
19-12-2018. Τι αποφάσισε η επιτροπή διαλόγου της Εκκλησίας για τις επαφές με 
την Πολιτεία. 

Συνεδρίασε σήμερα η Ειδική Επιτροπή διαλόγου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως είχε 
αποφασιστεί από την Ιεραρχία το Νοέμβριο. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συμφωνήθηκαν τα 
όρια για την για το διάλογο με την Πολιτεία που θα αρχίσει το επόμενο διάστημα. 

Η σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου αναφέρει: 

Η Ειδική Επιτροπή, την οποία συνεκρότησε η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, υλοποιώντας την από 16ης Νοεμβρίου απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, 
αποτελούμενη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο, 
ως Πρόεδρο, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κορίνθου κ. ∆ιονύσιο, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Γρηγόριο 
Παπαθωμά, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον 
Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Καλλιακμάνη, Καθηγητή της Θεολογικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. 
Γεώργιο Σελλή, Πρόεδρο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, τον Ελλογιμώτατο κ. 
Βασίλειο Κονδύλη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
τον Εντιμότατο κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου, Νομικό Σύμβουλο της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, συνήλθε σήμερα Τετάρτη 19 ∆εκεμβρίου 2018 στην πρώτη Συνεδρία 
της. 

Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας, ετέθησαν και ενεκρίθησαν τα όρια και τα πλαίσια (κανονισμός 
εργασιών), σύμφωνα με τα οποία θα εργασθεί η Επιτροπή, που καθορίσθηκαν από την 
ομόφωνη Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 16ης 
Νοεμβρίου ε.έ., ήτοι: 

1) αναμένει από την Ελληνική Κυβέρνηση το Σχέδιο Νόμου, σύμφωνα με την από 16.11.2018 
δήλωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού «…η Ελληνική Κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα 
στην εκπόνηση Σχεδίου Νόμου, στο πλαίσιο του Κοινού Ανακοινωθέντος της 6ης Νοεμβρίου, 
που αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για τον εξορθολογισμό των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους. 
Το Σχέδιο Νόμου θα τεθεί σε γνώση της Ειδικής Επιτροπής της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου, πριν 
κατατεθεί στη Βουλή…». Η Επιτροπή θα τοποθετηθεί επί του Σχεδίου Νόμου, αφού αυτό 
καταρτισθεί από την Κυβέρνηση και της υποβληθεί, 

2) η Επιτροπή ασκεί μόνο συλλογικώς τα καθήκοντά της και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό 
της, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο. Τα μέλη της 
Επιτροπής δεν συμμετέχουν, χωρίς εντολή της, σε καμία διαδικασία διαπραγμάτευσης επί του 
αντικειμένου της αρμοδιότητός της και 

3) η Επιτροπή περιορίζεται, κατά το αντικείμενο της αποστολής της, μόνο στην επεξεργασία και 
εισήγησή της προς την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας επί του επικειμένου Σχεδίου Νόμου. 

Η Επιτροπή θα συνέλθει και πάλι μετά τις Εορτές για να ασχοληθεί με θέματα αρμοδιότητός της. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/ekklisia-tis-ellados/ti-apofasise-i-epitropi-dialogou-tis-ekklisias-gia-tis-
epafes-me-tin-politeia/ 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/tsip-ierwn12.pdf 

 


