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Ο αριθμός των εγκλημάτων μίσους κατά χριστιανών
στην Ευρώπη σημείωσε απότομη αύξηση το 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έκθεσης του ΟΑΣΕ, που εκδόθηκε φέτος στις 16 Νοεμβρίου, ο
αριθμός των εγκλημάτων μίσους κατά των χριστιανών στην Ευρώπη σημείωσε απότομη αύξηση το
2020.

Στην έκθεση του ΟΑΣΕ, που εκδίδεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανεξιθρησκείας,
παρατίθενται 980 περιστατικά επιθέσεων κατά χριστιανών. Πρόκειται για πυρπολήσεις
ρωμαιοκαθολικών ναών, βεβηλώσεις και λεηλασίες των Τιμίων Δώρων, απρεπής συμπεριφορά
έναντι ιερέων και αντικαθολικές επιγραφές σε ευκτήριους οίκους και υπηρεσιακά κτήρια, μεταξύ
άλλων και από τις ακτιβίστριες του κινήματος υπέρ των εκτρώσεων. Το 2019 καταγράφηκαν πολύ
λιγότερες επιθέσεις σε χριστιανούς, συνολικά 595 περιστατικά.

Σημειώθηκε και σημαντική αύξηση περιστατικών επιθέσεων στην εκκλησιαστική ιδιοκτησία: από τις
459 το 2019 σε 871 το 2020. Παραλλήλως η απρεπής συμπεριφορά και οι βίαιες επιθέσεις στους
ανθρώπους μειώθηκαν από τις 80 σε 56 την ίδια περίοδο. Περισσότερο εγκλήματα μίσους κατά

χριστιανών καταγράφηκαν συνολικά στην Πολωνία: 241 περιστατικά το 2020, με περισσότερες τις
πράξεις βανδαλισμού έναντι ιδιοκτησιών της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας εξαιτίας των
παρεμβάσεων της Εκκλησίας κατά των εκτρώσεων. Στην έκθεση του ΟΑΣΕ καταγράφονται 172
παρόμοια περιστατικά στη Γερμανία, 159 στη Γαλλία και 113 στην Ιταλία. Η Αγία Έδρα παρουσίασε
στον ΟΑΣΕ στοιχεία για άλλα 150 παρόμοια εγκλήματα μίσους κατά χριστιανών στην Ευρώπη.

Ο Οργανισμός επίσης δημοσίευσε στοιχεία για τα εγκλήματα μίσους κατά της θρησκευτικής
πίστης, λόγω αντισημιτισμού, ρατσισμού και με άλλα κίνητρα. Συνολικά στην έκθεση αναφέρονται
7181 παρόμοια εγκλήματα μίσους. Ωστόσο ο αριθμός των εγκλημάτων μίσους κατά χριστιανών
είναι με βεβαιότητα πολύ μεγαλύτερος από τα παρατιθέμενα στοιχεία, καθότι μόνον 11 από τα 57
κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ παρουσίασαν στατιστικά στοιχεία παρόμοιων εγκλημάτων.

Η Μάντλεν Έντσλμπέργκερ, επικεφαλής του «Παρατηρητήριου Μισαλλοδοξίας και Διακρίσεων
Κατά Χριστιανών» (Observatory of Intolerance and Discrimination against Christians, OIDACE) με
έδρα τη Βιέννη, επισημαίνει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολιτικοί χωρίς προθυμία και
σπάνια «κατατάσσουν τα περιστατικά μίσους κατά των χριστιανών στα κοινωνικά προβλήματα
πρώτης κατηγορίας». «Η έκθεση του ΟΑΣΕ αντικατοπτρίζει μόνον την κορυφή του παγόβουνου,
μόνον την επίσημη καταγραφή των εγκλημάτων, που τηρούμε επί πολλά χρόνια», τόνισε η
Έντσλμπέργκερ και πρόσθεσε: «Παρ’ όλ’ αυτά αποτελεί μια επίμονη προτροπή για εγρήγορση της
κοινής γνώμης, υπέρβαση της αδιαφορίας ενώπιον της διευρυνόμενης κακοποίησης χριστιανών».
Στην παρούσα έκθεση του ΟΑΣΕ οι διωγμοί κατά των χριστιανών κατανέμονται στις ακόλουθες
κεντρικές κατηγορίες:

Πράξεις βανδαλισμού εκ μέρους των οπαδών των εκτρώσεων. Αυτά τα εγκλήματα προκαλούνται
συχνά από μίσος εναντίον της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξαιτίας της μη αποδοχής των
εκτρώσεων εκ μέρους της. Παρατίθενται στοιχεία για περισσότερα από 100 περιστατικά
προσβλητικών επιγραφών σε ναούς το 2020 στην Πολωνία, πιο συχνά με αντιχριστιανικά και
σατανικά συνθήματα και σύμβολα, όχι σπάνια με σύμβολα των ΛΟΑΤΚΙ. Τον Οκτώβριο του 2020
ακτιβίστριες, οι οποίες τάσσονται υπέρ των εκτρώσεων, έβαψαν τη νύχτα με μαύρη μπογιά το
μνημείο για τα παιδιά, που έχουν βίαια θανατωθεί σε έκτρωση, σε ρωμαιοκαθολικό νεκροταφείο
στην Πολωνία, βεβήλωσαν σταυρό σε ανάμνηση των θυμάτων του ναζισμού σε άλλο νεκροταφείο,
επιτέθηκαν σε προσευχομένους έξω από ρωμαιοκαθολικό ναό και έριξαν εναντίον τους μπουκάλια,
πέτρες και πυροτεχνήματα, τραυματίζοντας μερικούς πιστούς. Παρόμοια εγκλήματα καταγράφηκαν
και στην Ισπανία. Εκεί ένα μοναστήρι και τέσσερις ναοί υπέστησαν πράξεις βανδαλισμού κατά την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το 2020, μάλιστα στη μονή οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των
γυναικών ματαίωσαν την ακολουθία κραυγάζοντας αντιχριστιανικά συνθήματα.

Εμπρησμοί ρωμαιοκαθολικών ναών έγιναν στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία.
Λ.χ., στη Γερμανία οι δράστες έριξαν εύφλεκτο υγρό στα καθίσματα σε ρωμαιοκαθολική εκκλησία
και έβαλαν φωτιά. Τον Φεβρουάριο του 2020 σε ρωμαιοκαθολικό ναό στη Γαλλία εισέβαλαν
«διαμαρτυρόμενοι», οι οποίοι σκόρπισαν παντού περιττώματα και στη συνέχεια προσπάθησαν να
πυρπολήσουν τον ναό και μόνον η αστυνομία, που κατέφθασε, κατάφερε να τους εμποδίσει. Τον
Οκτώβριο του 2020 δέκα μασκοφόροι στάθμευσαν όχημα με καύσιμα στον τοίχο ρωμαιοκαθολικής

εκκλησίας και την πυρπόλησαν, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στον ναό. Τον Μάρτιο του 2020
στην Ελβετία εγκληματίες πυρπόλησαν το τμήμα της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, όπου
τοποθετείται το εκκλησιαστικό όργανο

Εγκλήματα μίσους στα κοινωνικά δίκτυα. Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς στην Ισπανία δέχθηκαν τον
Νοέμβριο του 2020 απειλές δολοφονίας μέσω κοινωνικών δικτύων. Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς στην
Πολωνία δέχθηκαν παρόμοιες απειλές με την απεικόνιση εκτελεσμένου ιερέα και
αντιρωμαιοκαθολικά συνθήματα. Ένας νεοφώτιστος χριστιανός στην Ιταλία δέχθηκε απειλές
ξυλοδαρμού μέσω κοινωνικών δικτύων τον Νοέμβριο του 2020. Ακτιβίστριες υπέρ των δικαιωμάτων
των γυναικών στην Πολωνία διέδωσαν στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο, στο οποίο ρίχνουν αυγά σε
ρωμαιοκαθολική εκκλησία τον Οκτώβριο του 2020.

Βάναυσες επιθέσεις κατά χριστιανών. Παρά τα μέτρα της καραντίνας, το 2020 συνεχίσθηκαν οι
εκδηλώσεις βίας και οι επιθέσεις κατά χριστιανών, έστω και σπανιότερα από ό,τι το 2019. Έτσι,
τρία άτομα σκοτώθηκαν με μαχαιριές, που δέχθηκαν στον ναό της Παναγίας στη γαλλική Νίκαια τον
Οκτώβριο του 2020. Ιερέας, ο οποίος ήταν ευρέως γνωστός για την αφοσιωμένη διακονία
μεταναστών και αστέγων, σφαγιάσθηκε από Τυνήσιο δίπλα στην ενορία του στην πόλη Κόμο
Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 2020. Στη Βρετανία τον Ιούνιο του 2020 δύο άνδρες ξυλοκόπησαν
ρωμαιοκαθολικό ιερέα μέσα στην εκκλησία, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στα πλευρά του.
Άλλος Βρετανός ρωμαιοκαθολικός ιερέας υπέστη βίαιη επίθεση στο ναό κατά τη διάρκεια
νεκρώσιμης ακολουθίας τον Οκτώβριο του 2020. Ιερέας στην Ισπανία νοσηλεύθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2020 αφού μαχαιρώθηκε στο στήθος την ώρα της ακολουθίας, ενώ ρωμαιοκαθολικός ιερέας
στην Πολωνία δέχθηκε αρκετές μαχαιριές στο στομάχι τον Οκτώβριο του 2020.
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