Εκκλησία Κρήτης. Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Η αντίδραση της Εκκλησίας της Κρήτης για την συμφωνία Ιερωνύμου - Τσίπρα
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στίς 10 Νοεμβρίου 2018, στό
Ἡράκλειο, σέ ἔκτακτη Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα πού εἶναι στήν ἐπικαιρότητα τίς
ἡμέρες αὐτές, καί συγκεκριμένα: α. τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ
Συντάγματος, β. τή μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί γ. τήν ἐκκλησιαστική περιουσία.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε τά μείζονος σημασίας θέματα αὐτά καί μελέτησε τίς διάφορες
ἐκκλησιαστικές, κοινωνικές, νομικές καί ἄλλες προεκτάσεις καί παραμέτρους, μέ συναίσθηση
τῆς σπουδαιότητας τῶν θέσεων καί Ἀποφάσεών Της ἔναντι τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἱστορίας.
Γιά τό θέμα τῆς προτεινόμενης ἀναθεώρησης ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἀπό τήν
Κυβέρνηση ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί δηλώνει τά ἑξῆς:
1. Θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 21, τό ὁποῖο ἀναφέρεται καί
προστατεύει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, πού σύμφωνα μέ τό ἰσχύον Σύνταγμα ἀποτελεῖ
«θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους» καί τελεῖ ὑπό τήν προστασία τοῦ
Κράτους καί δηλώνει ρητῶς τήν ἀντίρρησή Της στήν ἀπάλειψη τῆς διατύπωσης αὐτῆς ἀπό τό
Σύνταγμα. Ἀρχιερεῖς καθώς καί κληρικοί τῆς Μεγαλονήσου δέχονται συνεχῶς αἰτήματα καί
διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ γιά τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας,
ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό πρῶτο κύτταρο τῆς κοινωνίας μας καί μάλιστα σέ μέρες πού ἡ Πατρίδα
μας ἔχει ἔντονο δημογραφικό πρόβλημα. Ἡ οἰκογένεια χρειάζεται σαφῆ Συνταγματική
προστασία καί ὄχι ἀποδόμηση.
2. Ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατ᾽ ἀρχήν, διαφωνεῖ ρητά μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ
Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, καθώς οὐδεμία Ἐθνική, κοινωνική ἤ νομική ἀνάγκη ἐπιβάλλει τοῦτο.
Αὐτή τή θέση, ἐξέφρασε καί ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
στό ἀπό 1ης Αὐγούστου 2017 Σεπτό Πατριαρχικό Του γράμμα, πρός τόν Ἐξοχώτατο
Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος.
Σέ κάθε περίπτωση, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης διαφωνεῖ μέ τήν προτεινόμενη προσθήκη τῆς φράσης:
«Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη», στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος. ∆ηλώνει
τόν σεβασμό Της σέ κάθε θρήσκευμα, τό ὁποῖο προστατεύεται καί σήμερα ἐπαρκῶς ἀπό τό
Σύνταγμα (ἄρθρο 13, παρ.2) καί τή νομοθεσία τοῦ Κράτους. Οἱ νομικές προεκτάσεις τῆς
προτεινόμενης εἰσαγωγῆς τῆς φράσης ὅτι «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη»
δέν εἶναι σαφεῖς. Κάθε πειραματισμός καί ἀκροβασία στό θέμα αὐτό θά ἐπιφέρει στό μέλλον
ἀρνητικές συνέπειες εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Τί σημαῖνει ἄραγε, γιά τόν λαό καί τήν
Ἐκκλησία, ὁ ἐν λόγῳ ὅρος περί θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τῆς Ἑλλάδας; Πῶς ἑρμηνεύεται
ἀπό πλευρᾶς τῆς Πολιτείας;
Ἐπίσης, ἡ προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3, δέν κατονομάζει ρητά τή δικαιοδοσιακή
ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, δηλαδή ὅτι εἶναι Ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία ὑπό τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καθώς καί ὅτι διοικεῖται μέ δικό Της Καταστατικό Χάρτη.
Γιά τό θέμα τῆς ἀξιοποίησης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα
ἀποφάσισε καί δηλώνει τά ἑξῆς:
Ὅσα ἀκούγονται καί φημολογοῦνται γιά ἀμύθητη δῆθεν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, δέν
ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης διαχρονικά ἔδωσε τό μεγαλύτερο
μέρος τῆς περιουσίας Της ὑπέρ ἀναξιοπαθούντων ἀνθρώπων, ὑπέρ τοῦ Ταμείου Ἐφέδρων
Πολεμιστῶν, γιά ὑποτροφίες ἄπορων φοιτητῶν καί ἐνίσχυσε τίς προνοιακές δομές τῆς
Ἐκκλησίας, γιά τή στήριξη καί τή βοήθεια ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας σέ ὅλη τήν Κρήτη.
Ἐπίσης, μεγάλο μέρος τῆς περιουσίας Της δόθηκε στήν Πολιτεία γιά νά καλύπτει τή μισθοδοσία
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τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Ἡ σημερινή ὑπάρχουσα ἐκκλησιαστική περιουσία στήν Μεγαλόνησο, στό
μεγαλύτερό της μέρος εἶναι ἄνευ ἀξίας καί εἶναι ἀδύνατο αὐτή νά καλύψει τή μισθοδοσία τῶν
κληρικῶν τῆς Κρήτης. Συνεπῶς, γιά ποιό «κοινό ταμεῖο» συζητοῦμε, τό ὁποῖο θά εἶναι ἱκανό νά
καλύψει τίς μισθολογικές ἀνάγκες τῶν κληρικῶν μας;
Γιά τό θέμα τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί
δηλώνει:
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τιμᾶ τούς κληρικούς Της καί ἀναγνωρίζει ὅτι ἐργάζονται φιλότιμα στή
διακονία τους. Ὁ ρόλος τοῦ Κρητικοῦ Ἱερέα εἶναι ὄχι μόνο Ἐκκλησιαστικός, ἀλλά Ἐθνικός καί
κοινωνικός. Ἰδιαίτερα στά χρόνια αὐτά τῆς παρατεινόμενης κρίσης, ὁ κληρικός τῆς Κρήτης εἶναι
ἐκεῖνος πού ἀνέλαβε πολύπτυχους ρόλους καί πρωτοβουλίες γιά τήν ἀντιμετώπιση
καθημερινῶν προβλημάτων καί δυσκολιῶν τοῦ λαοῦ μας, διαφυλάττοντας τήν κοινωνική
συνοχή. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Ἱερά Σύνοδος δηλώνει ἀπερίφραστα ὅτι ἡ ὑπάρχουσα
νομοθετημένη μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, πού ἐπί σειρά δεκαετιῶν ἔχει δοκιμασθεῖ, δέν
χρήζει ὁποιασδήποτε ἀλλαγῆς. Ὅσα δημοσιεύθηκαν γιά τήν ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος στή
μισθοδοσία τῆς κληρικῶν, δέν διασφαλίζουν τά ἐργασιακά δικαιώματα καί ἀφήνουν κενά καί
ἀσάφειες σέ πολλά ἐπίπεδα. Μέ τόν τρόπο αὐτό, τό μέλλον τῶν ἑκατοντάδων κληρικῶν τῆς
Κρήτης, ὡς καί τῶν οἰκογενειῶν τους, κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι πολύτεκνες, εἶναι μετέωρο
καί ἀμφισβητούμενο. Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά διασφαλίσει μέ κάθε νόμιμο τρόπο τήν ἀξιοπρέπεια
τῶν κληρικῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους, πού ὑπηρετοῦν τήν Ἐκκλησία Κρήτης καί δέν θά
ἐπιτρέψει τή βίαιη δυσμενῆ μεταβολή τοῦ ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τους, μέ ἀναίτιες
καταστρατηγήσεις κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.
Ἄν σήμερα πολλοί σιωποῦν γιά τήν ἐπιχειρούμενη καταπάτηση τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων
τῶν κληρικῶν, νά γνωρίζουν ὅτι αὔριο εἶναι ἐνδεχόμενο νά βρεθοῦν καί αὐτοί στήν ἴδια θέση.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης δηλώνει ὅτι οὐδεμία ἐπίσημη ἤ ἀνεπίσημη ἐνημέρωση εἶχε γιά ὅσα
ἀνακοινώθηκαν σχετικά μέ τά παραπάνω καί ἐκφράζει τή δυσαρέσκεια καί τήν ἔντονη
διαμαρτυρία Της πρός τήν Ἑλληνική Πολιτεία.
Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μαζί μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Συνδέσμων τῶν
Κληρικῶν τῆς Κρήτης, πού ἐκφράζουν τούς ἐννιακόσιους καί πλέον κληρικούς τῆς Κρήτης, θά
μεταβοῦν ἄμεσα στούς Ἀρχηγούς τῶν Κομμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, γιά νά
καταθέσουν Ὑπόμνημα καί νά ὑποστηρίξουν ἐπίσημα τίς παραπάνω θέσεις τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης. Ἐπίσης, θά κληθοῦν οἱ Βουλευτές καθώς καί ἄλλοι Φορεῖς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης,
γιά νά ἐνημερωθοῦν γιά τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά ὅλα τά παραπάνω θέματα, τά
ὁποῖα ἅπτονται τῆς Ἱστορίας καί τῶν Παραδόσεων τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ.
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/24974-i-antidrasi-tis-ekklisias-tis-kritis-gia-tinsumfonia-ieronumou-tsipra
Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Crete-tsip-ierwn.pdf

+ + +
+ Μαρωνείας: «∆εν πρόκειται για συμφωνία αλλά για την εκκίνηση ενός
διαλόγου».
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Γράφει η Νατάσσα Βαφειάδου.
«∆εν πρόκειται για συμφωνία αλλά για την εκκίνηση ενός διαλόγου». - «Έχοντας την τιμή να
είμαι μέλος της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου, βλέπω και δια ζώσης με πόση μεθοδικότητα
εργάζεται o Αρχιεπίσκοπος, ωστόσο το ζήτημα αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος που δεν
μπορεί να σηκώσει μόνος του».
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Την άποψή του για τα όσα συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη συνάντηση του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
και το κοινό ανακοινωθέν που ακολούθησε εκφράζει σήμερα στον «ΠτΘ» ο Μητροπολίτης
Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.
Ερωτηθείς σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής
ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για συμφωνία, εκφράζοντας την άποψη πως πρόκειται για ένα
εγχείρημα «που έχει πολύ μέλλον ακόμα».
«∆εν πρόκειται για συμφωνία, αλλά για την εκκίνηση ενός διαλόγου που κατά την προσωπική
μου άποψη δεν γνωρίζουμε πόσο θα κρατήσει και πού θα καταλήξει» σημείωσε ο ίδιος
χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου.
«Τον Αρχιεπίσκοπο τον σεβόμαστε και τον εμπιστευόμαστε. Μάλιστα φέτος, έχοντας την τιμή να
είμαι μέλος της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου, βλέπω και δια ζώσης με πόση μεθοδικότητα
εργάζεται, ωστόσο το ζήτημα αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος που δεν μπορεί να σηκώσει μόνος
του» δήλωσε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας πως η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος θα
συγκληθεί την επόμενη Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, όπου και θα συζητηθεί το συγκεκριμένο
ζήτημα. Ωστόσο όπως εξήγησε «κατά την προσωπική μου άποψη, έχουμε πολύ δρόμο για το
εγχείρημα αυτό».
https://www.romfea.gr/diafora/24970-maroneias-den-prokeitai-gia-sumfonia-alla-gia-tin-ekkinisi-enosdialogou

+ + +
+ Αυγενάκης: Αλλαγή του άρθρου 3 του Συντάγματος θα υποβάθμιζε τον
ρόλο της Εκκλησίας.
10.11.2018

Κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς στη Συνταγματική Αναθεώρηση, άσκησε ο
γραμματέας της Ν∆, Λευτέρης Αυγενάκης, επισημαίνοντας ότι η γαλάζια παράταξη δε θεωρεί
αναγκαία την αλλαγή του άρθρου 3 του Συντάγματος για τις σχέσεις κράτους - Εκκλησίας.
Η Νέα ∆ημοκρατία τάσσεται κατά της αλλαγής στις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας στο πλαίσιο
της Συνταγματικής Αναθεώρησης, όπως δήλωσε ο γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Ν∆,
Λευτέρης Αυγενάκης, κατά τη σημερινή συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Άγιο Πρόεδρο κ.κ.
Ειρηναίο και τους Σεβασμιότατους Άγιους Αρχιερείς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης.
«Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την πορεία του ελληνικού έθνους και
της ελληνικής ιστορίας. Η Ν∆ δεν κρίνει αναγκαία την αλλαγή του άρθρου 3 του Συντάγματος
που αφορά τις σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας. Η ανεξιθρησκία και ο σεβασμός όλων των
θρησκειών έχουν την απόλυτη συνταγματική κατοχύρωση», δήλωσε ο κ. Αυγενάκης.
Πού προσκρούει η Συνταγματική Αναθεώρηση;
- «Άνθρακας» ο διαχωρισμός Κράτους - Εκκλησίας.
Αναφερθείς στο άρθρο 3 του Συντάγματος, δήλωσε ότι η κατάργησή του, όπως και του
Προοιμίου του Συντάγματος, δε θα προσέφερε σήμερα τίποτα ουσιαστικό. «Αντιθέτως, θα
υποβάθμιζε τον ιστορικό ρόλο της Εκκλησίας, κάτι που θα συνιστούσε εθνικό σφάλμα και
πολιτικό ολίσθημα. Ούτως ή άλλως, κατά το ισχύον Σύνταγμα η Ελλάδα είναι χώρα θρησκευτικά
φιλελεύθερη, ισχύει η θρησκευτική ελευθερία για όλους χωρίς περιορισμούς. Η έννοια της
επικρατούσας θρησκείας είναι ιστορικού και περιγραφικού περιεχομένου και δεν θεμελιώνει
(ούτε μπορεί) περιορισμούς της θρησκευτικής ελευθερίας».
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Ο ίδιος επέκρινε, παράλληλα, τον ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα, κάνοντας λόγο
για «ευτελισμό» της διαδικασίας. «Η κυβέρνηση επιθυμεί να εργαλειοποιήσει ακόμη και το
Σύνταγμα», υπογράμμισε.
«Ο κ. Τσίπρας μετέβαλε αιφνιδίως τον τρόπο μισθοδοσίας των κληρικών. Εκτιμάται ότι για τους
περίπου 10.000 κληρικούς, το κράτος θα δίνει ετησίως στην εκκλησία ένα ποσό της τάξης των
200 εκατ. ευρώ. Ποιος θα καθορίζει τους ακριβείς μισθούς των κληρικών; Με ποια διαδικασία
ελέγχου; Ποιος θα διασφαλίζει στο εξής τα δικαιώματα - εργασιακά και ασφαλιστικά - που έχουν
οι σημερινοί και κυρίως οι μελλοντικοί κληρικοί; Ποιος θα αναλάβει το συνταξιοδοτικό κόστος
των κληρικών; Τι θα γίνει με τους κληρικούς που δεν ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο; Τι θα γίνει με την ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, η οποία
είναι ανεξάρτητη και υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο;» αναρωτήθηκε ο κ. Αυγενάκης.
https://sputniknews.gr/politiki/201811101359878-augenakis-suntagma-arthro-3-ekklisia/

+ + +
Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Crete-tsip-ierwn.pdf
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