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Απορρίπτει το «πλαίσιο συμφωνίας» η ΙεραρχίαΖητεί συνέχιση διαλόγου με «κόκκινες γραμμές»
– Αρνείται το υπουργείο
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος

Νέα σελίδα στις σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας, με ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα,
σηματοδοτεί η χθεσινή απόφαση της έκτακτης Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, αλλά
και η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας.
Επί της ουσίας, οι Ιεράρχες απορρίπτουν «το πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας»
εκκλησίας-κράτους που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας και κατ΄επέκταση το
«πλαίσιο συμφωνίας» που παρουσίασαν το περασμένο Φθινόπωρο ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.
Κι αυτό γιατί και τα δύο κείμενα έχουν τον χαρακτήρα του «όλα ή τίποτα» (take or
leave it) που σημαίνει ότι ή θα υιοθετηθεί στο σύνολό της ή καθόλου.
Οι Ιεράρχες χθες αποφάσισαν να εμμείνουν στην προηγούμενη απόφαση της
Ιεραρχίας της 16ης Νοεμβρίου 2018, διατηρώντας την «κόκκινη γραμμή» της

μισθοδοσίας των κληρικών και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων.
Παράλληλα, εξέφρασε για μία ακόμα φορά την αντίθεσή της στις επιχειρούμενες
συνταγματικές αλλαγές για την ανεξιθρησκία και την προστασία της οικογένειας.
Στο επίσημη ανακοινωθέν της τονίζει ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί μόνο
στα θέματα που αφορούν στις οργανικές θέσεις των Κληρικών και των
Εκκλησιαστικών

Υπαλλήλων,

την

αποζημίωση

για

την

απαλλοτριωθείσα

εκκλησιαστική περιουσία έως το 1939, και τη διαχείριση της εκκλησιαστικής
περιουσίας μετά τις Συμβάσεις της 18.9.1952.
Απαντώντας το υπουργείο Παιδείας, χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή δυσάρεστη
εξέλιξη για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας.
«Σε μια Δημοκρατία ο διάλογος μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας δεν μπορεί να
διεξάγεται με κόκκινες γραμμές και στείρες αρνήσεις», σημειώνεται και σε έντονο
τόνο

επισημαίνεται

ότι

«δεν

νοείται

η

απάντηση

της

Εκκλησίας

σε

μια

ολοκληρωμένη κι αναλυτική πρόταση της Πολιτείας να είναι μία άρνηση χωρίς
κανένα επιχείρημα». Προσθέτει δε ότι «η κυβέρνηση είναι πάντοτε έτοιμη να
διεξάγει ειλικρινή κι εξαντλητικό διάλογο εντός του πλαισίου της συμφωνίας της
6/11/2018, χωρίς εξαιρέσεις, επιλεκτικές προτιμήσεις και εκ των υστέρων
τελεσίγραφα, όπως αυτά που τέθηκαν με τη σημερινή απόφαση της Ιεραρχίας».
Ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι «ο πρωθυπουργός και ο αρχιεπίσκοπος είχαν ξεκαθαρίσει
ότι οι άξονες της συμφωνίας συγκροτούν μια ενιαία ολότητα και δεν μπορούν να
τεμαχιστούν».

