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Περί Εκκλησίας, πίστης, πατρίδας
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ την αρχική συμφωνία του πρω-
θυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, σε σχέση με τη διευ-
θέτηση αμφισβητήσεων επί τμημάτων περιουσιών μετα-
ξύ Κράτους-Εκκλησίας στη λογική συναξιοποίησής των 
από πλευράς αμφοτέρων 50-50, δεν μπορεί παρά να χα-
ρακτηριστεί ως λύση ιδανική. Γιατί θα αρθούν έριδες 
που εδώ και έναν αιώνα διαρκώς ανέκυπταν, μετά από 
απαλλοτριώσεις. Για το θέμα, όμως, του τρόπου με τον 
οποίο θα μισθοδοτείται ο Κλήρος, παύοντας να συμπε-
ριλαμβάνεται στη μισθοδοσία του Δημοσίου, ο οποίος 
δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί, αν και πώς διαρκώς θα μι-
σθοδοτείται, τον κύριο λόγο έχει ο Κλήρος με τα αρμό-
δια όργανά του. Οταν αποσαφηνιστεί και τούτο, τότε θα 
αποφανθεί οριστικά αν υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία. 
Ανευ της συναίνεσης του Κλήρου, πάντως, τίποτα μονο-
μερώς δεν μπορεί να επιβληθεί. Οπότε ας μη θορυβού-
μαστε ότι η «κυβέρνηση της Αριστεράς» θα μας καταλύ-
σει την Εκκλησία. Ούτε ότι ο Κλήρος πρόκειται να σιτίζε-
ται από το παγκάρι. Γιατί προβλέπεται «ταμείο» από το 
οποίο θα μισθοδοτούνται οι κληρικοί, φτάνει να εξασφα-
λιστεί όμως ότι αυτό θα είναι διαρκώς προσοδοφόρο. 
Αν όμως όλα αυτά γίνονται γιατί η κυβέρνηση σχεδιάζει 
να αλλάξει το άρθρο 3 του Συντάγματος περί επικρατού-
σας θρησκείας, κηρύσσοντας την Ελλάδα χώρα «ανεξί-

θρησκη -ουδέτερη», καλό είναι να το ξανασκεφτεί. Γιατί 
μπορεί ο πολύς κόσμος να έχει πάψει να εκκλησιάζεται 
τακτικά τα τελευταία πενήντα χρόνια, αλλά υπάρχει και 
άλλος πολύς που πιστεύει. Κυρίως, όμως, γιατί η Ορθο-
δοξία αποτελεί τμήμα της ελληνικής μας ταυτότητας, μέ-
ρος της συνείδησης του λαού μας και της ιστορίας του. 
Το Σύνταγμα υπάρχει για να προστατεύει τον λαό και 
την ταυτότητά του, όσο και αν ζούμε σε εποχή παγκοσμι-
οποίησης. Αλλο πράγμα ο σεβασμός του ξένου και κά-
θε άλλης θρησκείας εντός της χώρας μας, ώστε να μπο-
ρεί ανεμπόδιστα κι αυτός να εκτελεί τα θρησκευτικά του 
καθήκοντα κι εδώ και να μην υποχρεούται να ζει καταπι-
εζόμενος κι άλλο πράγμα είναι να αλλάξουμε το Σύνταγ-
μά μας, σε ό,τι αφορά εμάς τους ίδιους. Ισα και όμοια με 
τον ξένο δεν χρειάζεται να γίνουμε στη δική μας χώρα, 
όπως και στη δική του τούτο δεν ισχύει. Αλλωστε, μέ-
σω αυτής της θρησκείας καταφέραμε να έχουμε σε δύ-
σκολους αιώνες διασωθεί ως έθνος. Οπότε η προάσπι-
ση της φυσιογνωμίας μας αποτελεί εξίσου υποχρέωσή 
μας, για αυτό και υπάρχει η σχετική προστατευτική διά-
ταξη στο Σύνταγμα. Εκτός αν αποφασίσουμε όλοι μας 
από κοινού να απαλείψουμε από το Σύνταγμά μας μια 
σημαντική πτυχή της ταυτότητάς μας. Αλλά για κάτι τέ-
τοιο, πρώτα, ας ερωτηθούμε καλύτερα. 
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Τ
ρικυµία έχει ξεσπάσει στους κόλπους της 
Εκκλησίας µετά τη συµφωνία µε την Πολι-
τεία. Ο ένας µετά τον άλλον οι κορυφαίοι 

µητροπολίτες αλλά και οι εκπρόσωποι του κλή-
ρου εκφράζουν τη δυσφορία τους για τους χει-
ρισµούς του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος συγκαλεί 
εκτάκτως την Ιεραρχία στις 16 Νοεµβρίου και 
ταυτόχρονα διαµηνύει στην κυβέρνηση ότι θα 
περιµένει για την έγκριση της συµφωνίας από 
την Εκκλησία της Ελλάδος. Μετά το πρώτο µού-
διασµα, τον τόνο στην Εκκλησία δίνουν πάντως 
οι ιεράρχες που ασκούν κριτική στον Ιερώνυµο 
(όπως οι Πειραιώς Σεραφείµ, Θεσσαλονίκης Αν-
θιµος, Μεσσηνίας Χρυσόστοµος, ∆ηµητριάδος 
Ιγνάτιος και άλλοι), ενώ λίγοι ήταν εκείνοι που 
τάχθηκαν δηµόσια υπέρ της συµφωνίας. Ενο-
χληµένος, πάντως, εµφανίζεται και ο Οικουµε-
νικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος για το γεγο-
νός ότι δεν ενηµερώθηκε για µια συµφωνία που 
τον αφορά, αφού η Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα 
υπάγονται απευθείας στη δικαιοδοσία του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου. 

Εξαιτίας της αναταραχής που επικρατεί στους 
κόλπους της Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος απο-
φάσισε να συγκαλέσει εκτάκτως την Ιεραρχία 
της Ιεράς Συνόδου στις 16 Νοεµβρίου µε αντι-
κείµενο συζήτησης το κοινό ανακοινωθέν µε 
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Και είναι εν-
δεικτικό του κλίµατος το γεγονός πως στην ανα-
κοίνωσή της η Αρχιεπισκοπή δεν αναφέρεται σε 
συµφωνία, ούτε καν σε πρόθεση συµφωνίας. 
Το θέµα περιγράφεται ως «Ενηµέρωση περί της 
προτάσεως υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως επί 
του θέµατος της Εκκλησιαστικής Περιουσίας».

Αυτή δεν ήταν η πρόθεση του Αρχιεπισκό-
που. Αν και οι κοινές δηλώσεις µε τον πρωθυ-
πουργό έγιναν σε πανηγυρικούς τόνους, ήδη 
από την επόµενη ηµέρα και µετά τη συνεδρία-
ση της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου ο Αρχιεπίσκο-
πος µίλησε για «πρόθεση συµφωνίας». Ταυτό-
χρονα, πήρε την απόφαση να µη συγκαλέσει 
την Ιεραρχία για το θέµα, ώσπου να έχει στα 
χέρια του τη νοµοθετική ρύθµιση για τη συµ-
φωνία ή έστω πλήρως και λεπτοµερώς αποσα-
φηνισµένη την κυβερνητική πρόταση για το ει-
δικό ταµείο της Εκκλησίας που θα αναλάβει τη 
µισθοδοσία των κληρικών. Ο σκοπός του ήταν 
να προχωρήσει σε σύγκληση της Ιεραρχίας µε-
τά και γι’ αυτό πληροφορίες από εκκλησιαστι-

Το ζήτηµα της µισθοδοσίας 
των κληρικών 
Το µείζον ζήτηµα που απασχολεί τους ιεράρ-
χες και βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής που 
άσκησαν στον Αρχιεπίσκοπο είναι η διαγραφή 
των ιερέων από τα µητρώα της Νέας Αρχής Πλη-
ρωµών. Η πιο ηχηρή κριτική ήταν αυτή του µη-
τροπολίτη ∆ηµητριάδος Ιγνάτιου, ο οποίος δή-
λωσε πως «το κοινό ανακοινωθέν πρωθυπουρ-
γού - Αρχιεπισκόπου συνιστά τη µεγαλύτερη και 
βιαιότερη αλλαγή εργασιακών σχέσεων στην 
ιστορία του ελληνικού κράτους». Κατά της εξό-
δου των κληρικών από το ∆ηµόσιο τάχθηκαν ο 
µητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος και ο 
µητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης. Το θέµα αυ-
τό απασχολεί πολλούς ιεράρχες, λόγω και της 
θύελλας αντιδράσεων από τους απλούς κληρι-
κούς και τις ενώσεις τους. Την περασµένη Πέ-
µπτη, µάλιστα, ο πρόεδρος του Ιερού Συνδέ-
σµου Κληρικών Ελλάδος κάλεσε τους µητροπο-
λίτες να ακυρώσουν στην Ιεραρχία την «επαί-
σχυντη» συµφωνία, ανακοίνωσε ότι ο ΙΣΚΕ θα 
δώσει αγώνες για να παραµείνει η συµβατική 
υποχρέωση του κράτους για τη µισθοδοσία των 
κληρικών «ως έχει» και προειδοποίησε µε µα-
ζικές και πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις, καθώς 
και µε δικαστικές προσφυγές. Μόνο ο Αλεξαν-
δρουπόλεως Ανθιµος υπερασπίστηκε την απο-
χώρηση των ιερέων από το ∆ηµόσιο. 

Οι ενστάσεις των µητροπολιτών 
Οι ιεράρχες κάνουν λόγο για δεκάδες σηµεία 
της συµφωνίας που χρήζουν αποσαφήνισης. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρατηρήσεις 
που έκανε στον Real FΜ ο µητροπολίτης Πει-
ραιώς Σεραφείµ, ο οποίος υποστήριξε πως δη-
µιουργείται µείζον νοµικό ζήτηµα µε πολιτικές 
προεκτάσεις αν µετατεθούν οι θρησκευτικοί λει-
τουργοί από τη σφαίρα του δηµόσιου τοµέα στη 
σφαίρα του ιδιωτικού. «Πώς θα διοικούνται τα 
10.000 πρόσωπα νοµικού δικαίου της Εκκλησί-
ας;», είπε ο µητροπολίτης Πειραιώς και προσέ-
θεσε: «Εάν αυτά µετατεθούν και γίνουν ιδιωτι-
κού δικαίου, τότε θα έχουµε τις µουφτείες και 
το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συµβούλιο δηµόσιες 
υπηρεσίες και την Εκκλησία της Ελλάδος σωµα-
τείο ή ένωση προσώπων. Και εάν λόγω αρχής 
της ισονοµίας µετατραπούν και οι µουσουλµα-
νικές µουφτείες σε σωµατείο ιδιωτικού δικαίου, 
τότε δεν θα µπορεί η Πολιτεία να διορίζει τους 
µουφτήδες. Θα το κάνει η µειονότητα, δηλαδή 
το προξενείο Κοµοτηνής και η Αγκυρα. Και θα 
“κοσοβοποιηθεί” η Θράκη σε πολύ µικρό χρο-
νικό διάστηµα». Eνα άλλο ζήτηµα που έθεσε 
ο Πειραιώς ήταν αυτό της επιδότησης του τα-

«Εξάψαλµος» 
στον Ιερώνυµο
Τρικυµία στην Εκκλησία της Ελλάδος για τη 
συµφωνία µε την Πολιτεία και δυσφορία µητροπολιτών 
και κλήρου για τους χειρισµούς του Αρχιεπισκόπου

τη συµφωνία Εκκλησίας και Πολιτείας θολώνει, 
αφού η πιθανότερη εξέλιξη στη συνεδρίαση της 
Ιεραρχίας θα είναι να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο 
σκληρών θέσεων της Εκκλησίας, που θα κατα-
στήσουν τη συµφωνία ανέφικτη. Οπως δήλω-
σε ο µητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστοµος, 
πρέπει «να συγκληθεί η Ιεραρχία της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος, άµεσα, όχι για να αποφασιστεί 
το αν η συµφωνία θα γίνει αποδεκτή ή όχι, αλ-
λά για να τεθούν “κόκκινες γραµµές” και να ξε-
κινήσει διάλογος από τον οποίο θα προκύψει το 
αν θα υπάρξει υλοποίηση ή όχι».

κές πηγές τοποθετούσαν τη συνεδρίαση κοντά 
στα Χριστούγεννα. Με τον τρόπο αυτόν, ο Αρ-
χιεπίσκοπος ανέτρεψε τη σειρά που η κυβέρνη-
ση νόµιζε ότι είχε συµφωνηθεί (δηλαδή κοινό 
ανακοινωθέν, έγκριση της Ιεράς Συνόδου, νο-
µοθετική ρύθµιση), κάτι που ο πρωθυπουργός 
πληροφορήθηκε µόλις την Πέµπτη το απόγευµα. 

Ωστόσο, οι αντιδράσεις κορυφαίων ιεραρχών, 
αλλά και -κυρίως- του ίδιου του κλήρου ήταν τό-
σο έντονες, ώστε ο Αρχιεπίσκοπος να αναγκα-
στεί να συγκαλέσει την Ιεραρχία νωρίτερα, για 
να εκτονωθεί η κριτική. Ετσι, το τοπίο γύρω από 
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µείου που θα δηµιουργηθεί για τη µισθοδοσία 
των κληρικών: «Ερχεται η Πολιτεία και µεταθέ-
τει τη δηµόσια υποχρέωση και την κάνει ιδιω-
τική υπόθεση/ επιδότηση. Η Ε.Ε. είναι αλλεργι-
κή στις επιδοτήσεις. Ποιος διασφαλίζει λοιπόν 
ότι αύριο το πρωί δεν θα κοπεί µε απαίτηση 
της Ε.Ε. η επιδότηση αυτή;». Ιδιαίτερα αιχµη-
ρός ήταν ο µητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ανθι-
µος, ο οποίος χαρακτήρισε απόπειρα συναλλα-
γής το κοινό ανακοινωθέν Τσίπρα - Ιερώνυµου, 
ενώ υποστήριξε πως «αυτό είναι ένα ζήτηµα το 
οποίο κόστισε πάρα πολύ στον Μακαριώτατο». 

Οι λόγοι που οδήγησαν τον 
Αρχιεπίσκοπο στη συµφωνία
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, εκείνο 
το οποίο οδήγησε τον Αρχιεπίσκοπο στη συµ-
φωνία ήταν το άγχος του µήπως αυτή η κάποια 
άλλη ελληνική κυβέρνηση προχωρήσει σε πλήρη 
διαχωρισµό και παύση της πληρωµής των κληρι-
κών. Μάλιστα, ελάµβανε τις περί τούτου δηλώ-

σεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ πολύ σοβαρά υπ’ όψιν του. Ο δεύτε-
ρος λόγος ήταν ότι ήθελε να διευκρινιστεί το ζήτηµα της εκκλησι-
αστικής περιουσίας, όπου πράγµατι για πρώτη φορά απέσπασε 
από την Πολιτεία την παραδοχή ότι το ∆ηµόσιο απέκτησε εκκλη-
σιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγµατος που υπολείπεται της 
αξίας της και την παραδοχή ότι το ∆ηµόσιο ανέλαβε τη µισθο-
δοσία του κλήρου ως αντάλλαγµα για την εκκλησιαστική περι-
ουσία που απέκτησε. Ηθελε, επίσης, να λειτουργήσει η Εταιρεία 
Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, την οποία συµφώ-
νησε µε τον Αντώνη Σαµαρά το 2013. Από το 2015, οι οχλήσεις 
της Εκκλησίας στην κυβέρνηση για το ζήτηµα αυτό ήταν συνε-
χείς, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο αποτέλεσµα. 

Η ενόχληση του Οικουµενικού Πατριαρχείου
Ιδιαίτερα ενοχληµένος εµφανίζεται ο Οικουµενικός Πατριάρ-
χης Βαρθολοµαίος για το γεγονός ότι δεν είχε ενηµερωθεί για 
τη συµφωνία - ούτε ζητήθηκε η γνώµη του. Εκκλησιαστικοί κύ-
κλοι επισηµαίνουν πως στους 10.000 κληρικούς στους οποίους 
αναφέρεται η συµφωνία συµπεριλαµβάνονται και αυτοί των 
µητροπόλεων της Κρήτης και των ∆ωδεκανήσων -που υπάγο-
νται διοικητικά απευθείας στο Πατριαρχείο- και τονίζουν πως 

η Εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι ούτε πνευ-
µατικά ούτε διοικητικά νοµιµοποιηµένη να δι-
εκπεραιώσει τη µισθοδοσία τους. Πέραν αυ-
τού, όµως, µια θεµελιώδης αλλαγή του νοµι-
κού καθεστώτος των ιερωµένων δηµιουργεί 
ζήτηµα αλλαγών στον Καταστατικό Χάρτη της 
Εκκλησίας και τη Συνοδική Πράξη του 1928, 
κάτι που αφορά άµεσα το Φανάρι. Το Οικου-
µενικό Πατριαρχείο περιµένει να εκδηλωθεί η 
πρωτοβουλία από την κυβέρνηση. Την Παρα-
σκευή ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
µαίος συναντήθηκε µε τη γενική πρόξενο της 
Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη και, σύµφω-
να µε διπλωµατικές πηγές, εξέφρασε τη δυσφο-
ρία του για τον χειρισµό του θέµατος. Αµέσως 
µετά ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδεί-
ας ότι ο αρµόδιος υπουργός Κώστας Γαβρό-
γλου µεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη για 
να συναντήσει και να ενηµερώσει τον Οικου-
µενικό Πατριάρχη. Η συνάντηση επρόκειτο να 
γίνει το πρωί του Σαββάτου.  

Ο μητροπολίτης
Μεσσηνίας
Χρυσόστομος

Ο μητροπολίτης
∆ημητριάδος
Ιγνάτιος

Ο μητροπολίτης
Πειραιώς
Σεραφείμ

Ο μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης
Ανθιμος


