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Συνέντευξη
θέση αυτή. Οτιδήποτε άλλο θα προκύψει μόνο από διάλογο της Εκκλησίας της Κρήτης με
την ελληνική Πολιτεία.

Στον ΠΑΝΑΓΉ ΓΑΛΙΑΤΣΆΤΟ
p.galiatsatos@realnews.gr

Τα δεκαπέντε σημεία που παρουσίασαν ο
πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος πώς τα κρίνετε; Θεωρείτε ότι η συμφωνία ήταν καλά προετοιμασμένη ή ότι εξυπηρετούσε εκλογικές σκοπιμότητες από την πλευρά της κυβέρνησης;

Δ

εν θα δεχθούμε τετελεσμένα σε σχέση με τη μισθοδοσία των κληρικών»,
διαμηνύει, μέσω της Realnews, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ειρηναίος, ο οποίος τονίζει πως δεν μπορεί να επιβληθεί στην Εκκλησία
της Κρήτης «κάτι για το οποίο δεν συζητήσαμε,
δεν είπαμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και
τις δυνατότητές μας». Ο Σεβασμιώτατος αναφέρει πως η Εκκλησία της Κρήτης διαμαρτυρήθηκε στην κυβέρνηση επειδή την αγνόησε σε αυτόν τον διάλογο και προσθέτει πως έχει ζητήσει
συνάντηση με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και τους βουλευτές Κρήτης.

»

Δεν θα ήθελα να κρίνω τα δεκαπέντε αυτά σημεία, καθώς δεν έχουμε γι’ αυτά οποιαδήποτε ενημέρωση. Μόνο με εικασίες μπορούμε
να τα προσεγγίσουμε, καθώς δεν γνωρίζουμε τις προεκτάσεις και τις λεπτομέρειές τους.
Ισως υπάρχουν και θετικά σημεία, κυρίως ως
προς την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εδώ, όμως, στη Μεγαλόνησο Κρήτη, τα δεδομένα
είναι εντελώς διαφορετικά. Γι’ αυτό δεν κρίνουμε με γενικές αρχές τα σημεία αυτά.

Σεβασμιώτατε, σύμφωνα με όσα ανέφερε
ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του, η
διαπραγμάτευση για τη συμφωνία Πολιτείας
- Εκκλησίας είχε ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια.
Εσείς, η Εκκλησία της Κρήτης, είχατε ενημερωθεί, έστω και ανεπίσημα, ή το μάθατε όταν
έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις; Εχετε ενοχληθεί με αυτό;

Στο σημείο «5» της συμφωνίας αναφέρεται ότι η επιχορήγηση της Πολιτείας για τη μισθοδοσία των κληρικών θα απευθύνεται σε ένα ταμείο που θα λειτουργεί με ευθύνη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διοικητικά και κανονικά είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί η μισθοδοσία του κρητικού κλήρου σε αυτό το ταμείο
ή θα έπρεπε να δημιουργηθεί κάτι ξεχωριστό;

Η Εκκλησία της Κρήτης ουδέν εγνώριζε, επίσημα ή ανεπίσημα, για όσα ανακοινώθηκαν
πριν από λίγες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου,
σχετικά με τη μισθοδοσία του ιερού κλήρου
και την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Για τον λόγο αυτό συγκαλέσαμε έκτακτη Σύνοδο στην Κρήτη, για να συζητήσουμε
για τα θέματα αυτά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Η Σύνοδός μας εξέφρασε τη διαμαρτυρία της στην ελληνική κυβέρνηση για το γεγονός ότι μας αγνόησε σε αυτόν τον διάλογο.

Η Εκκλησία της Κρήτης έχει τη δική της εκκλησιαστική ταυτότητα και υπόσταση. Συνεπώς,
δεν μπορεί να έχει «εξάρτηση» από ένα κοινό ταμείο της ελληνικής Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Υπάρχουν και τα κανονικά ζητήματα, τα οποία δεν παραβλέπουμε.
Στο ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Κρήτης της 19ης Νοεμβρίου
αναφέρετε ότι «η υπάρχουσα νομοθετημένη
μισθοδοσία του ιερού κλήρου δεν χρήζει οποιασδήποτε αλλαγής» και τονίζετε πως δεν
θα επιτρέψετε τη βίαιη μεταβολή του εργασιακού του καθεστώτος. Θα επιμείνετε σε αυτό
ακόμα και αν προχωρήσει η συμφωνία με την
Εκκλησία της Ελλάδος; Και ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να πάρετε;

Η Εκκλησία της Κρήτης έχει ημιαυτόνομο
καθεστώς και αναφορά απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι μητροπόλεις της Δωδεκανήσου υπάγονται απευθείας στο Φανάρι. Θεωρείτε ότι για να ισχύσει η συμφωνία
Εκκλησίας - Πολιτείας σε Κρήτη και Δωδεκάνησο θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει επιδιώξει μια ξεχωριστή συμφωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο;

Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να ισχύσει κάτι για
την Εκκλησία της Κρήτης, όταν η Εκκλησία της
Κρήτης δεν μετέχει στη συνδιαμόρφωσή του
και δεν είναι ισότιμο και ισάξιο συμβαλλόμενο
μέρος σε μια συμφωνία. Η θέση μας είναι να
συνεχίσει να ισχύει το καθεστώς που υπάρχει
σήμερα για τη μισθοδοσία του ιερού κλήρου
της Μεγαλονήσου Κρήτης. Είναι ξεκάθαρη η

Ειρηναίος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

«Δεν θα δεχθούμε
τετελεσμένα για
τη μισθοδοσία
του ιερού κλήρου»
«Η Σύνοδός μας εξέφρασε τη διαμαρτυρία της στην ελληνική
κυβέρνηση για το γεγονός ότι μας αγνόησε σε αυτόν τον διάλογο»

Εμείς, ως Εκκλησία της Κρήτης, θα επιμείνουμε στη θέση μας αυτή. Τα δεδομένα είναι διαφορετικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί
να επιβληθεί σε εμάς κάτι για το οποίο δεν
συζητήσαμε, δεν είπαμε τις απόψεις, τις θέσεις και τις δυνατότητές μας. Ποια αρχή δικαίου το προβλέπει αυτό; Δεν επιθυμούμε
καμιά αντιπαράθεση, αλλά διεκδικούμε το
δικαίωμά μας να καταθέσουμε τις απόψεις
μας και να βρούμε από κοινού με την ελληνική Πολιτεία την καλύτερη λύση. Για τον
σκοπό αυτό έχουμε ζητήσει ήδη συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και με όλους
τους βουλευτές της Κρήτης. Δεν θα δεχθούμε «τετελεσμένα» για το θέμα αυτό. Η θέση
μας είναι σαφής και θα την υποστηρίξουμε
με κάθε νόμιμο τρόπο.
Υπήρξε ενόχληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου επειδή δεν είχε ενημερωθεί ούτε από την Εκκλησία της Ελλάδος ούτε
από την ελληνική κυβέρνηση; Ποια θεωρείτε
πως θα είναι τελικά η στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε σχέση με τη συμφωνία;

Εξ όσων γνωρίζουμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είχε ενημέρωση για το θέμα αυτό. Η άμεση μετάβαση του αρμοδίου υπουργού στο Φανάρι, πριν από λίγες ημέρες, θεωρούμε ότι συνδέεται με το θέμα τούτο, το οποίο αφορά και σε Επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ελληνική επικράτεια.
Η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να έχει ενημερώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα ενεργήσει με σοφία και σύνεση, για να προασπισθεί το καλώς νοούμενο συμφέρον και τα δίκαια της Μητρός Εκκλησίας.

