταγωγή, τη γλώσσα, τη θρησκεία και 
την εθνικότητα. Τα δεδομένα πρέπει να συγκεντρώνονται σε διάφορους τομείς 
δημόσιας πολιτικής και να τηρείται το απόρρητο, η συναίνεση κατόπιν 
ενημέρωσης και ο εκούσιος αυτοπροσδιορισμός των ατόμων ως μελών μιας 
συγκεκριμένης ομάδας. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να συμβάλει στην 
καταγραφή και αξιολόγηση της έκτασης των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν 
αυτές οι ομάδες σε τομείς όπως η στέγαση, η παιδεία και η απασχόληση. 
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