Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Η Πολιτεία θέλει να διχάσει, να κάνει δύο κομμάτια
τον ελληνικό λαό».
neakriti. Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018, η εβδομαδιαία εκπομπή «Ορθόδοξος Λόγος» της Κρήτη ΤV,
είχε θέμα: «Εκκλησία και Πολιτεία», στην οποία συμμετείχε και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Κρήτης, κ. Ειρηναίος. Η εκπομπή ασχολήθηκε με τις τελευταίες εξελίξεις του θέματος, και ιδίως
την Συνταγματική Αναθεώρηση.
Στην εκπομπή, αρχικά αναγνώστηκε από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας Κρήτης, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Πρόδρομο Ξενάκη, το Ανακοινωθέν
της Εκκλησίας Κρήτης της 10ης Νοεμβρίου 2018, το οποίο αναφέρεται:
α. στην διαφωνία της Εκκλησίας Κρήτης στην προτεινόμενη αναθεώρηση άρθρων του
Ελληνικού Συντάγματος και ειδικότερα, στην αναθεώρηση:
του άρθρου 21, το οποίο αφορά την οικογένεια και την προτεινόμενη απαλοιφή της φράσης ότι
αυτή αποτελεί «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους»,
του άρθρου 3, το οποίο αφορά στην προτεινόμενη προσθήκη της φράσης «Η Ελληνική Πολιτεία
είναι θρησκευτικά ουδέτερη»
στην μη ρητή συνταγματική κατοχύρωση του δικαιοδοσιακού καθεστώτος της Εκκλησίας Κρήτης
β. στη μισθοδοσία του ιερού κλήρου, για την οποία αναφέρει ότι «δεν χρήζει οποιασδήποτε
αλλαγής»
γ. στην εκκλησιαστική περιουσία, για την οποία αναφέρει ότι όσα ακούγονται και φημολογούνται
για αμύθητη δήθεν περιουσία της Εκκλησίας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Στην συζήτηση που διεξήχθη επισημάνθηκε με έμφαση καταρχάς η αξία της οικογένειας, ένα
θέμα το οποίο όπως είπε ο Αρχιγραμματέας π. Πρόδρομος Ξενάκης, η Σύνοδος της Κρήτης
«βάζει πρώτο», προειδοποιώντας ταυτόχρονα για τις τραγικές συνέπειες στην κοινωνία από
ενδεχόμενη αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας.
Επ’ αυτού, υπογραμμίστηκε και από την εκπαιδευτικό κ. Ροδούλα Ανδρουλιδάκη-Πετράκη το
γεγονός ότι το ποιμαντικό έργο των ενοριών και γενικότερα της Εκκλησίας, «αποτελούν
ενοποιητικό στοιχείο για τα μέλη της οικογένειας», η οποία οικογένεια όμως παράλληλα
χρειάζεται και «την προστασία και συνδρομή του Κράτους».
Ο Πανοσιολογιότατος επίσης τόνισε, -όπως και το ανακοινωθέν της Εκκλησίας Κρήτης- τη
σημασία και τον ρόλο προσφοράς των κληρικών στην κοινωνία και το έθνος, ιδίως στα χρόνια
της κρίσης.
Μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης είπε για τις σχέσεις Εκκλησίας και
Πολιτείας, τα παρακάτω:
«Εμείς, μέχρι πριν μερικά χρόνια, ήμασταν αυτοί που ήμασταν. Τώρα θέλουμε να αλλάξουμε.
Τώρα θέλουμε να διχαστούμε. Να χωρίσουμε Εκκλησία-Πολιτεία. Αν είναι δυνατόν! ∆ηλαδή,
ένας άνθρωπος πρέπει να γίνει δυο κομμάτια;»
Ενώ, στη συνέχεια του λόγου ανέφερε: «Μέχρι τώρα, 2000 χρόνια ζήσαμε πολύ-πολύ σωστά
έτσι. Και τώρα, θα κομματιάσουμε, θα κάνουμε 2 κομμάτια τον ελληνικό λαό, και θα κάνουμε
Πολιτεία-Εκκλησία; Που πάμε; Μέχρι τώρα ποιοι ήμασταν, και τώρα τι θέλουμε να γίνουμε;
Και καταλήγοντας υπογράμμισε: «Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που βάλλεται (εν. η
ενότητα), κατά κάποιο τρόπο, από την Πολιτεία. Να θέλει να διχάσει. Να κάνει 2 κομμάτια:
τον ελληνικό λαό και την ελληνική πολιτεία. Είναι δυνατόν»;
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Παρόμοια και η εκπαιδευτικός κ. Μαρία Χουστουλάκη παρατήρησε ότι «εάν προσπαθήσουμε να
διαχωρίσουμε το Ελληνικό Κράτος από την Εκκλησία, θα είναι σαν να προσπαθούμε να
διαχωρίσουμε τα γονίδια ενός παιδιού ...στα γονίδια της μαμάς του και στα γονίδια του μπαμπά
του! ∆εν γίνεται αυτό το πράγμα».
Ακόμα, στην διάρκεια της εκπομπής επισημάνθηκαν οι νομικές προεκτάσεις από τον κ.
∆ημήτριο Μηλαθιανάκη, Νομικό Σύμβουλο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης, και διευκρινίστηκε με συγκεκριμένα παραδείγματα από ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν
ισχύει το επιχείρημα-«μύθος» ότι στην Ευρώπη όλα τα κράτη είναι άχρωμα-ουδέτερα
θρησκευτικά, ώστε να δημιουργείται ένα σχετικό ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μάλιστα, όπως
αναφέρθηκε, σε χώρες όπως η Αγγλία και η ∆ανία, «η εκκλησία έχει πλήρη κρατική υπόσταση»,
με πιο στενές σχέσεις με το κράτος από ότι σήμερα στην Ελλάδα. Τονίστηκε δε, ότι το Σύνταγμα
γενικά: «αποτυπώνει την ιστορική ταυτότητα κάθε χώρας».
Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι μια μονομερή από κάποια Κυβέρνηση, βίαιη μεταβολή του
εργασιακού καθεστώτος μιας οποιασδήποτε κατηγορίας εργαζομένων, δημιουργεί
προηγούμενο για να έρθει ενδεχομένως η μεταβολή και σε άλλες εργασιακές κατηγορίες
μελλοντικά.
Επιπλέον δε, τονίστηκε από τον ίδιο ότι στο ισχύον Σύνταγμα, στο άρθρο 13 προστατεύεται
πλήρως η θρησκευτική ελευθερία των πολιτών, ενώ παράλληλα υπογραμμίστηκε ότι με την
προσθήκη της φράσης περί θρησκευτικής ουδετερότητας της πολιτείας, οι πιθανές πρακτικές
συνέπειες του ουδετερόθρησκου κράτους θα μπορούσαν να είναι: η κατάργηση της αργίας των
Χριστουγέννων, των Θεοφανείων, του Πάσχα, του Αγίου Πνεύματος, του ∆εκαπενταυγούστου,
το κατέβασμα των εικόνων και των Σταυρών από δημόσιους χώρους και άλλα συναφή,
καταλήγοντας συμπερασματικά ότι: «θα έρθει και θα αλλοιωθεί -όχι μόνο η θρησκευτική(αλλά και) η όλη μας κοινωνική μας υπόσταση»!
Η εκπομπή έκλεισε με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
χαρακτηριστικά: «Να πάψουμε να είμαστε Ελλάδα; Να πάψουμε; Γιατί»;

να

υπογραμμίζει

https://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-kritis/25263-arxiepiskopos-kritis-i-politeia-thelei-nadixasei-na-kanei-duo-kommatia-ton-elliniko-lao
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Θεσσαλονίκης Άνθιμος - Αν η Κυβέρνηση πράξει μονομερώς θα διεκδικήσουμε την
Εκλλησιστική Περιουσία - Μόλις πέντε οι Ιεράρχες που συμφωνούσαν.
Dogma 19 Νοεμβρίου 2018.
Για την ιστορική πλεόν συνεδρίαση της Ιεραρχίας την περασμένη Παρασκευή, για τους μόλις
πέντε ή οκτώ Ιεράρχες που στήριζαν τη συφμωνία του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό,
αλλά και για τη διεκδίκηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας σε περίπτωση που η Κυβέρνηση
αποφασίσει μονομερώς να προχωρήσει στο θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών, μίλησε
αποκλειστικά στο dogma.gr ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος.
Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης υπογράμμισε από την αρχή της συνέντευξής του ότι η εξαρχής
πεποίθησή του ότι η συμφωνία μετάξυ Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού δε θα περάσει από
την συνεδρίαση της Ιεραχίας, όσον αφορά στο κομμάτι της μισθοδοσίας των κληρικών
στηρίζεται στην ιστορία…»σε κρίσιμα γεγονότα υπήρξε ένας αριθμός ανθρώπων που με τον Α ή
Β τρόπο συνέβαλαν στην αποκατάσταση μιας ταραγμένης απόφασης», τόνισε με νόημα.
Ερωτηθείς για τους αντιδρώντες Ιεράρχες ο Σεβασμιώτατος Θεσσαλονίκη τόνισε
χαρακτηριστικά: «∆εν ήταν περισσότεροι από πέντε ή οκτώ οι Ιεράρχες εκείνοι που
συμφωνούσαν με το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού»,
αφήνοντας μέσα από τα λεγόμενά του να εννοηθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος συνάντησε της
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σθεναρή αντίδραση της ισχυρής πλειοψηφίας της Ιεραρχίας στο θέμα της μισθοδοσίας των
ιερέων.
Άλλωστε, όπως υπογράμμισε στις αποκλειστικές τους δηλώσεις στο
dogma.gr
ο
Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος «δε θα μπορούσε την περασμένη Παρασκευή να πάει σε
ψηφοφορία στη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, καθώς ήταν φανερό ότι η συμφωνία δε θα
εγκρίνονταν».
Ερωτηθείς ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης για το εάν ήταν ενήμεροι για τις συζητήσεις του
Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό, σημείωσε: «Επισήμως δεν είχαμε καμία ενημέρωση,
ανεπίσημα λέγονταν διάφορα».
Πάντως σε ερώτηση για το εάν ήταν η πρώτη φορά επί αρχιεπισκοπίας Ιερωνύμου που δέχεται
τόσο έντονες αντιδράσεις ο κ. Άνθιμος φάνηκε ξεκάθαρα ότι δε στηρίζει πιθανά σενάρια
συζήτησης περί αμφισβήτησης του Αρχιεπισκόπου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «υπάρχουν σε
κάθε εποχή πολλά γεγονότα με έντονες αντιδράσεις. Και προς του τωρινού Αρχιεπισκόπου
είχαν προκύψει θέματα που «πυροδότησαν» έντονες αντιδράσεις και αυτό γιατί δε μπορεί να
αγονηθεί η βούληση των ανθρώπων της Εκκλησίας».
Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει το θέμα της
μισθοδοσίας των κληρικών ο Σεβασμιώτατος Θεσσαλονίκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πολλά
γνωρίζουμε. ∆ε σημαίνει ότι τα πράττουμε όλα. Αφού είμαστε στην Ευρωπαική Ένωση,
μπορούμε να προσφύγουμε σε αυτή ώστε να ζητήσουμε και να εξασφαλίσουμε επαναφορά της
εκκλησιαστικής περιουσίας, την οποία έχει πάρει το Κράτος - χωρίς ποτέ να έχει ρυθμίσει τις
υποχρεώσεις του απέναντι μας - ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε τα μέσα για να
ζήσουμε».
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος θέλησε να κάνει
την ακόλουθη δήλωση:
«Αυτές τις ημέρες πάντες του επίσημου Κράτους, Αξιωματούχοι της Εκκλησίας, διανοούμενοι
και πολιτικοί αποφαίνονται για καίρια προβλήματα του Κράτους και του πονεμένου λαού,
γεγονός που επιδρά με δυσάρεστα αισθήματα σε κάθε υπεύθυνο πολίτη. Είναι απόλυτη ανάγκη
να δημιουργήσουμε πυρήνες ευθύνης, αγώνων και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς για το το
καλό όλων. Τα πράγματα δείχνουν ότι στις σύγχρονες κοινωνίες παρατηρούνται γεγονότα που
γκρεμίζουν στις ψυχές των ανθρώπων τις ελπίδες, τις χαρές και την επιθυμία για μια ανθρώπινη
ζωή και ένα καλύτερο αύριο. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στην πατρίδα μας με
γεγονότα που οι Έλληνες πολίτες βιώνουμε στα μήκη και τα πλάτη της καθημερινής μας ζωής.
Όμως για όλα αυτά ελπίζουμε στην καλή βούληση ανθρώπων αρμοδίων και ικανών, να
«οδηγήσουν» έτσι την απόφαση αυτή, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε χειρότερες
συνέπειες από αυτά τα γεγονότα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μακάρι να ενεργήσουμε
με αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύνης οι μεν προς τους δε και κυρίως προς την παράδοση, η
οποία μας υποδεικνύεται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας».
https://www.dogma.gr/dialogos/thessalonikis-anthimos-an-i-kyvernisi-praksei-monomeros-tha-diekdikisoume-tinekllisistiki-periousia-molis-pente-oi-ierarches-pou-symfonousan/96133/
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Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Είναι 73 οι διαφωνούντες Ιεράρχες - ∆υσμενείς
εξελίξεις αν η Κυβέρνηση δράσει μονομερώς.
Από Dogma 19 Νοεμβρίου 2018 15:56

«Θα Αντιδράσουμε αν η Κυβέρνηση δράσει μονομερώς» υπογράμμισε σε τηλεοπτική του
συνέντευξη ο Σεβασμιώτατος Μεσσηνίας Χρυσόστομος, εξηγώντας, παράλληλα, τους λόγους
που οδήγησαν στην αποχώρησή του από την ιστορική πλέον συνεδρίαση της Ιεραρχίας την
περασμένη Παρασκευή.
Παράλληλα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του
ΣΚΑΙ, υπογράμμισε ότι η πλεινότητα των Μητροπολιτών είναι κάθετα αντίθετοι αναφορικά με
την πρόταση της Κυβέρνησης στο θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών.
«Θα κληθεί ο καθένας μέσα στο σώμα να αναλάβει τις ευθύνες τους. Επειδή λένε ότι οι
αντιδράσεις για τη συμφωνία ήταν 3, δεν είναι τρεις οι Ιεράρχες αλλά 73 που διαφωνούν και ο
αριθμός αυτός θα αυξηθεί» , ανέφερε χαρακτηριστιά ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας.
Στην ερώτηση για την αποχώρηση του από τη συνεδρίαση της Ιεραρχίας, ο κ. Χρυσόστομος
είπε ότι έγινε «για τον τρόπο με τον οποίο ο Αρχιεπίσκοπος δεν μου επέτρεπε να διαβάσω την
τοποθέτηση μου. «Από την αρχή της διαδικασίας έγινε προσπάθεια η σύζητηση να μην
ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κείμενο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον Αρχιεπίσκοπο
Ιερώνυμο να εκδηλώνει μια τέτοια συμπεριφορά στο σώμα της Ιεραρχίας» συμπλήρωσε για τα
τεκταινόμενα της συνεδρίασης της Παρασκευής.
«Ο Αρχιεπίσκοπος ήρθε με μια πρόταση στα χέρια του να γίνει διάλογος με την πολιτεία για το
θέμα αυτό αλλά η Ιεραρχία δεν μπορούσε να συμφωνήσει χωρίς να τοποθετηθεί επί του
κειμένου αυτού. Ίσως να ήταν λάθος συμβουλές από το περιβάλλον του ότι η συμφωνία μπορεί
να πάει μέχρι τέλος χωρίς διαφωνίες από την Ιεραρχία» εξήγησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας.
Επέμεινε, ακόμα, ότι είναι «κόκκινη γραμμή» το θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών καλώντας
τόσο τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο όσο και τη ∆ιαρκή Ιερά Σύνοδο, το σώμα, δηλαδή, που θα
υλοποιήσει την απόφαση της Ιεραρχίας, «να σεβαστούν την απόφαση της ιεραρχίας στην
ολότητά της».
Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση της κυβέρνησης είπε ότι ήταν «απαράδεκτος ο
απαξιωτικός τρόπος που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την απόφαση της Ιεραρχίας»
υπογραμμίζοντας ότι «η συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι υπάρχουν νομικά κενά. ∆εν
ξεκαθαρίζεται τι νομική μορφή θα έχει το ταμείο που θα ασχολείται με τη μισθοδοσία των
κληρικών».
Αν και, όπως είπε, δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη διαχείριση του ζητήματος από τον κ. Ιερώνυμο
παρατήρησε ότι «ίσως έδειξε περισσότερη εμπιστοσύνη από ό,τι έπρεπε στον πρωθυπουργό».
Ξεκαθάρισε, δε, ότι «δεν υπάρχει ακόμα θέμα πρότασης μομφής στον Αρχιεπίσκοπο»
επαναλαμβάνοντας ότι «όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε εκτός από τη μισθοδοσία του
κλήρου. Τίθεται θέμα αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους κληρικούς».
Κατά τον ίδιο, τέλος, «θα χρειαστεί πολύς χρόνος, δεν ξέρουμε πότε θα λήξει ο διάλογος
για ένα θέμα που αφορά την επιβίωση της εκκλησίας» ενώ επιβεβαίωσε ότι ακούστηκε η
φράση «δεν θα μπορείς να κυκλοφορήσεις στον κόσμο», με την έννοια της αντίδρασης των
κληρικών».
https://www.dogma.gr/dialogos/messinias-chrysostomos-einai-73-oi-diafonountes-ierarches-dysmeneisekselikseis-an-i-kyvernisi-drasei-monomeros/96132/

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/tsip-ierwn8.pdf
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