Αποκάλυψη: Με εντολή των δανειστών το «διαζύγιο» με την Εκκλησία Ξεσκεπάζεται το βρώμικο παιχνίδι της Κυβέρνησης - Στα χαρακώματα οι κληρικοί.
7 Νοεμβρίου 2018.
Στα ψιλά γράμματα βρίσκονται οι λεπτομέρειες. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί αποκαλύπτει το
έντονο παρασκήνιο των χθεσινών αποκάλυψεων μεταξύ Τσίπρα-Ιερώνυμου. «Η αρχική

συμφωνία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για πιο σαφή διαχωρισμό μεταξύ κράτους και Εκκλησίας».
Το Reuters χαρακτηρίζει «ισχυρή» την Ορθόδοξη Εκκλησία και παρατηρεί ότι έχει παίξει
εξέχοντα ρόλο για πολλούς αιώνες στη ζωή της χώρας.
Σημειώνει δε, ότι για πολλούς Έλληνες η εθνική ταυτότητα είναι συνυφασμένη με τη θρησκεία,
ενώ τονίζει, πως το ετήσιο κόστος της μισθοδοσίας των κληρικών εκτιμάται στα 200 εκατ. ευρώ.
«Οι δανειστές της Ελλάδας εδώ και καιρό καλούσαν την κυβέρνηση να πουλήσει περιουσιακά
στοιχεία και να μειώσει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων», αναφέρει το Reuters, σε ό,τι
αφορά τη συμφωνία για τη δημιουργία ταμείου για την αξιοποίηση της αμφισβητούμενης
περιουσίας.
Άρα με λίγα λόγια ο Τσίπρας παίρνει ακόμα εντολές και εκτελεί. Η ∆ύση και διάφορα κέντρα
εξουσίας, θέλουν να αποδομήσουν την Ορθοδοξία και το Έθνος.
Το ζήτημα βέβαια είναι ότι και η στάση του κ. Ιρώνυμου είναι προβληματική. Για ποιο λόγο να
μπει σε αυτή την συμφωνία;

Το αρχικό βήμα για να διαλυθούν οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους είχε γίνει με τις
ταυτότητες. Όλοι θυμόμαστε τον αγώνα του μακαριστού Χριστόδουλου. Τώρα έρχεται αυτή η
απόφαση η οποία ταράζει τα νερά.
Μην ξεχνάμε πως οι δανειστές, από την στιγμή που μπήκαμε στα μνημόνια που μας
κατέστρεψαν, χάσαμε και ένα κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας.
ΤΑΙΠΕ∆ και ξεπούλημα της Ιστορίας σε πρώτη φάση, περικοπές στην άμυνα και τώρα ήρθε η
Εκκλησία.
Το να μειωθούν οι ιερείς, ούτως ώστε να μικρύνει το δημόσιο είναι η επίσημη δικαιολογία.
Στόχος να αποκοπεί το κράτος από την Εκκλησία. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα κράτος
πολυπολιτισμικό, χωρίς αρχές και αξίες. Οι χθεσινές ανακοινώσεις είναι μόνο η αρχή.
Τι λέει το κοινό ανακοινωθέν Εκκλησίας-Πολιτείας:
1. Το Ελληνικό ∆ημόσιο αναγνωρίζει ότι μέχρι το 1939 οπότε εκδόθηκε ο αναγκαστικός νόμος
1731/1939 απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγματος που υπολείπεται της αξίας
της.
2. Το Ελληνικό ∆ημόσιο αναγνωρίζει ότι ανέλαβε τη μισθοδοσία του κλήρου, ως με ευρεία
έννοια, αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε.
3. Το Ελληνικό ∆ημόσιο και η Εκκλησία αναγνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής
ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
4. Το Ελληνικό ∆ημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει ετησίως στην Εκκλησία με μορφή
επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των εν ενεργεία ιερέων, το
οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μισθολογικές μεταβολές του Ελληνικού ∆ημοσίου.
5. Η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι μετά τη Συμφωνία αυτή παραιτείται έναντι κάθε άλλης
αξίωσης για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία.
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6. Η ετήσια επιδότηση θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο της Εκκλησίας και προορίζεται
αποκλειστικά για τη μισθοδοσία των κληρικών, με αποκλειστική ευθύνη της Εκκλησίας της
Ελλάδος και σχετική εποπτεία των αρμόδιων ελεγκτικών κρατικών αρχών.
7. Με τη Συμφωνία διασφαλίζεται ο σημερινός αριθμός των οργανικών θέσεων κληρικών της
Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ο σημερινός αριθμός των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας
της Ελλάδος.
8. Πιθανή επιλογή της Εκκλησίας της Ελλάδος για αύξηση του αριθμού των κληρικών δεν
δημιουργεί απαίτηση αύξησης του ποσού της ετήσιας επιδότησης.
9. Το Ελληνικό ∆ημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου
Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας.
10. Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. ∆ύο μέλη του Ταμείου
θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική
Κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού.
11. Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει τη διαχείριση και
αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων, μεταξύ Ελληνικού
∆ημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της
Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω Ταμείο προς
αξιοποίηση.
12. Τα έσοδα και οι υποχρεώσεις του ΤΑΕΠ επιμερίζονται κατά ίσο μέρος στο Ελληνικό
∆ημόσιο και την Εκκλησία της Ελλάδος.
13. Τα ανάλογα ισχύουν και για τις περιουσίες των επιμέρους Μητροπόλεων, ήτοι των
αμφισβητούμενων περιουσιών, αλλά και όσων οι Μητροπόλεις εθελοντικά παραχωρήσουν στο
ΤΑΕΠ.
14. Η ήδη συσταθείσα με τον Ν.4182/2013 Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Εκκλησιαστικής
Περιουσίας μεταξύ Ελληνικού ∆ημοσίου και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εντάσσεται επίσης
στο ΤΑΕΠ και διοικείται με το σημερινό κατά νόμο καθεστώς.
15. Οι παραπάνω δεσμεύσεις των μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της
Συμφωνίας στο σύνολό της.
Η συμφωνία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, σύμφωνα με
την οποία οι κληρικοί πλέον δεν θα θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, παρά το γεγονός ότι ο
κράτος θα αναλάβει την υποχρέωση να επιδοτεί την Εκκλησία με ποσό ίσο με τις ανάγκες
μισθοδοσίας, που θα διασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο προκάλεσε την έντονη αντίδραση των
κληρικών που εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους.
«Θα πολεμήσουμε να παραμείνει το σημερινό καθεστώς» τόνισε κατηγορηματικά ο π. Γεώργιος
Σελλής, μιλώντας στο protothema, εξηγώντας πως θα αγωνιστούν για ό,τι τους αφορά, να
παραμείνουν δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ πρόσθεσε ότι η συμφωνία έγινε χωρίς να ερωτηθεί
κανείς.
«Έγινε ερήμην των κληρικών και νομίζω ότι έγινε και ερήμην των μητροπολιτών»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι οι κληρικοί του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον πρόεδρό
του είναι περίπου 8.000.
Ο π. Γεώργιος Σελλής ανέφερε πως 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
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συμφώνησαν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν». O Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος απέστειλε
έκκληση προς τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος να ακυρώσουν στην Ιεραρχία τα
προ καιρού συμφωνηθέντα Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού, με έκτακτο ανακοινωθέν.
«Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ θα δώσει αγώνες για να παραμείνει ως
συμβατική υποχρέωση του κράτους η μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, ως έχει, ως αντάλλαγμα
για τα όσα έχει προσφέρει η Εκκλησία προς την πολιτεία» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο
ανακοινωθέν.
«Αισθανόμεθα προδομένοι από όσους συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις για την λήψη των
αποφάσεων, ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων που είναι οι Εφημέριοι της Ελλάδος και το
χριστεπώνυμο πλήρωμα», τονίζεται στη συνέχεια.
Στο ανακοινωθέν ξεκαθαρίζεται: «Καλούμε τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας
της Ελλάδος να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ακυρώσουν στην Ιεραρχία τα προ
καιρού συμφωνηθέντα Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού.
Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ θα δώσει αγώνες για να παραμείνει ως
συμβατική υποχρέωση του κράτους η μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, ως έχει, ως αντάλλαγμα
για τα όσα έχει προσφέρει η Εκκλησία προς την πολιτεία. Οι αντιδράσεις μας πρόκειται να
είναι μαζικές και πρωτόγνωρες στην ελληνική ιστορία.(;;;)
Ο απλός παπάς από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο, από τα Επτάνησα μέχρι και τα ∆ωδεκάνησα
θα ξεσηκωθεί και θα ταυτισθεί μαζί μας σε αγώνες όχι μόνο για τα εφημεριακά δίκαια αλλά και
για την διατήρηση της Ελληνορθοδόξου παραδόσεως μας. Άλλωστε, αυτός είναι που βάσταξε
και βαστά μαζί με τους λαϊκούς αδελφούς μας, το βάρος της κρίσης και συνεχίζει την
ολοπρόθυμη προσφορά του και τον συντονισμό πλήθους εθελοντικών δράσεων. Ο καιρός του
σιγάν έληξε για τους Κληρικούς. Είμαστε πλέον στον καιρό του λαλείν και του πράττειν.
Αισθανόμεθα προδομένοι από όσους συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις για την λήψη των
αποφάσεων, ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων που είναι οι Εφημέριοι της Ελλάδος και το
χριστεπώνυμο πλήρωμα. Σε μια χώρα που ξεπουλώνται τα πάντα δεν θα περιμένουμε το
επόμενο χτύπημα που πλήττει την πίστη. Καλούμε και τον λαό ο οποίος ζει μαύρες μέρες με
ανέχεια και αγωνιά για το μέλλον να στηρίξει τους Κληρικούς και την Εκκλησία της Πατρίδας
μας. Έχουν καταφέρει μερικοί από καιρό να στρέψουν μέρος του λαού εναντίον του Κλήρου,
εξυπηρετώντας άνομα συμφέροντα, επιζητώντας να εξασθενήσουν τον ρόλο του παπά στην
Ελληνική κοινωνία.
Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ θα πράξει τα δέοντα να ακυρωθεί η επαίσχυντη
για αυτούς συμφωνία προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Σε κάθε δύσκολη εποχή
της Ελληνικής ιστορίας όποιος τα έβαλε με την Εκκλησία ηττήθηκε κατά κράτος. Αυτοί που δεν
μας ήθελαν συνομιλητές στις δόλιες διαπραγματεύσεις τους τώρα θα μας βρουν μπροστά
τους».
«Οι δικές μας αντιδράσεις δεν θα έχουν κουκούλες» δήλωσε ο πατήρ Γεώργιος Βαμβακίδης,
μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Αντύπα, στον «ΘΕΜΑ 104,6».
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/αποκάλυψη-με-εντολή-των-δανειστών-το.html

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/tsip-ierwn1.pdf
+ + +
Το επόμενο άρθρο εξηγεί καλύτερα πως η αλλαγή του τρόπου μισθοδοσίας των κληρικών ξεπερνάει το
εμπόδιο, από τους δανειστές, προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.
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+ Φορτώνουν το δημόσιο με κομματικό «στρατό»:

∆ιώχνουν 10.000 ιερείς για να

προσλάβουν 10.000 ΣΥΡΙΖαίους! - «Μυρίζουν» εκλογές
7 Νοεμβρίου 2018

Φορτώνουν με κομματικό στρατό το δημόσιο οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, οι οποίοι ετοιμάζονται για τις
εκλογές. Ένα ύπουλο σχέδιο της Κυβέρνησης, το οποίο έχει στόχο και σκοπό να δώσει ανάσα
στο ΣΥΡΙΖΑ, με σκοπό να αποφύγει την συντριβή.
«Με τη συμφωνία απελευθερώνονται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων», ανέφερε ο
∆ημήτρης Τζανακόπουλος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφορικά με τη
χθεσινή ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας.
«Αυτό δίνει δυνατότητα τα επόμενα χρόνια να τις συμπληρώσουμε με προσλήψεις δημοσίων
υπαλλήλων για να καλυφθούν ανάγκες του κοινωνικού κράτους, γιατρούς δασκάλους κλπ»,
συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
«Ο πρωθυπουργός και ο αρχιεπίσκοπος ανακοίνωσαν χθες την πρόθεση τους να προτείνουν
μια ιστορική Συμφωνία μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας η οποία θα οδηγήσει στον
εξορθολογισμό των σχέσεων μεταξύ τους», δήλωσε ο ∆. Τζανακόπουλος κατά την ενημέρωση
των πολιτικών συντακτών. Σημείωσε ότι «στόχος της πρότασης είναι να θέσει το πλαίσιο
διευθέτησης ιστορικών εκκρεμοτήτων».
«Για πρώτη φορά από συστάσεως ελληνικού κράτους το ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας
επιχειρείται να επιλυθεί όχι με μονομερείς ενέργειες αλλά με συμφωνία μεταξύ Πολιτείας και
Εκκλησίας σε ισότιμη βάση μετά από ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο», τόνισε επίσης ο ∆.
Τζανακόπουλος.
Σημείωσε ότι η κυβέρνηση καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις «να υποστηρίξουν αυτή την
ιστορική πρωτοβουλία που διευθετεί μια από τις πιο περίπλοκες νομικές και πραγματικές
εκκρεμότητες, ίσως την πιο περίπλοκη, στην ιστορία του ελληνικού κράτους».
Ο ∆ημήτρης Τζανακόπουλος επιτέθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας: «Η αναθεώρηση
του Συντάγματος, ως μια κορυφαία θεσμική και κοινοβουλευτική πρωτοβουλία απαιτεί
υπευθυνότητα και καθαρές τοποθετήσεις επί της ουσίας των θεμάτων. Ό,τι δηλαδή δεν έχει
πράξει μέχρι στιγμής η Νέα ∆ημοκρατία και ο κος Μητσοτάκης».
Υποστήριξε ότι η «αμφίσημη στάση» του κ. Μητσοτάκη «σχετίζεται με την αμηχανία του
μπροστά στην πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και την
ενδόμυχη επιθυμία του να μην καταργηθεί η σύντομη παραγραφή για τα ποινικά αδικήματα των
υπουργών».
Τι ανακοίνωσε η Ιερά Σύνοδος:
1) Κατά τη συνάντηση δεν επιδιώχθηκε ούτε υπεγράφη κάποια συμφωνία, αλλά εκφράζεται η
αμοιβαία «πρόθεση προκειμένου Εκκλησία και Πολιτεία να καταλήξουν σε μία ιστορική
συμφωνία που θα πάρει μορφή νομοθετικής ρύθμισης».
2) Περί του θέματος αυτού και των σχετικών προτάσεων, ως αρμόδιο Σώμα, πρόκειται να
συγκληθεί η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να λάβει τις τελικές αποφάσεις.
3) Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της τελικής συμφωνίας είναι το κοινό όφελος του Λαού και της
Εκκλησίας, με βασική προϋπόθεση την προστασία και πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των
κληρικών μας.
4) Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που πλέον ομολογείται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό
ότι:
(α) «αναγνωρίζεται η προσφορά και ο ιστορικός ρόλος της Εκκλησίας στη γέννηση και
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διαμόρφωση της ταυτότητας του Ελληνικού Κράτους και του Λαού»,
(β) «στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού
Κράτους»,
(γ) «αναγνωρίζεται ότι το Ελληνικό ∆ημόσιο ανέλαβε την μισθοδοσία του Κλήρου, ως
αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε»,
(δ) «η αποκαθήλωση των ιστορικών συμβόλων, του Σταυρού από την Ελληνική σημαία και από
τα εθνικά μας σύμβολα αποτελούν αστεία κωμικοτραγικά πράγματα» και
(ε) «η ύπαρξη της πίστης στην Ελλάδα είναι ένα fact (γεγονός) που δεν μπορεί να
παραγραφεί».
5) Με την ευκαιρία αυτή, περιμένουμε από όλον τον πολιτικό κόσμο να συμβάλει
καλοπροαίρετα στην προσπάθεια αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού στην παράδοσή μας,
ώστε όλοι ενωμένοι να εργαστούμε για το καλό του ελληνικού Λαού.
6) Εκφράζουμε την ελπίδα ότι αυτό το πνεύμα θα επικρατήσει και κατά την επικείμενη
διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.
Εκ της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου.
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/φορτώνουν-το-δημόσιο-με-κομματικό-στ.html

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/tsip-ierwn1.pdf
+ + +
+ Το Φανάρι για το ανακοινωθέν Τσίπρα - Ιερώνυμου: «Περιμένουμε την επίσημη
ενημέρωση». 7 Νοεμβρίου 2018.
«Οι Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όταν ενημερωθεί επίσημα θα θέσει υπόψιν της
Αγίας και Ιεράς Συνόδου που συνεδριάζει στις 27 Νοεμβρίου το θέμα προκειμένου να τις
αξιολογήσει», είναι η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο κοινό ανακοινωθέν του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.
Κύκλοι πάντως του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλεγαν στο protothema.gr ότι το Πατριαρχείο
δεν είχε ενημερωθεί και το ανακοινωθέν ήταν ξαφνικό.
Σημείωναν βέβαια ότι μπορεί το κοινό ανακοινωθέν να αφορά τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας
και να μην αφορά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αν όμως το αφορά περιμένουν ενημέρωση.
https://www.pentapostagma.gr/2018/11 το-φανάρι-για-το-ανακοινωθέν-τσίπρα-ιε.html
+ + +

+ Έρχεται το «χριστιανόσημο»; Τι είναι το χαράτσι για την Εκκλησία που
πληρώνουν σε άλλες χώρες.
7 Νοεμβρίου 2018.

Στις 22 Ιανουαρίου 2013, στο συνέδριο “Εκκλησία και Αριστερά” στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσαλονίκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης παρουσίασε ορισμένες προσωπικές
απόψεις για τη σχέση Εκκλησίας - Κράτους που είχαν προκαλέσει σάλο. Αναφερόμενος στην
μισθοδοσία των κληρικών μίλησε για το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η
Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία που έχουν διαφορετικές μορφές προαιρετικού
«εκκλησιαστικού φόρου». Σε γενικές γραμμές οι χώρες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα στους
φορολογούμενους να επιλέξουν σε ποια εκκλησία θα δοθεί ένα μικρό ποσοστό των φόρων τους
μέσω της ετήσιας δήλωσης (ή αν θέλουν απ’ ευθείας στο κράτος).
Οι δηλώσεις Κουράκη είχαν δημιουργήσει έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ της τότε κυβέρνησης
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και του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος στήριξε μεν τον Κουράκη αλλά είπε ότι είναι και προσωπικές του
απόψεις. Η Ν∆ κάλεσε μάλιστα τον Αλέξη Τσίπρα να απομακρύνει από τη θέση του τον
τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Τάσο Κουράκη «ή να δηλώσει ευθέως ότι υιοθετεί πλήρως τα
λεγόμενά του». Ακόμη, η Ν∆ υποστηρίζει ότι είναι «τουλάχιστον υποκριτικό αυτοί που
μανιωδώς πολέμησαν την αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες των Ελλήνων να
ζητούν τώρα μετ» επιτάσεως το θρήσκευμα να προσδιορίζεται στη φορολογική δήλωση».
Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του έστειλε μήνυμα στην Εκκλησία ότι «ο εφημεριακός κλήρος δεν
πρέπει να έχει καμία απολύτως ανησυχία για τη μισθοδοσία του» και πρόσθεσε: «Έπειτα από
μεγάλη προσπάθεια που έγινε να μη διαχωρίζονται και να μην καταχωρίζονται οι πολίτες με
βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, είναι μεγάλο θεσμικό λάθος συντηρητικού χαρακτήρα
να ξαναγυρίζουμε σε πρακτικές καταγραφής και διλήμματα δήλωσης των θρησκευτικών
πεποιθήσεων, ιδίως όταν αυτό συνοδεύεται από φορολογικό κόστος».
Η συζήτηση περί εκκλησιαστικού φόρου ή «χριστιανόσημου» όπως κάποιοι το χαρακτήρισαν,
επανέρχεται στο προσκήνιο έπειτα από όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ Τσίπρα και Ιερώνυμου.
Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η μισθοδοσία θα καλύπτεται από το
κράτος με τη μορφή επιδότησης, εντούτοις δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι έγινε το
πρώτο βήμα για μια άλλου τύπου οικονομική σχέση, στο πλαίσιο του διαχωρισμού Εκκλησίας –
Κράτους.
Άλλωστε, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος τάχθηκε υπέρ του γερμανικού μοντέλου στις σχέσεις της
Εκκλησίας με το Κράτος. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θρησκευτικά ουδέτερο είναι το γερμανικό
κράτος. Θα ήθελα να ζήσω στη Γερμανία και να είμαι θρησκευτικά ουδέτερος. Είναι θρησκευτικά
ουδέτερο κράτος, συνεργάζονται, βοηθάει την Εκκλησία άριστα».
Ενα τέτοιο ενδεχόμενο να πληρώνουν φόρο για τη θρησκεία οι Ελληνες πολίτες καθίσταται
δύσκολο, ωστόσο, υπάρχει στις σκέψεις πολλών από τους κυβερνώντες.
Γερμανικό μοντέλο.
Για να δούμε τι ισχύει στις άλλες χώρες που έχουν αυτό το σύστημα.
Η Ομοσπονδιακή ∆ημοκρατία της Γερμανίας, με νόμο, που ισχύει εδώ και αρκετές δεκαετίες,
έχει θεσπίσει την επιβολή φορολογίας σε όλους, όσοι δηλώνουν, πως είναι Χριστιανοί και μέλη
της Ευαγγελικής ή της Καθολικής Εκκλησίας. Πρόκειται για τον λεγόμενο «εκκλησιαστικό φόρο»
(Kirchensteuer), τον οποίο υποχρεούνται να πληρώνουν όλοι οι Γερμανοί πολίτες, που ανήκουν
στην Ευαγγελική ή στην Καθολική Εκκλησία. Από τον φόρο αυτόν απαλλάσσονται τα μέλη των
υπόλοιπων Χριστιανικών Εκκλησιών (Ορθόδοξοι κλπ.) ή οι οπαδοί των άλλων θρησκειών,
όπως είναι π.χ. οι μουσουλμάνοι. Τα χρήματα από τον εκκλησιαστικό φόρο, που συλλέγονται
από την γερμανική Κυβέρνηση, προορίζονται και δαπανώνται για την χρηματοδότηση των
διαφόρων αναγκών και δραστηριοτήτων της Εκκλησίας, όπως επίσης για την εκπαίδευση και τις
κοινωνικές υπηρεσίες, που λειτουργούν υπό την επίβλεψη της Ευαγγελικής ή της Καθολικής
Εκκλησίας.
Όσοι δηλώσουν ότι είναι άθρησκοι ή άθεοι ή ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα ή δόγμα
απαλλάσσονται από το φόρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση στοιχεία του 2015 πάνω από
μισό εκατομμύριο Γερμανοί δήλωσαν… άθεοι για να γλιτώσουν το «χαράτσι». Σύμφωνα με τα
στοιχεία, περίπου 200.000 Γερμανοί Προτεστάντες και 178.000 Καθολικοί παραιτήθηκαν το
2013 από μέλη της Εκκλησίας τους, κυρίως για να μην πληρώνουν εκκλησιαστικό φόρο.
Ο φόρος αυτός χρεώνεται και πληρώνεται ως ποσοστό του εισοδήματος του κάθε δηλωμένου
Καθολικού ή Προτεστάντη Γερμανού πολίτη, ανεξάρτητα από τις πραγματικές πεποιθήσεις του
ή από το αν συμμετέχει ή όχι στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του, εφ’ όσον, από την στιγμή
της βάφτισής του, θεωρείται αυτόματα μέλος της Εκκλησίας του.
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Στην Ιταλία.
Στην Ιταλία το σύστημα για την φορολόγηση υπέρ της εκκλησίας ονομάζεται «οκτώ τις χιλίοις»
(otto per mille). Είναι το ποσοστό επί του συνολικού φόρου εισοδήματος, όπου δίνεται η
προαιρετική επιλογή στο φορολογούμενο για το που θέλει να αποδοθεί ο φόρος. Οι επιλογές:
● Κρατικό ταμείο που πάει προς ανθρωπιστικούς σκοπούς
● Καθολική Εκκλησία
● Εκκλησία Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας
● Ένωση Βαλδένσιων και Μεθοδιστών Εκκλησιών
● Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία
● Ένωση Εβραϊκών Κοινοτήτων
Θα μπορούσε να σταθεί στην Ελλάδα ένα… «χριστιανόσημο» με το ποσοστό όσων δηλώνουν
χριστιανοί να ξεπερνά το 95%; Ενδεχομένως αλλά είναι σίγουρο ότι εκατοντάδες χιλιάδες θα
δήλωναν άθεοι ή άθρησκοι για να γλιτώσουν το φόρο.
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/ερχεται-το-χριστιανόσημο-τι-είναι-τ.html
Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/tsip-ierwn1.pdf
+ + +
+ Στον ΣΚΑΙ τελείωσε ο τηλεοπτικός χρόνος όταν ο Μητροπολίτης Πειραιώς άρχισε να
λέει αλήθειες για την χθεσινή συμφωνία! (ΒΙΝΤΕΟ)
7 Νοεμβρίου 2018, 1:11 μμ
Στην πρωινή εκπομπή του γνωστού για τις θέσεις του τηλεοπτικού σταθμού παρενέβη για λίγα
λεπτά το πρωί ο δυναμικός Μητροπολίτης και τον έκοψαν άρον - άρον!
“Πολυσύνθετο θέμα” χαρακτήρισε την χθεσινή συμφωνία και ζήτησε να συγκληθεί αμέσως η
Ιεραρχία .
«Το κράτος μας δεν είναι ουδετερόθρησκο απλώς αλλά κάτι περισσότερο. Συμβάλλει με
το άρθρο 13 που θεωρεί πως η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα όπλο δικαίου. Συμβάλλει
από το 1885 αναγνωρίζοντας τις μουσουλμανικές μουφτείες ως νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και τις εβραϊκές κοινότητες. Να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ των όρων
κράτους και έθνους. Το κράτος είναι ασφαλώς θρησκευτικά ουδέτερο, αλλά το έθνος δεν
είναι, είναι ομόθρησκο» ανέφερε.
Την συμφωνία για την εκκλησιαστική περιουσία την χαρακτήρισε “λέοντειο σύμβαση” εξηγώντας
πως “εδώ η εκκλησία βάζει την δισεκατομμυρίων περιουσία της και το κράτος βάζει τι; την
έννομη υποχρέωση του για να τηρεί τις αρχές του κράτους δικαίου; Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα
θα μπορούσε ποτέ να γίνει μια τέτοια σύμβαση;”
Για την μισθοδοσία των κληρικών που περνάει στην Εκκλησία είπε πως οι δύο αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων κατά των νόμων Τρίτση οι οποίοι πήγαν
στο χρονοντούλαπο κατεδίκαζαν το ελληνικό κράτος υπέρ των πέντε μονών που προσέφυγαν
και έβαζαν πρόστιμο 15 δις δραχμές. Και κάπου εκεί ο τηλεοπτικός χρόνος τελείωσε…
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/στον-σκαι-τελείωσε-ο-τηλεοπτικός-χρόν.html
+ + +
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+ Μυστικές διαπραγματεύσεις Τσίπρα-Ιερώνυμου: Επί τρία ολόκληρα χρόνια γραφόταν
η συμφωνία - Αμβρόσιος: «Η Ορθοδοξία πουλήθηκε».
7 Νοεμβρίου 2018
Για τρία ολόκληρα χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συζητούσαν τις
λεπτομέρειες της συμφωνίας η οποία ανακοινώθηκε χθες και περιλαμβάνει 15 σημεία.
Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον ∆ημήτρη Τζανακόπουλο είχαν αναλάβει από την πλευρά της
κυβέρνησης μαζί με τον γ.γ. του υπουργικού συμβουλίου να καταγράφουν όλες τις απόψεις τις
ενστάσεις και τις παρατηρήσεις της Εκκλησίας και στην συνέχεια να τις διαμορφώνουν
προκειμένου οι δυο πλευρές να καταλήξουν στην τελική συμφωνία.
Κορυφαίοι υπουργοί δεν ήξεραν τίποτα!
Κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο εμπλέκονται
στην ιστορία αυτή δεν γνώριζαν τίποτα. Κι αυτό γιατί οι δυο πλευρές ήθελαν η διαδικασία να
γίνει κάτω από απόλυτη μυστικότητα, χωρίς διαρροές οι οποίες θα έφερναν προβλήματα στην
ολοκλήρωση των συνομιλιών, όπως αναφέρει το newsit.gr
Συναντήσεις κάθε δυο μήνες.
Κάθε δυο μήνες υπήρχε συνάντηση μυστική ανάμεσα στον αρχιεπίσκοπο και τον Αλέξη Τσίπρα
προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος που υπήρχε σε όλα τα εκκρεμή θέματα καθώς η
εκκλησία ήθελε να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο το νέο καθεστώς από το δημόσιο στο
κοινό ταμείο.
Το τελευταίο θέμα το οποίο προέκυψε ανάμεσα στις δυο πλευρές είχε να κάνει με το άρθρο 15
της συμφωνίας το οποίο αναφέρει ότι: «Οι παραπάνω δεσμεύσεις των δύο μερών θα ισχύουν
υπό την προϋπόθεση τήρησης της Συμφωνίας στο σύνολό της». ∆ηλαδή, η Εκκλησία ακόμα και
την τελευταία στιγμή διασφάλισε ότι αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, η συμφωνία θα πάψει να
ισχύει.

Άστραψε και βρόντηξε ο Αμβρόσιος:
Σήμερα, Τρίτη 6η Νοεμβρίου, έγινε κοινή συνάντηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου της
Εκκλησίας της Ελλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ και του Εξοχωτάτου Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ.
Τσίπρα.
Με ζωηρό ενδιαφέρον αναμέναμε το αποτέλεσμα αυτής της Συσκέψεως. Παρακολουθήσαμε,
λοιπόν, τις μακρόσυρτες Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού καί τα δυό λόγια του Αρχιεπισκόπου μας.
Το συμπέρασμα, στο οποίο εμείς καταλήξαμε, είναι ότι οι δύο Θεσμοί «τα βρήκαν μεταξύ τους!
Συμφώνησαν!»
Εμείς σήμερα, σχολιάζοντας τό «άνηθον καί τό κύμινον» (Ματθ.23,23) δηλ. κάποιες
λεπτομέρειες από αυτά, που ανακοινώθηκαν, θα αφήσουμε « τα βαρύτερα του Νόμου», όπως
είναι τό θέμα της αναγραφής ή της διαγραφής του Ονόματος της Αγίας Τριάδος από το
Σύνταγμα των Ελλήνων, τό χωρισμό Εκκλησίας και Πολιτείας κλπ., για τους Συνοδικούς
Αδελφούς μας Αρχιερείς.
Η σκέψη, ότι «τα βρήκαν μεταξύ τους! Συμφώνησαν!» Αυτό ακριβώς είναι ό,τι μας ανησυχεί!
Μας ανησυχούν, λοιπόν, τα εξής σημεία:
1. Η Ορθοδοξία πουλήθηκε με δικαιολογία και επικάλυμμα την θρησκευτική ουδετερότητα!
2. Η εκκλησιαστική περιουσία, όση μας έχει απομείνει, χάνεται κι’ αυτή! Το αδηφάγο Ελληνικό
Κράτος, με πρόσχημα την από κοινού αξιοποίηση και εκμετάλλευσή της, εντελώς ανέξοδα
οικειοποιείται και κατατρώγει το 50% αυτής.
-8-

Εκτός αυτού υπάρχει ο κίνδυνος, ώστε η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας να ευρεθεί και
αυτή στα πλοκάμια του λεγομένου Υπερταμείου, όπου σήμερα έχουν ενταχθεί ακόμη και
ιεροί Ναοί -Μνημεία!
3. Ο Εφημεριακός Κλήρος «εξωπετάγεται» και ποδοπατείται! Πρόσωπα σαν τον κ. Καρανίκα
μπορούν να εισπράττουν κάθε μήνα ένα παχυλό μισθό ως Στελέχη του Πρωθυπουργικού
Επιτελείου, αλλά, δυστυχώς, ο Έλληνας παπάς, ο οποίος όχι μόνον εργάζεται εικοσιτέσσερες
ώρες το εικοσιτετράωρο, αφού οποιαδήποτε ώρα ο χριστιανός μπορεί να τον καλέσει, ΑΛΛΑ και
στους ώμους του κουβαλάει μια ένδοξη ιστορία διακοσίων τόσων χρόνων, μετά την
απελευθέρωση του Γένους από την Τουρκική δουλεία, χωρίς να προσμετράμε και την
ανεκτίμητη προσφορά του στα τετρακόσια (400) τόσα χρόνια της δουλείας (βλ. κρυφό Σχολείο,
Μοναστήρια, όπως η Αγία Λαύρα, το Μέγα Σπήλαιο κλπ.), καθώς, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, ο
Έλληνας Ορθόδοξος Παπάς φέρει στους ώμους του μια ανεκτίμητη προσφορά στο Ελληνικό
Γένος και Έθνος, ο ΙΕΡΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ πετάγεται στα σκουπίδια!
Το Ελληνικό Κράτος θα ξεγράψει τον ιερέα από τους καταλόγους των μισθοδοτουμένων από
τον Κρατικό Κορβανά!
4. Έτσι όμως, ενώ ο Πρωθυπουργός προεκλογικά υποσχόταν, ότι θα σχίσει τα Μνημόνια,
τελικά όλως αυθαίρετα σήμερα ξεσχίζει και ποδοπατάει τη Συμφωνία με την ∆ιοικούσα
Εκκλησία περί μισθοδοσίας του Ελληνικού Εφημεριακού Κλήρου, μια Συμφωνία, που υπεγράφη
πολλές δεκαετίες πριν ως αντάλλαγμα της μεγάλης σε έκταση και αξία εκκλησιαστικής και
μοναστηριακής περιουσίας, την οποία έλαβε από τη Μητέρα Εκκλησία!
Βλέπετε τις υπογραφές τους τηρούν οι έντιμοι άνθρωποι! Όταν λέμε «θα ξεσχίσουμε τα
Μνημόνια» και αντί να ξεσχίσουμε υπογράφουμε τα χειρότερα Μνημόνια, τότε η
κατάσταση καθίσταται Τ Ρ Α Γ Ι Κ Η !!!!
5. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος προέβη και σε μια ακόμη απάτη! Είπε, ότι όσοι Εφημέριοι
υπηρετούν σήμερα θα παύσουν να θεωρούνται ως ∆ημόσιοι Υπάλληλοι!
Θα μεταφερθούν σε ένα ειδικό Ταμείο, που θα συσταθεί απο τον εκκλησιαστικό Οργανισμό.
Αλλά νέες εφημεριακές θέσεις ∆ΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ! Εδώ, λοιπόν, κρύβεται μια ακόμη
απάτη!
Καθ’ όσον οι θέσεις των σήμερα μισθοδοτουμένων Εφημερίων έχουν μειωθή πολύ - πάρα
πολύ, επειδή σήμερα ένας μεγάλος αριθμός από τις θεσμοθετειμένες οργανικές εφημεριακές
θέσεις είναι κενές!
Γιατί συμβαίνει αυτό; ∆ιότι η Κυβέρνηση των «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» από την στιγμή, που
ανέλαβε το καταστρεπτικό της έργο, μας απαγόρευσε να διορίζουμε ένα νέο κληρικό σε μιά
Ενορία, της οποίας ο Εφημέριος κοιμήθηκε, δηλ απέθανε!
Μέχρι χθές αυτό ήταν ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ και ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ! Με τον τρόπο αυτό
σήμερα οι οργανικές θέσεις έχουν κατά πολύ μειωθεί!
Έτσι λοιπόν ενώ κάθε χρόνο σε μια ιερά Μητρόπολη χηρεύουν από πέντε έως και δέκα
εφημεριακές θέσεις (αιτία είτε ο θάνατος είτε η συνταξιοδότηση του Εφημερίου), το Ελληνικό
∆ημόσιο, επί των ημερών διακυβερνήσεως της Χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, που, ας το
επαναλάβουμε, ακούει στο όνομα «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» δεν μας επιτρέπουν να τις
καλύψουμε με νέες χειροτονίες υποψηφίων κληρικών!
Περί τα τέλη του έτους κάθε χρόνο μας χορηγούν πρός πλήρωσιν, μόλις μια οργανική θέση σε
κάθε Μητρόπολη!!!! Έτσι, λοιπόν, στη Μητρόπολή μας ενώ κατά τη διάρκεια του έτους έχουν
χηρεύσει π.χ. πέντε (5) εφημεριακές θέσεις, για το νέο έτος 2019 θα μπορέσουμε να
χειροτονήσουμε και να διορίσουμε μόνο ένα νέο Εφημέριο!
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Οι υπόλοιπες τέσσερες (4) εφημεριακές θέσεις διαγράφονται από τον Κατάλογο, δηλ. οι
χριστιανοί της χηρευσάσης Ενορίας καταδικάζονται σε πνευματικό θάνατο, αφού δεν μπορούν
να αποκτήσουν πλέον νέο Εφημέριο!
Με τον τρόπο αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, με αργά μεν, πλήν όμως με σταθερά,
βήματα, οδηγείται σε διάλυση! Την ίδια ώρα το Ελληνικό ∆ημόσιο διορίζει αφειδώς Μουφτήδες
για τους Μουσουλμάνους της Θράκης κλπ., και ανεγείρει Τεμένη με χρήματα των Ελλήνων
Ορθοδόξων φορολογουμένων!
6. Σε πρακτική εφαρμογή τα παράπανω έχουν ως εξής: Στην Ιερά Μητρόπολή μας έχουμε
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (160) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. Απ΄ αυτές Εφημέριο διαθέτουν μόνον ΕΚΑΤΟΝ
∆ΕΚΑ ΤΡΕΙΣ (113) ΘΕΣΕΙΣ, δηλ. σήμερα έχουμε μόνον 113 εν ενεργεία Εφημερίους!
Την ίδια ώρα ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) Ενορίες ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ! Τούτο συμβαίνει, όχι
γιατί δεν έχουμε υποψηφίους πρός χειροτονίαν, αλλ’ επειδή δεν μπορούν να μισθοδοτηθούν
από το Κράτος! Για τον κ. Πρωθυπουργό, λοιπόν, οι 47 αυτές κενές οργανικές εφημεριακές
θέσεις ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ!
7. Συμπερασματικά, νομίζουμε, ότι ο κ. Τσίπρας για μια ακόμη φορά εμπαίζει την Εκκλησία! Με
ζωηρό, λοιπόν, ενδιαφέρον θα περιμένουμε την αντίδραση της Ιεράς Συνόδου.
Την άποψη του Αρχιεπισκόπου μας ∆ΕΝ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΑΜΕ, επειδή τα ΜΜΕ έκοψαν τον
Μακαριώτατο, την ώρα που άρχισε να ομιλεί! ΖΗΤΩ Η ...∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ!
Υπηρετούν το απολυταρχικό καθεστώς!
8. Επομένως ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, «χωρίς κάν μια στάλα τσίπα» όλως αυθαιρέτως
παραβιάζει, καταπατεί και καταργεί τις υφιστάμενες Συμφωνίες μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας,
όσον αφορά τη μισθοδοσία του ιερού Κλήρου και άρα τις υποσχέσεις της Πολιτείας προς την
Εκκλησία για την προστασία και την μισθοδοσία του ιερού Εφημεριακού Κλήρου.
Ποιός μας εγγυάται, ότι αύριο, κάποιο άλλο Κυβερνητικό Σχήμα δεν θα αρνηθή την
χρηματοδότηση αυτού του ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ της Εκκλησίας, περί του οποίου ωμίλησε ο κ.
Τσίπρας; Μακαριώτατε, Αδελφοί Συνοδικοί και λοιποί Αδελφοί Άρχιερείς, Αγαπητοί μου
Εφημέριοι, Αγαπητοί μου ∆ιάκονοι ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!
Η Εκκλησία μας ευρίσκεται ΥΠΟ ∆ΙΩΓΜΟΝ! Και συνεπώς ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ σήμερα είμεθα
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ, οι οποίοι μας κυβερνούν!
9. Σαν επίλογο θα σημειώσουμε τα εξής: Ο Πρωθυπουργός μέχρι σήμερα έδειξε την
απαράσκειά του πρός τόν Ορθόδοξο ιερό Εφημεριακό Κλήρο με δύο τρόπους: α) ΑΡΝΗΘΗΚΕ
να δεχθή την ευλογία της Εκκλησίας, αφού δεν έκαμε εκκλησιαστικό Γάμο! β) ΑΡΝΗΘΗΚΕ
επίσης να δεχθή την ευλογία της Εκκλησίας, αφού δεν βάπτισε τα παιδιά του!
Και τώρα τι κάνει: ∆είχνει όλη την μοχθηρία της ψυχής του προς τον ηρωϊκό εφημεριακό ιερό
Κλήρο της Ελλάδος, ο οποίος ιερός Κλήρος ήταν και παραμένει όρθιος στις επάλξεις,
φυλάσσοντας Θερμοπύλες!
Ο Παπαφλέσσας, ο Αμβρόσιος Φραντζής και τόσοι άλλοι του 1821, ο Παπα-Σκρέκας του χθές
(Μ. Παρασκευή 11 Απριλίου 1947 στη Μεγάρχη Θεσσαλίας, θύμα του ΕΛΑΣ) και τόσοι άλλοι
Ήρωες και Μάρτυρες υπέρ Πίστεως και Πατρίδος κατά τη διάρκεια του Συμμοριτοπολέμου,
συγγνώμην του ….Εμφύλιου ήθελα να γράψω, και οι υπέρμαχοι της Αρετής, της Αγιότητος και
της Ελευθερίας σήμερα ρίχνονται στο Καιάδα! Αίσχος, Κύριε Πρωθυπουργέ!
‘Ελληνες Ορθόδοξοι Κληρικοί ξεσηκωθήτε! Πάρτε τα Λάβαρα της αντιστάσεως στα χέρια σας!
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/μυστικές-διαπραγματεύσεις-τσίπρα-ιε.html
Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/tsip-ierwn1.pdf
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+ ∆ημητριάδος Ιγνάτιος: Το ανακοινωθέν Τσίπρα - Αρχιεπισκόπου συνιστά τη
βιαιότερη αλλαγή εργασιακών σχέσεων στην ιστορία.
7 Νοεμβρίου 2018.
«Το κοινό ανακοινωθέν Τσίπρα - Αρχιεπισκόπου συνιστά τη μεγαλύτερη και βιαιότερη
αλλαγή εργασιακών σχέσεων στην ιστορία του Ελληνικού κράτους» δηλώνει ο
Μητροπολίτης ∆ημητριάδος Ιγνάτιος και συμπληρώνει «και ένα ακόμα σημείο που εκπλήσσει
δυσάρεστα όποιον πίστευε ότι μια Κυβέρνηση της Αριστεράς θα επιδείκνυε ιδιαίτερη ευαισθησία
σε θέματα εργασιακών δικαιωμάτων, εργασιακής ασφάλειας και, φυσικά, δεν θα συναινούσε σε
απολύσεις».
«Χωρίς καμία γνώση των ίδιων των άμεσα ενδιαφερομένων, αποφασίστηκε, μέσα σε λίγες
ώρες, η μαζική απόλυσή τους από το δημόσιο, ενώ το μελλοντικό καθεστώς εργασιακής τους
απασχόλησης (ακόμα και η ίδια η επαναπρόσληψή τους στον νέο εργοδότη τους) είναι σκοτεινό
και αβέβαιο, με την απώλεια επίσης εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων να προβάλει
ως ένα πολύ πιθανό σενάριο. Όσοι χαίρονται για το γεγονός αυτό ή όσοι σκέφτονται ότι
άδειασαν 10.000 θέσεις του ∆ημοσίου, ας σκεφτούν πως ό,τι έγινε μια φορά, μπορεί να γίνει και
δεύτερη» τονίζει ο Μητροπολίτης.
Η δήλωση Σεβ. Μητροπολίτη ∆ημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Καταστατικό Χάρτη, η Εκκλησία της Ελλάδος είναι
Αυτοκέφαλη Εκκλησία, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο, έχει επικεφαλής τον Ιησού Χριστό, και ο
εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος είναι Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου. Με το ισχύον καθεστώς
κατοχυρώνεται η ισχύς των Πατριαρχικών Τόμων του 1851 και του 1928, δηλαδή,
κατοχυρώνεται, με πολλή σοφία, η ύπαρξη της Εκκλησίας της Ελλάδος, η δημοκρατική της
λειτουργία, ο σεβασμός των εκκλησιαστικών καθεστώτων και η αναντικατάστατη σχέση της με
το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάθε λέξη του Συντάγματος που αφορά την Ορθοδοξία είναι λέξη
με τεράστιο ιστορικό και πολιτισμικό βάρος, προϊόν πολύτιμης εμπειρίας αλλά και τραυματικών
γεγονότων.
Ειδικά στην περίπτωση του Συντάγματος του 1975, η διατύπωση των άρθρων που αφορούν
την Εκκλησία είναι βαθύτατα επηρεασμένη από το τραυματικότατο γεγονός της επαίσχυντης
επεμβάσεως της χούντας, η οποία παραβιάζοντας κάθε έννοια θρησκευτικής ελευθερίας της
Εκκλησίας, οδήγησε σε ολέθριες και Εθνικά ζημιογόνες καταστάσεις. Παράδειγμα, η τραγική
συνέπεια του Εκκλησιαστικού διχασμού της Κύπρου, που οδήγησε στον Εθνικό διχασμό και εν
τέλει στην Τουρκική εισβολή.
Το κοινό ανακοινωθέν Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου, δεν συνάδει με τις περιγραφείσες
αρχές και την ιστορική εμπειρία, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη
υποδούλωση της Εκκλησίας στο κράτος, και μάλιστα με όρους επαιτείας εξαιτίας της
αιωρούμενης αβεβαιότητας ως προς την τακτική και συνεπή καταβολή της συμφωνηθείσας
ετήσιας επιχορήγησης.
Είναι αλήθεια ότι χωρίς οικονομική αυτοτέλεια, δεν μπορεί να υπάρξει μια ανεξάρτητη Εκκλησία
της Ελλάδος. Όμως, ως Έλληνες, προτιμούμε ως εγγυητή αυτής της οικονομικής ανεξαρτησίας
μας, το Ελληνικό Κράτος.
Η πρόταση που περιγράφει το κοινό ανακοινωθέν θα οδηγήσει την Εκκλησία της Ελλάδος στον
ολισθηρό δρόμο να αναζητά εναγωνίως και διαρκώς την αποκόμιση κερδών, είτε μέσω
εταιρειών, είτε μέσω χορηγιών/επιχορηγήσεων από οποιονδήποτε που έχει τα χρήματα, ώστε
να μισθοδοτεί τους κληρικούς Της και να καλύπτει τις υλικές ανάγκες Της. Επιπλέον, υπάρχει ο
κίνδυνος να συντείνει στη μεταφορά πόρων από το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της
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Εκκλησίας, στην κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου.
Μια τέτοια Εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, δεν είναι η Εκκλησία του λαού μας. Και
η Εκκλησία στην Ελλάδα είναι υπόθεση, πρώτα απ’ όλα, του λαού μας.
Εκτός από όλα αυτά, όμως, υπάρχει και ένα ακόμα σημείο που εκπλήσσει δυσάρεστα όποιον
πίστευε ότι μια Κυβέρνηση της Αριστεράς θα επιδείκνυε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα
εργασιακών δικαιωμάτων, εργασιακής ασφάλειας και, φυσικά, δεν θα συναινούσε σε απολύσεις.
Το κοινό ανακοινωθέν Πρωθυπουργού – Αρχιεπισκόπου συνιστά τη μεγαλύτερη και βιαιότερη
αλλαγή εργασιακών σχέσεων στην ιστορία του Ελληνικού κράτους. Χωρίς καμία γνώση των
ίδιων των άμεσα ενδιαφερομένων, αποφασίστηκε, μέσα σε λίγες ώρες, η μαζική απόλυσή τους
από το δημόσιο, ενώ το μελλοντικό καθεστώς εργασιακής τους απασχόλησης (ακόμα και η ίδια
η επαναπρόσληψή τους στον νέο εργοδότη τους) είναι σκοτεινό και αβέβαιο, με την απώλεια
επίσης εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων να προβάλει ως ένα πολύ πιθανό
σενάριο. Όσοι χαίρονται για το γεγονός αυτό ή όσοι σκέφτονται ότι άδειασαν 10.000 του
∆ημοσίου, ας σκεφτούν πως ό,τι έγινε μια φορά, μπορεί να γίνει και δεύτερη. Παραδείγματος
χάριν, ΝΠ∆∆ είναι και οι ∆ήμοι, είναι και τα Πανεπιστήμια. Τώρα που βρέθηκε η διαδικασία και ο
τρόπος, τί θα σταματήσει αύριο μια κυβέρνηση να επαναλάβει το ίδιο μοτίβο απομονώνοντας
μια κατηγορία εργαζομένων του ∆ημοσίου και οδηγώντας την μαζικά σε ένα νέο εργασιακό
καθεστώς;
10.000 οικογένειες, 10.000 Έλληνες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην διακονία του
λαού μας δεν είναι δυνατόν να τυγχάνουν τέτοιας απαξιωτικής μεταχείρισης. ∆εν είναι
δυνατόν να τους αφαιρείται κάθε δικαίωμα, ακόμα και αυτό της απλής ενημέρωσης, μόνο και
μόνο γιατί είναι Ιερείς.
Το αίσθημα ευθύνης και η αγωνία μας για το μέλλον της Εκκλησίας και του τόπου, δεν μας
επιτρέπει να παραμείνουμε απαθείς ενώπιον των σοβαρών αυτών εξελίξεων και επικίνδυνων
ανατροπών. Γι’ αυτό και συγκαλούμε έκτακτη Σύναξη του Ιερού Κλήρου της Μητροπόλεώς μας,
προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων, τις οποίες και
θα καταθέσουμε στο Ανώτατο διοικητικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιεραρχία, την
έκτακτη σύγκλιση της οποίας άμεσα ζητούμε και αναμένουμε».
https://www.pentapostagma.gr/2018/11/δημητριάδος-ιγνάτιος-το-ανακοινωθέν.html
Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/tsip-ierwn1.pdf
+ + +

+ Αρχιεπίσκοπος σε Ιερείς: «Ότι είναι να γίνει, θα το κάνουμε μαζί».
Προσπάθεια να «μαλακώσει» τους ιερείς, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμφωνία με
τον Αλέξη Τσίπρα έκανε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος. Ό,τι θα κάνουμε, θα είναι μέσα οι ιερείς,
διαβεβαίωσε ο κ. Ιερώνυμος μετά τη συνεδρίαση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου.
«Είμαστε στην Ελλάδα ή είμαστε σε ζούγκλα;», αναρωτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά
το τέλος της κρίσιμης συνεδρίασης της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου, σχολιάζοντας όσα ακούγονται,
γράφονται και λέγονται στην δημόσια σφαίρα μετά από το πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο
κατέληξε ο ίδιος με τον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την εκκλησιαστική περιουσία και την
μισθοδοσία των κληρικών.
«Υπάρχει διαφορά: άλλο συμφωνία και άλλο πρόθεση να συμφωνήσουμε», επεσήμανε ο
Αρχιεπίσκοκος, συμπληρώνοντας «Τι έγινε χθες; Η Πολιτεία και η Εκκλησία δείξαμε διάθεση να
λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν εδώ και έναν αιώνα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να
υπάρξει μια συμφωνία».
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Όπως είπε πολλες φορές, «πρέπει να πούμε στους ιερείς μας, διότι αυτοί ανησυχούν, πως ότι
είναι να γίνει, θα το κάνουμε μαζί. ∆εν θα καταλήξουμε σε ένα σημείο το οποίο δεν θα θέλουν οι
ιερείς».
«Επαναλαμβάνω πώς ό,τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει το ταμείο, πώς θα είναι οι λεπτομέρειες, θα
είναι μέσα οι ιερείς και χωρίς να υπογράψουν, να συγκατατεθούν, να είμαστε σύμφωνοι, με την
έννοια του γενικοτέρου συμφέροντος, όχι των ιερέων μόνον, των αρχιερέων, αλλά του λαού
μας, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. ∆εν το κάνουμε για να γίνουμε πλουσιότεροι. Το κάνουμε
για να βάλουμε μια τάξη σε μερικά πράγματα, επιτέλους», ανέφερε εν συνεχεία.
Ο Αρχιεπίσκοπος πρόσθεσε ότι «μιλάνε για ένα πλούτο πολύ μεγάλο. Εμείς λέμε ότι είναι
παραμύθι. Πλούτος σαν κάρβουνο που είναι κάπου πεταμένος και το παίρνει όποιος θέλει, ναι.
Πλούτος, όμως, που αξιοποιείται δεν υπάρχει. Ερχόμαστε να τακτοποιήσουμε αυτό το πράγμα.
∆εν θα κάνουμε απολύτως τίποτα αν δεν καταλήξουμε σε ένα σημείο όπως θα το ήθελαν οι
ιερείς και όπως θα διαμορφωθεί, τι ανάγκες θα υπάρχουν. Όλα θα αποβλέπουν σε μια ειρηνική
πορεία όλων μας και για το συμφέρον όλου του λαού μας και επομένως του καθενός από εμάς.
Αυτό είναι το γενικότερα».
Σε ερώτηση για το πότε θα συγκληθεί η Ιεραρχία, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απάντησε: «Θα
εξαρτηθεί. Μπορεί να είναι και πιο μπροστά από τις γιορτές. ∆εν το ξέρω».
Τέλος, αναφορικά με τον ιεράρχη Καλαβρύτων, που έκανε λόγο για προδοσία, ο αρχιεπίσκοπος
τόνισε: «Ποια είναι η προδοσία; Το ότι έρχεται ο πρωθυπουργός και ο αρχιεπίσκοπος σε μια
προσπάθεια και λένε, από τη μια πλευρά μας λέτε ότι είμαστε πάμπλουτοι και από την άλλη
πλευρά, όταν μας ζητάει κάποιος κάτι, λέμε δεν έχουμε να σας τα δώσουμε. ∆εν κοροϊδεύουμε
τον κόσμο; ∆εν κοροϊδευόμαστε όταν βλέπουμε ότι μια τεράστια περιουσία είναι ένα νεκρό
σημείο, ένα κάρβουνο που δεν δίνει τίποτα, αλλά δίνει κάθε φορά την ευκαιρία σε μερικούς που
είναι έξυπνοι, που έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και να την καταπατούν και το δικαστήριο
να μη μας δίνει απόφαση; Επιτέλους, το κατάλαβαν ότι πρέπει να βάλουμε μια σειρά. Αυτό
κάνουμε».
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/24894-arxiepiskopos-se-iereis-oti-einai-na-ginei-thato-kanoume-mazi
+ + +

+ Μη μας λένε ψέμματα: Η μισή Ευρώπη πληρώνει τους ιερείς - Αυτά είναι τα
κράτη που μισθοδοτούν τους κληρικούς τους.
«Το Ελληνικό κράτος δεν μισθοδοτεί τους κληρικούς ως δημοσίους υπαλλήλους, αλλά αυτή η
μισθοδοσία έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση του 80% της
αγροτικής περιουσίας της Εκκλησίας, το 1952» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο άρθρο του
αρχιμανδρίτου π. Πέτρου Μποζίνη (εφημερίου στον Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Freiburg
Γερμανίας).
Ο αρχιμανδρίτης στο ενδιαφέρον άρθρο του, αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε μερικές (από τις
δεκάδες) χώρες που μισθοδοτούν τους κληρικούς τους:
«Ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος στην Ευρώπη που μισθοδοτεί τους ιερείς
και ότι αυτό πρέπει να σταματήσει.
– Στο Βέλγιο οι λειτουργοί των αναγνωρισμένων θρησκειών πληρώνονται από το κράτος!
– Στη Τσεχία οι μισθοί των κληρικών προέρχονται από το κράτος! Έχουν μάλιστα ανταποδοτικό
χαρακτήρα και αφορούν στις κατασχέσεις της Εκκλησιαστικής περιουσίας από το πρώην
Κομμουνιστικό καθεστώς.
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– Στη Γαλλία, η οποία προβάλλεται ως πρότυπο κράτους χωρισμένο από την Εκκλησία, στις
περιφέρειες της Αλσατίας και της Μοζέλ (πρώην Λωρραίνη) με 3.5 εκατομμύρια πληθυσμό, οι
κληρικοί των Ρωμαιοκαθολικών, των Προτεσταντών καθώς και οι Ραβίνοι πληρώνονται από το
∆ημόσιο ταμείο του κράτους (Trésor Public)!
– Στο Λουξεμβούργο, οι κληρικοί και οι ραβίνοι πληρώνονται από το κράτος.
– Στη Ρουμανία οι λειτουργοί των εκεί 18 αναγνωρισμένων θρησκειών πληρώνονται από το
κράτος.
– Στη Σλοβακία το κράτος επιδοτεί τους μισθούς των κληρικών.
– Στην Ελβετία, στα περισσότερα από τα 26 καντόνια (αυτοδιοικούμενες περιοχές), οι ιδιωτικές
εταιρίες πληρώνουν υποχρεωτικά φόρο υπέρ της Εκκλησίας! (Ρωμαιοκαθολική,
Παλαιοκαθολική, Προτεσταντική και Εβραϊκή κοινότητα).
Τα έσοδά τους από τον υποχρεωτικό φόρο και τις εθελοντικές προσφορές φθάνουν τα 1,9
δισεκατομμύρια φράγκα (1,44 δις. ευρώ!) τον χρόνο. Ουσιαστικά οι κληρικοί μισθοδοτούνται
από το κράτος!
Θα χρειαζόμουν αρκετές σελίδες για να αναφέρω όλες τις παροχές των περισσοτέρων
Ευρωπαϊκών κρατών προς τις Εκκλησίες τους, είτε μέσω φοροαπαλλαγών, είτε ως άμεσες ή
έμμεσες χρηματοδοτήσεις, όπως αναφέρει το ierovima.gr.
Το παράλογο και συνάμα απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι, ενώ μας λένε ότι δήθεν η
«Ευρώπη» επιθυμεί την διακοπή της μισθοδοσίας των κληρικών από το Ελληνικό κράτος,
ταυτόχρονα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, δηλαδή στο Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, οι
κληρικοί των εκεί δογμάτων ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ από το κράτος!!!»
(πηγή Ι.Μ Πατρών)
https://www.pronews.gr/thriskeia/elladiki-ekklisia/725603_mi-mas-lene-psemmata-i-misi-eyropiplironei-toys-iereis-ayta
Όλα σε εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/tsip-ierwn1.pdf
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