
∆εν περνάει η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου - Στο ∆ημόσιο μένουν οι κληρικοί. 
16 Νοεμβρίου 2018. 

Με πανωλεθρία του Αρχιεπισκόπου σημαδεύτηκε η σημερινή συνεδρίαση της Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος αφού η πρόταση συμφωνίας του με τον πρωθυπουργό δεν πέρασε! 

Οι Ιεράρχες εξέφρασαν κατα συρροήν τις διαφωνίες τους κυρίως όσον αφορά το σκέλος της 
μεταφοράς της μισθοδοσίας του κλήρου από το ∆ημόσιο, δύο εξ αυτών αποχώρησαν για τους 
δικούς του λόγους ο καθένας, ενώ πλέον η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου περνάει στις καλένδες 
αφού το 15ο σημείο αυτής όριζε κατηγορηματικά πως αυτή ισχύει “υπό την προϋπόθεση 
τήρησης της στο σύνολό της”. 

Πολύ σοβαρό ζήτημα έχει δημιουργηθεί και από τον τρόπο που διεξήχθη η πολύωρη συζήτηση 
μιας και σύμφωνα με πληροφορίες και ειδικά μετά και το επεισόδιο με τον Μητροπολίτη 
Μεσσηνίας, πολλές ήταν οι συζητήσεις για το κατά πόσο μπορούν να μιλήσουν οι ∆εσποτάδες 
ελεύθερα ή αν θα συνεχίσουν να δέχονται ένα ιδιότυπο “μπουλινγκ” οι διαφωνούντες.  

Μάλιστα αρκετοί Μητροπολίτες εμφανίστηκαν δυσαρεστημένοι καθώς υπήρξε η αίσθηση ότι 
όποιος διατυπώνει επιφυλάξεις έπρεπε να είναι πολύ σύντομος στην τοποθέτησή του, ή να μην 
λάβει και καθόλου τον λόγο (!) ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο προβληματισμός είναι έντονος 
αφού λέγεται ότι κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Μητροπολίτη Μεσσηνίας ακούστηκε η 
φράση: «όποιος διαφωνεί να αποχωρήσει». 

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση: 

Συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018, στην Συνεδρία της εκτάκτου Συγκλήσεώς 
της, η Ιερά Συνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα 
Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. 

Πρό της Συνεδρίας ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής 
Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργήσαντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου 
κ. Ιερωνύμου. 

Περί την 9η πρωινή, στη μεγάλη Αίθουσα των Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου, ετελέσθη η 
Ακολουθία για την έναρξη των εργασιών της Ιεράς Συνόδου. Αναγνωσθέντος του Καταλόγου 
των συμμετεχόντων Ιεραρχών, διεπιστώθη απαρτία. 

Η Επιτροπή επί του Τύπου συγκροτήθηκε από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ναυπάκτου 
και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου κ. ∆ωρόθεο και Πατρών 
κ. Χρυσόστομο. 

Ακολούθως, συμφώνως προς την Ημερησία ∆ιάταξη, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
ανέγνωσε την Ενημέρωσή του με θέμα: «Ενημέρωσις περί προτάσεως υπό της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως επί του θέματος της Εκκλησιαστικής Περιουσίας». 

Μετά από την Ενημέρωση ακολούθησε συζήτηση επ’ αυτής, κατά την οποία έλαβαν τον λόγο 
πολλοί Αρχιερείς. 

Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ομοφώνως αποφάσισε: 

1. Να συνεχιστεί ο διάλογος με την Πολιτεία επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

2. Να αναθέσει στην ∆ιαρκή Ιερά Σύνοδο την συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής, η οποία θα 
αποτελείται από Ιεράρχες, Νομικούς, Εμπειρογνώμονες και Εκπροσώπους του Εφημεριακού 
Κλήρου για την μελέτη των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ο καρπός της οποίας θα υποβληθεί 
στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τελική έγκριση. 



3. Να εμμείνει στο υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας των Κληρικών και των λαϊκών 
υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Η Επιτροπή Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. 

https://www.pentapostagma.gr/2018/11/εκτακτο-οι-κληρικοί-θα-παραμείνουν-στ.html 

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


