Γράφτηκε από iefimerida.gr. Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018

ΤΣΙΠΡΑΣ: Ιστορικό βήμα προς τα εμπρός επ' ωφελεία Εκκλησίας και Πολιτείας.
Κοινό τηλεοπτικό μήνυμα έκαναν πριν από
λίγο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, από το Μέγαρο
Μαξίμου.
Για ένα πλαίσιο συμφωνίας εκκλησίας και
κράτους, ιστορικού χαρακτήρα, έκανε λόγο
ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά τη
συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, τη συμφωνία Πολιτείας - Εκκλησίας για την
εκκλησιαστική περιουσία και τη μισθοδοσία των ιερέων.
Συγκεκριμένα, μετά από 79 χρόνια διευθετείται το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Όπως είπε ο κ. Τσίπρας «το δημόσιο αναγνωρίζει ότι ανέλαβε τη μισθοδοσία του
κλήρου για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε».
Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός οι ιερείς πλέον, αποχωρούν από το μισθολόγιο
των δημοσίων υπαλλήλων και οι κληρικοί δεν θα νοούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι.
«Το δημόσιο δεσμεύεται πως με μορφή επιδότησης θα δίνει ποσό ανάλογο με τη
μισθοδοσία των εν ενεργεία κληρικών», ανέφερε.
Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία ενός ταμείου αξιοποίησης εκκλησιαστικής
περιουσίας με 5μελες δ.σ. τα μέλη του οποίου θα είναι δύο διορισμένα από την
κυβέρνηση, δύο από την εκκλησία και ένα μέλος διορισμένο από κοινού.
«Τα έσοδα θα πηγαίνουν κατ' ισομοιρία σε κράτος και εκκλησία», ανέφερε ο κ. Τσίπρας.
Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε: «Αυτή η συνάντηση ήταν το επιστέγασμα ενός
διαλόγου που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και κοινή θέληση ήταν
αντιμετώπισουμε ιστορικές εκρεμμότητες και τον εξορθολογισμό των σχέσεων εκκλησίας
και κράτους. Εκρεμμότητες χωρίς να τις κρύψουμε, προσπαθώντας να βρούμε
δημιουργικό τρόπο για την υπέρβασή τους».
Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα «η διακήρυξη της θρησκευτικής ουδετερότητας του
Κράτους στο άρθρο 3 του Συντάγματος διασφαλίζει ότι το Κράτος αποτελεί τον
εγγυητή της θρησκευτικής ελευθερίας», ενώ διαβεβαίωσε ότι η αναθεώρηση του
άρθρου 3 δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με τις μακραίωνες παραδόσεις του λαού μας.
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/24865-tsipras-istoriko-bima-pros-ta-empros-ep-ofeleiaekklisias-kai-politeias

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

+ 6 Νοεμβρίου 2018. Ικανοποίηση Ν∆ για τη συμφωνία Τσίπρα - Ιερώνυμου
Την ικανοποίησή της εξέφρασε η Ν∆ για την συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου ως προς τις σχέσεις
Πολιτείας-Εκκλησίας. Μάλιστα, η αξιωματική αντιπολίτευση, υπενθυμίζει ότι από το 2013 είχε
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προτείνει τη σύσταση κοινής εταιρείας Κράτους-Εκκλησίας για την αξιοποίηση της
εκκλησιαστικής περιουσίας, «την υλοποίηση των οποίων είχε ματαιώσει για ιδεοληπτικούς
λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ».
Τονίζει επίσης ότι τα εκκρεμή ζητήματα ανάμεσα στις σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας μπορούν να
ρυθμιστούν με νομοθετικές πρωτοβουλίες και δεν απαιτούνται συνταγματικές προβλέψεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ν∆:
«Η Νέα ∆ημοκρατία εκφράζει την ικανοποίησή της για την καθυστερημένη υιοθέτηση της πάγιας
θέσης της από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας. Σήμερα απεδείχθη
περίτρανα ότι τα εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις των δύο πλευρών δεν χρήζουν συνταγματικής
αναθεώρησης, αλλά μπορούν κάλλιστα να ρυθμιστούν με νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Πρωτοβουλίες τις οποίες, υπενθυμίζεται, ότι είχε λάβει η Κυβέρνηση της Νέας ∆ημοκρατίας ήδη
από το 2013, με τη σύσταση κοινής εταιρείας Κράτους-Εκκλησίας για την αξιοποίηση της
εκκλησιαστικής περιουσίας, την υλοποίηση των οποίων είχε ματαιώσει για ιδεοληπτικούς
λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, εύχεται η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα να αποβεί ουσιαστικά
επωφελής για την Πολιτεία και την Εκκλησία και να μην εξαντληθεί σε μια κατ’ επίφαση
αποσύνδεση της μισθοδοσίας των κληρικών από το Κράτος».
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/ικανοποίηση-νδ-για-τη-συμφωνία-τσίπρα.html
+ + +

+ 6 Νοεμβρίου 2018. Βορίδης για διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας: ∆εν θα
μπορούμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα δημόσια!
Τις πραγματικές διαστάσεις του διαχωρισμού Κράτους- Εκκλησίας έθεσε ο Μάκης Βορίδης.
Συζητήσεις προκάλεσαν οι τηλεοπτικές δηλώσεις του Μάκη Βορίδη στην εκπομπή του Γιώργου
Αυτιά στον ΣΚΑΪ περί της συνταγματικής αναθεώρησης και ειδικότερα την προσπάθεια του
ΣΥΡΙΖΑ να περάσει τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους.
«Σ’ αυτήν την περίπτωση» τόνισε ο βουλευτής της Νέας ∆ημοκρατίας «η εικόνα του Χριστού
δεν θα υπάρχει ούτε στα σχολεία ούτε στα δικαστήρια».
Ο κ. Βορίδης εν συνεχεία ισχυρίστηκε ότι σε περίπτωση που εφαρμοστούν τα περί
θρησκευτικής ουδετερότητας «δεν θα μπορούμε να γιορτάζουμε σε δημόσιους χώρους τα
Χριστούγεννα, δεν θα μπορούμε να βάζουμε καν φάτνες».
Με ανάρτηση του στο twitter, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής
της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ∆ημήτρης Παπαδημούλης, απαντά στον βουλευτή της Ν∆.
«∆ιαβεβαιώνω τον Μάκη Βορίδη ότι στη Γερμανία, όπου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη
η θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους και την επαινεί και ο αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος, τα Χριστούγεννα εορτάζονται κανονικά! Τα fake news των ακροδεξιών, είναι
πολύ χοντροκομμένα και προκαλούν θυμηδία!» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδημούλης.
(Η ψυχασθένεια των Γερμανών πολιτικών είναι μάλλον μικρότερη των δικών μας. Ποιος έχει
εμπιστοσύνη στους Συριζαίους πλέον; Ο Ιερώνυμος;).
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/βορίδης-για-διαχωρισμό-κράτους-εκκλη.html
+ + +
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+ 6 Νοεμβρίου 2018. Πρόεδρος Κληρικών Ελλάδος: Ερήμην μας η συμφωνία

Τσίπρα – Ιερώνυμου, θα πολεμήσουμε να μην περάσει!
«Θα πολεμήσουμε να παραμείνει το σημερινό καθεστώς»: Με αυτό τον κατηγορηματικό τρόπο
αντέδρασε μιλώντας στο protothema.gr ο πρωτοπρεσβύτερος π.Γεώργιος Σελλής, πρόεδρος
του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας. Κληθείς να σχολιάσει τη συμφωνία του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ο π.Γεώργιος Σελλής
σημείωσε ότι οι κληρικοί θα πολεμήσουν για να παραμείνει το σημερινό καθεστώς σε ό,τι τους
αφορά -να παραμείνουν, δηλαδή, δημόσιοι υπάλληλοι και πρόσθεσε ότι η συμφωνία έγινε χωρίς
να ερωτηθεί κανείς. «Έγινε ερήμην των κληρικών και νομίζω ότι έγινε και ερήμην των
μητροπολιτών», είπε χαρακτριστικά ο π.Γεώργιος Σελλής.
Σημειώνεται ότι οι κληρικοί του Συνδέσμου, σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του Ιερού
Συνδέσμου είναι περίπου 8.000. Ο π. Γεώργιος Σελλής είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα
συνεδριάσει ο Ιερός Σύνδεσμος προκειμένου να συντονιστούν οι δράσεις των κληρικών και
πρόσθεσε ότι θα ζητηθεί συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς, σημειώνοντας ότι «με
αγώνες μπήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο, δεν μπορεί να μας πάρουν κεκτημένα
δικαιώματα ο Αρχιεπίσκοπος και ο πρωθυπουργός που συμφώνησαν χωρίς να
ρωτήσουν κανέναν».
Όπως προβλέπεται από τη συμφωνία Τσίπρα - Ιερώνυμου οι κληρικοί πλέον δεν θα
θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, ωστόσο το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδοτεί
την Εκκλησία με ποσό ίσο με τις ανάγκες μισθοδοσίας, που θα διασφαλίζεται με αυτό τον
τρόπο.
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/πρόεδρος-κληρικών-ελλάδος-ερήμην-μας.html
+ + +
+ 6 Νοεμβρίου 2018 Ιερώνυμος: Μύθος τα περί αμύθητης περιουσίας της

Εκκλησίας - Ευχαριστώ τον Τσίπρα για την ιστορική συμφωνία.
Με ένα «ευχαριστώ» τόσο του ιδίου του προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας
Ιερωνύμου όσο και της συνοδείας του προς τον πρωθυπουργό, άρχισε τις δηλώσεις του ο
αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα.
Ο κ. Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι είναι μύθος τα περί αμύθητης περιουσίας της Εκκλησίας, ενώ
παράλληλα τόνισε ότι βρήκε ανταπόκριση στα ερωτήματά του. Εν συνεχεία επεσήμανε ότι η
Εκκλησία θα γίνει πιο λειτουργική, υπηρέτης και διάκονος του θελήματος του λαού και
υπογράμμισε ότι «θα προχωρήσουμε σε πνεύμα αυτοτέλειας και συνεργασίας».
Επανέλαβε τις ευχαριστίες του προς τον Αλέξη Τσίπρα «για τις πρωτοβουλίες και τις θέσεις
σας» αλλά και «γιατί αφήνετε το προοίμιο του Συντάγματος, όπως το έφτιαξαν οι πατέρες μας».
Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ενημέρωσε ότι «η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος μας έδωσε
την εξουσιοδότηση για τη συμφωνία και θα την ενημερώσουμε αύριο», ενώ εν κατακλείδι
χαρακτήρισε μικρότητες όσα ακούστηκαν αυτές τις μέρες περί αφαίρεσης του σταυρού
από τη σημαία και αλλού.
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/ιερώνυμος-μύθος-τα-περί-αμύθητης-περι.html
Να ποιους εμπιστεύεται ο αρχιεπ. Ιερώνυμος:
6 Νοεμβρίου 2018. ∆εν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο ο Ν. Φίλης: «Αυτόκλητος σωτήρας ο
Κατσίφας» - «Δεν υπάρχει Β. Ήπειρος» - Στη «γραμμή» Ράμα ο πρώην υπουργός.
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/δεν-έχει-ούτε-ιερό-ούτε-όσιο-ο-ν-φίλης.html
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+ Φθιώτιδος Νικόλαος:

«Ουδετερόθρησκο κράτος τί θα πει»;

Ι.Μ. Φθιώτιδος. Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018
Ἡ δήλωση αὐτὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, τὴν ὁποία ἔκαμε εἰς τὰ Μέσα
Ἐνημερώσεως μετὰ τὴν λήξη τῆς πρώτης συνεδρίας τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ
Νοεμβρίου τ.ἔ. ἐκφράζει τὴν ἀπορία ὁλοκλήρου τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας.
Θέλουμε ὅλοι νὰ ἀκούσωμε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ τί ἐννοεῖ μὲ τὴν φράση
«οὐδετερόθρησκο κράτος».
Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας κράτος ζυμωμένο ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του μὲ τὴν ἔννοια τῆς θρησκείας καὶ
ποὺ στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συντάγματός του ἔχει ὡς ἐπικεφαλίδα τὴν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ξαφνικὰ νὰ ἀπογυμνώνεται ἀπὸ τὴν πίστη καὶ νὰ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία του,
στὴ διαδρομὴ τῆς ὁποίας ἡ σύζευξη Κράτους καὶ Ἐκκλησίας ἦταν κάτι τὸ φυσικὸ καὶ αὐτονόητο;
Ἂν μία δρὰξ ἀθέων ἐπιδιώκει τὴν περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι λογικὸ καὶ δημοκρατικὸ
ἕνας θρησκευόμενος λαός, ὅπως εἶναι ὁ Ἑλληνικὸς λαός, νὰ ἀπεμπολήσει τὴν παράδοση
αἰώνων καὶ νὰ ἀλλάξει ταυτότητα;
Μία Ἑλλάδα γεμάτη Ἐκκλησίες, Μοναστήρια, προσκυνητάρια, εἰκόνες, ἱερεῖς, μοναχοὺς καὶ
μοναχές, μία Ἑλλάδα μὲ καθημερινὸ βίωμα τὶς ἑορτὲς καὶ τὰ γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας, πὼς θὰ
ἀλλάξει φρόνημα καὶ ὄψη;
Καὶ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ τῆς ἐπιβάλλουν τὴν παραμόρφωση καὶ τὴν μετάλλαξη τῆς
ψυχῆς; Ποιοὶ καὶ πῶς θὰ ἐπιχειρήσουν τὴν τροποποίηση τῆς κληρονομικῆς συστάσεως τοῦ
κυττάρου τῆς πίστεώς της;
Τὸ πλαίσιο τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας και Πολιτείας στὸ Σύνταγμα ποὺ ἰσχύει, εἶναι ἰδανικὸ μὲ
τοὺς διακριτοὺς ρόλους.
Οἱ ἀριστερόφρονες ἂς βελτιώσουν τὴν κρατικὴ μηχανή, τὴν κοινωνικὴ πρόνοια, τὴν ἐθνικὴ
παιδεία καὶ ὅσα χρειάζεται ὁ πολίτης τοῦ κράτους γιὰ νὰ ζήσει καὶ νὰ εὐημερήσει καὶ ἂς
ἀφήσουν τὴν Ἐκκλησία νὰ πορεύεται, ὡς Μητέρα καὶ Τροφὸς τοῦ λαοῦ καὶ θεματοφύλαξ τῶν
ἱερῶν θεσμῶν τοῦ Ἔθνους.

Ἡ Ἑλλάδα χωρὶς τὴν Ἐκκλησία θὰ διαλυθεῖ. Ἂς προσέξουμε ὅλοι, νὰ μὴ
συνεργήσουμε στὸν θρησκευτικὸ ἀποχρωματισμό τῆς ἐνδόξου Πατρίδος μας.
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/24867-fthiotidos-nikolaos-oudeterothrisko-kratos-ti-tha-pei

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