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ΠρEς  
τFν GερHν $ρχιεπισκοπFν $θηνJν καK  
τHς GερHς ΜητροπEλεις τ&ς LκκλησKας τ&ς MλλHδος 
 
 
Θέµα: «Περί παροχ&ς στοιχείων Rπί Sξιοποίνων τυχόν συµβάντων 
εWς βάρος µνηµείων καί χώρων θρησκευτικοY χαρακτ&ρος εWς τήν Zλ-
ληνικήν Rπικράτειαν» 
 
 ∆ιά τοY παρόντος, διαβιβάζοµεν ]µ^ν τό ]π’ Sριθ. 411/ 
Θ2/4.1.2021 `γγραφον τοY ΓενικοY Γραµµατέως Θρησκευµάτων 
$ξιοτίµου κ. Γεωργίου Καλαντζ&, περί τ&ς καταγραφ&ς τJν περι-
στατικJν εWς βάρος χώρων θρησκευτικ&ς σηµασίας διά τό `τος 2020. 
 cς γνωστόν, τό Τµ&µα ΘρησκευτικJν LλευθεριJν καί ∆ια-
θρησκειακJν Σχέσεων τ&ς ∆ιευθύνσεως Θρησκευτικ&ς Lκπαιδεύ-
σεως τ&ς Γενικ&ς Γραµµατείας Θρησκευµάτων τοY fπουργείου Παι-
δείας καί Θρησκευµάτων καταρτίζει κατ’ `τος `κθεσιν, διαλαµβά-
νουσαν Sξιόποινα συµβάντα εWς βάρος µνηµείων θρησκευτικοY χα-
ρακτ&ρος εWς τήν Zλληνικήν Rπικράτειαν, δρgσις Wδιαιτέρως σηµαν-
τική καί διά τήν hρθόδοξον Lκκλησίαν, Rφ’ iσον δι’ αjτ&ς τ&ς 
καταγραφ&ς SποτυποYνται, µεταξύ kλλων, φαινόµενα θρησκευτι-
κ&ς µισαλλοδοξίας εWς βάρος τ&ς «Rπικρατούσης θρησκείας» τJν 
Mλλήνων, τ&ς hρθοδόξου Lκκλησίας, τά lπο^α µάλιστα SφοροYν 
εWς ποσοστόν Sνώτερον τοY 95% τοY συνόλου τJν περιστατικJν.  
 oθεν, Sποστέλλοντες ]µ^ν σχετικόν ]πόδειγµα πρός συµπλή-
ρωσιν, παρακαλοYµεν ]µgς διά τήν παροχήν στοιχείων Rπί Sξιοποί-
νων τυχόν συµβάντων, Sφορώντων εWς κλοπάς p βανδαλισµούς Rκ-
κλησιαστικJν p θρησκευτικJν κειµηλίων, κινητJν καί Sκινήτων 
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µνηµείων θρησκευτικοY χαρακτ&ρος εWς τήν Zλληνικήν Rπικράτειαν, 
διά τό `τος 2020, Rπισηµαίνοντες τήν Sνάγκην οjσιαστικ&ς τεκµηρι-
ώσεως τJν περιστατικJν αjτJν διά φωτογραφικοY ]λικοY, καθ’ 
iσον q rπτικοποίησις τJν συµβάντων καθιστg kµεσα Sντιληπτόν 
τό εsδος καί τήν βαρύτητα Zκάστης προσβολ&ς, Rπιτρέποντας Rνδε-
χοµένως καί τήν Rξαγωγήν συµπερασµάτων διά τά κίνητρα τJν 
δραστJν. Τό tς εuρηται φωτογραφικόν ]λικόν πρέπει νά εsναι 
πρωτότυπον καί νά µή ]πόκειται εWς τήν πνευµατικήν Wδιοκτησίαν 
τρίτων, κατά συνέπειαν, παραποµπαί εWς vστοσελίδας εWδησεογραφι-
κοY περιεχοµένου δέν δύνανται νά SξιοποιηθοYν.  
 Lπισηµαίνεται q Sνάγκη Rγκαίρου Sποστολ&ς τJν στοιχείων 
πρός τήν Gεράν Σύνοδον τό Sργότερον wως τ&ς 7ης Φεβρουαρίου 
R.`., yνα Rν συνεχείz Sποστείλωµεν ταYτα πρός τό fπουργε^ον Παι-
δείας καί Θρησκευµάτων. 
  
 
 

LντολA καί Lξουσιοδοτήσει τ&ς Gερgς Συνόδου 
{ $ρχιγραµµατε|ς 

 
 
 

† { ~ρεJν Φιλόθεος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίησις :  
1. $ξιότιµον 
κ. Γεώργιον Καλαντζ&ν 
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Γενικόν Γραµµατέα Θρησκευµάτων 
2. ΕWδικήν Συνοδικήν  
Lπιτροπήν ΧριστιανικJν Μνηµείων 


