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Ἐνημερωτική Ἐκδήλωση
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
μέ θέμα:

«Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος
καί Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Συμβολή σέ ἕναν ἀνοικτό διάλογο»

Ἀμφιθέατρο Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν
(Τετάρτη 7 Ἰουνίου 2017, ὥρα 18:30 μ.μ.)

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ τῆς Παιδείας,
Ἐξοχώτατοι κυρίες καί κύριοι ἐκπρόσωποι τῆς νομοθετικῆς,
ἐκτελεστικῆς καί δικαστικῆς ἐξουσίας καί τῶν λοιπῶν θεσμῶν τῆς
Πολιτείας μας,
Ἐλλογιμώτατοι

κυρίες

καί

κύριοι

Καθηγητές

τῶν

ἐκπαιδευτικῶν μας Ἱδρυμάτων καί λοιποί θεράποντες τῶν
γραμμάτων καί τῶν ἐπιστημῶν,
Ὑψηλοί μας προσκεκλημένοι,
Κυρίες καί Κύριοι,

Ἐν πρώτοις σᾶς καλωσορίζω στήν ἀποψινή ἐκδήλωση τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν πρόθυμη
ἀνταπόκρισή σας στήν πρόσκληση, τήν ὁποία προσωπικά σᾶς
ἀπηύθυνα.
Ἡ παρουσία ὅλων σας ἀνεξαιρέτως εἶναι λίαν τιμητική,
καθόσον μάλιστα τυγχάνετε πρόσωπα ὄχι ἁπλῶς ἀγαπητά σέ μᾶς,
ἀλλά συνάμα κεκοσμημένα μέ πολλά χαρίσματα, γνώσεις,
ἱκανότητες καί πάνω ἀπό ὅλα καλή προαίρεση, ἡ ὁποία εἶναι τό
ἀσάλευτο θεμέλιο καί ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου νά
οἰκοδομηθεῖ τό καλό σέ κάθε ἐπίπεδο τῆς ζωῆς μας, εἴτε στήν
δημόσια εἴτε στήν ἰδιωτική σφαῖρα.
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ζοῦμε μέσα σέ μία εὐνομούμενη
Πολιτεία, σέ μία δημοκρατική Πολιτεία, ὅπου θεσμοί καί πρόσωπα
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ἀπολαμβάνουμε τό ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, ἰδιαιτέρως δέ τῆς
δυνατότητας νά διαλεγόμεθα μεταξύ μας ἀνεμπόδιστα, νά
ἐκφράζουμε

θέσεις,

σκέψεις,

ἀντιρρήσεις,

προτάσεις,

νά

συμβάλλουμε — κινούμενοι ἐντός τοῦ ἀξιακοῦ κεκτημένου τοῦ
νομικοῦ καί συνταγματικοῦ μας πολιτισμοῦ καί ἐμπνεόμενοι ἀπό
μία

κλασσική

παράδοση

εὐγένειας,

λεπτότητας

καί

ἀλληλοσεβασμοῦ — στήν γόνιμη δημόσια διαβούλευση γιά τά
κοινά τοῦ βίου μας.
Καί δέν θά πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ἡ δημοκρατία, ἡ
ἐλευθερία ἔκφρασης καί ὅλες οἱ ἄλλες ἀτομικές ἐλευθερίες καί τά
κοινωνικά δικαιώματα, δέν εἶναι ἀξίες αὐτονόητες καί δεδομένες.
Κερδήθηκαν μέσα ἀπό ἀγῶνες, θυσίες, ἱδρῶτα καί ἐνίοτε καί
αἷμα. Γι’ αὐτό καί ὀφείλουμε ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη σέ ὅλους
αὐτούς πού ἀνά τούς αἰῶνες θυσιάστηκαν, γιά νά ἀπολαμβάνουμε
ἐμεῖς σήμερα αὐτές τίς ἀξίες καί αὐτά τά ἰδανικά, τά ὁποῖα
θεωροῦνται καί εἶναι «ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ» τοῦ σύγχρονου
πολιτισμοῦ μας.
Συγχρόνως δέ αὐξάνεται τό χρέος μας ἀπέναντι στήν ἱστορία,
στό παρόν καί στό μέλλον τῆς πατρίδος μας, ἀλλά καί τῆς μεγάλης
μας οἰκογένειας, τῆς Οἰκουμένης, νά τιμοῦμε αὐτές τίς ἀξίες καί τίς
ἀρχές ὄχι μέ λόγια καί θεωρίες. Ὄχι μέ ἰδεοληψίες καί συνθήματα.
Ὄχι μέ πολωτικά ψευδοδιλήμματα καί παραπλανητικά μυθεύματα.
Ὀφείλουμε νά ὀχυρώνουμε τήν δημοκρατία καί τήν ἐλευθερία
μέ πράξεις καί μέ ἔργα καί πάνω ἀπό ὅλα μέσα ἀπό τόν διάλογο,
στόν ὁποῖο ὅλοι ἀνεξαιρέτως ἔχουν κάτι νά συνεισφέρουν καί νά
προσφέρουν.
Νά προσεγγίζουμε τά ζητήματα μέ νηφαλιότητα, μέ ρεαλισμό,
μέ ἀμνησίκακη διάθεση καί μέ ξεκάθαρη στόχευση.
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Καί ὀφείλω ἀπό τούτη τή θέση νά δηλώσω ἀπερίφραστα καί
μέ σαφήνεια ὅτι ἡ στόχευση ἡ δική μας εἶναι ἀπόλυτα διάφανη καί
ἀταλάντευτη:
Πῶς θά διακονήσουμε τόν ἄνθρωπο ἀκόμη περισσότερο.
Πῶς θά ἀναπαύσουμε τόν ἄνθρωπο τόν κουρασμένο, τόν
ἄνθρωπο τόν ἀδικημένο, τόν πτωχό, τόν ξένο, τόν ἀδύνατο, τόν
κατατρεγμένο,

τόν

περιθωριακό,

τόν

περιφρονημένο,

τόν

ἀναγκεμένο.
Ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι σαφής καί δέν
μᾶς ἀφήνει περιθώρια παρερμηνειῶν. Γιά μᾶς τούς διακόνους τῆς
Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ μονόδρομο· μονόδρομο αἰωνιότητος:
«οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καί
οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’
ὅς ἐάν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καί ὅς
ἐάν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· ὥσπερ ὁ Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι
τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν» (Κατά Ματθαῖον 20, 25-28).
«Ξέρετε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν τά καταδυναστεύουν καί οἱ
μεγάλοι τά καταπιέζουν. Αὐτό δέν θά γίνεται μεταξύ σας, ἀλλ’
ἐκεῖνος, πού θέλει νά γίνῃ μεταξύ σας μεγάλος, θά εἶναι ὑπηρέτης
σας, καί ἐκεῖνος, πού θέλει νά εἶναι μεταξύ σας πρῶτος, αὐτός θά
εἶναι δοῦλος σας, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου δέν ἦλθε νά
ὑπηρετηθῇ ἀλλά νά ὑπηρετήσῃ καί νά δώσῃ τήν ζωήν του λύτρον
διά πολλούς».
Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου, δέν ὑπάρχει πραγματικά κανένας
λόγος νά παρεξηγούμεθα, ὅταν τοποθετούμεθα γιά θέματα τά
ὁποῖα μάλιστα συνδέονται ἄμεσα μέ τήν διακονία μας, μέ τήν ζωή
τῆς Ἐκκλησίας μας καί μέ τήν δυνατότητά της νά προσφέρει στόν
ἄνθρωπο.
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Τό ἐπαναλαμβάνω καί τό τονίζω:
Ἡ

ἀγωνία

προσφέρουμε

μας
τά

εἶναι
πάντα

μία

καί

στόν

μοναδική:
ἄνθρωπο,

πῶς
πῶς

θά
θά

προσφερθοῦμε γιά τόν ἄνθρωπο. Δέν ἔχουμε καμία ἀγωνία
καί κανένα φόβο μήπως χάσουμε κάποιο προνόμιο ἐξουσίας
καί κυριαρχίας. Διότι, ὅπως ἔχω τονίσει καί σέ εἰσηγήσεις μου στό
Σεπτό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί σέ
δημόσιες τοποθετήσεις μου, ὁ Κύριός μας μᾶς ἔδωσε ἕνα μονάχα
προνόμιο: Τήν θυσιαστική καί σταυρική ἀγάπη. Μία μονάχα
ἐξουσία: Τήν ἐξουσία νά ἀγαπᾶμε. Αὐτό τό προνόμιο καί αὐτή
τήν ἐξουσία τῆς ἄνευ ὅρων καί προϋποθέσεων ἀγάπης, εἶναι
ἀλήθεια ὅτι δέν τά συζητοῦμε καί δέν τά διαπραγματευόμαστε.
Μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο, τό ὁποῖο σᾶς παρουσίασα,
ἐντάσσεται καί ἡ σημερινή μας συνάντηση, ἡ ὁποία ἔχει ὡς γενική
θεματική «Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος. Συμβολή σέ ἕναν ἀνοικτό διάλογο».
Καταθέτουμε μέ αὐτήν τήν ἐκδήλωση τό δικό μας λιθαράκι στό
οἰκοδόμημα τοῦ δημόσιου διαλόγου γιά ἕνα θέμα, τό ὁποῖο
ἀσφαλῶς δέν τό ἀνοίξαμε ἐμεῖς, καθώς ἡ πρωτοβουλία ἀνήκει σέ
αὐτούς πού ἔχουν αὐτήν τήν ἐξουσία, τήν δυνατότητα, ἀλλά καί τήν
εὐθύνη ἀπό τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους τῆς Πολιτείας μας.
Σημειώνω δέ ὅτι ἡ συγκεκριμένη θεματική δέν εἶναι κάτι
καινούργιο, κάτι νεοφανές γιά τό δημόσιο γίγνεσθαι.
Ἀφ’ ἧς στιγμῆς οἱ σχετικές προτάσεις καί ἡ σχετική
προβληματική ἔχουν τεθεῖ σέ δημόσια διαβούλευση, καί αὐτό εἶναι
πρός τιμήν τῆς Πολιτείας μας, καί ἀπό τή στιγμή πού τόσο θεσμικοί
φορεῖς ὅσο καί μεμονωμένα πρόσωπα τοῦ δημόσιου βίου, ἀπό
ὅλο τό φάσμα τῆς κοινωνικῆς ὀργάνωσης, τοποθετοῦνται καί
θέτουν πρός κρίση τήν δική τους ὀπτική, φρονῶ ὅτι δέν εἶναι μόνο
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ἀναφαίρετο δικαίωμά μας, ἀλλά καί ὑποχρέωσή μας, τόσο πρός
τήν Πολιτεία μας μέ γενική ἔννοια ὅσο καί πρός τό ποίμνιό μας, τό
ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό πιστούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι συγχρόνως καί
πολίτες

τῆς

Προεδρευομένης

Ἑλληνικῆς

Δημοκρατίας,

νά

συμβάλλουμε καί ἐμεῖς σέ αὐτόν τόν διάλογο μέ αὐτή τήν
ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἔχει ἐνημερωτικό χαρακτῆρα χωρίς καμία
διάθεση ἀντιπαράθεσης, σύγκρουσης ἤ ἰδεολογικοῦ παροξυσμοῦ.
Ἄλλωστε ἡ θεματική μας περιορίζεται μονάχα στά ζητήματα
συνταγματικῆς τάξεως, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν Ἐκκλησία. Καί
ὄχι σέ ἄλλα ζητήματα τοῦ Συντάγματος, γιά τά ὁποῖα ὑπάρχουν
ἁρμοδιότεροι καί καταλληλότεροι γιά νά τοποθετηθοῦν καί νά
ἐκφρασθοῦν.
Γιά παράδειγμα ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς πραγματοποιεῖ σήμερα
καί αὔριο διημερίδα στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιᾶ μέ θέμα:
«Δημοκρατία, Δικαιώματα, Διαφάνεια καί Δημόσιες Πολιτικές στήν
Τοπική

Αὐτοδιοίκηση:

Ἡ

πρόκληση

τῆς

Συνταγματικῆς

Ἀναθεώρησης», μέ πολλούς ἐκλεκτούς εἰσηγητές. Εἶναι ἀπόλυτα
λογικό ἕνας τέτοιος ὑψηλός θεσμός, ὅπως ἡ περιφερειακή
αὐτοδιοίκηση, νά ἔχει ὄχι ἁπλῶς δικαίωμα, ἀλλά καί ὑποχρέωση
νά δημιουργεῖ προϋποθέσεις ἄρθρωσης λόγου συγκροτημένου καί
τεκμηριωμένου γιά ζητήματα πού τήν ἀφοροῦν ἄμεσα καί εἶναι
ζωτικῆς σημασίας.
Παρακαλέσαμε, λοιπόν, τρεῖς ἐκλεκτούς εἰσηγητές νά μᾶς
ἀναπτύξουν καί νά μᾶς καταθέσουν μέσα ἀπό τήν ἐμβρίθεια τῶν
γνώσεών τους καί τήν ἐμπειρία τους στό ἀντικείμενο τό ἀπόσταγμα
τῆς δικῆς τους ἐπιστημονικῆς μελέτης καί καταρτίσεως.
Ὁ κ. Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἐπικρατείας ἐπί τιμῇ καί Διευθυντής τοῦ Νομικοῦ Γραφείου
τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, θά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα: «Οἱ
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σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας ὡς ἀντικείμενο ρυθμίσεως τοῦ
Συντάγματος καί τό πρόβλημα τῆς ἀπορρυθμίσεώς τους».
Ὁ

κ.

Κωνσταντίνος

Παπαγεωργίου,

Ἐπίκουρος

Καθηγητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου στή Νομική Σχολή
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θά μᾶς
ἀναπτύξει τό θέμα: «Συνταγματικό καί νομοθετικό status τῶν
θρησκευμάτων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση».
Ὁ κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Νομικός Σύμβουλος τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θά μᾶς ἀναπτύξει
τό θέμα: «Τό νομοθετικό καθεστώς καί οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος μέ τό Κράτος: δεδομένα καί παρανοήσεις».
Καί τούς τρεῖς τούς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας γιά τήν ἀποδοχή
τοῦ αἰτήματός μας, παρά τό γεγονός ὅτι ὑπῆρχε πολύ λίγος
χρόνος γιά νά ἑτοιμαστοῦν, καί γιά τόν κόπο στόν ὁποῖο
ὑπεβλήθησαν.
Τόν συντονισμό καί τήν ὀργάνωση τῆς ἐκδήλωσης τήν
ἀνέθεσα στόν πλέον ἄμεσο συνεργάτη μου, τόν Πρωτοσύγκελλό
μας Ἀρχιμανδρίτη π. Συμεών Βολιώτη, μέ μεταπτυχιακή
εἰδίκευση στό Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο, καί στόν ὁποῖο παραδίδω τήν
συνέχεια τῆς ἐκδήλωσης.

6

