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Η μιςθοδοςία του κλήρου ςτην Ελλάδα
και η ςυνάρτηςή τησ με την εκκληςιαςτική περιουςία

Σον τελευταύο καιρό τϋθηκαν όδη κϊποια ζητόματα ςχετικϊ με τισ
ςχϋςεισ Εκκληςύασ-κρϊτουσ με επιτακτικό τρόπο ςτον δημόςιο λόγο, ενώ
εν όψει τησ ςχεδιαζόμενησ ςυνταγματικόσ αναθεώρηςησ αναμϋνεται να
τεθούν και ϊλλα, θϋτοντασ ενδεχομϋνωσ ςυνολικϊ το ζότημα των ςχϋςεων
Εκκληςύασ - κρϊτουσ ςτο τραπϋζι. Ψσ ευμϋγεθεσ κομμϊτι αυτών των
ςυζητόςεων προβϊλλει παγύωσ το ζότημα τησ μιςθοδοςύασ του κλόρου, για
το οπούο βαςιλεύει η ελλιπόσ ενημερότητα, αν όχι η παραπληροφόρηςη. ε
αυτόν την εργαςύα θα προςπαθόςουμε να αποςαφηνύςουμε το ιςχύον
πλαύςιο, καθώσ και να προτεύνουμε ςχεδιϊςματα ενδεχομϋνων αλλαγών για
το μϋλλον.
Αν κϊτι εντυπωςιϊζει ςτην όλη ςυζότηςη, αυτό εύναι η απροθυμύα
τησ διοικούςασ Εκκληςύασ να αναλϊβει την πρωτοβουλύα προτϊςεων,
ούτωσ ώςτε να μην αφόνει το πεδύο αυτό ςτην αποκλειςτικό χρόςη όςων
αιςθϊνεται πωσ απειλούν τα καλώσ νοούμενα ςυμφϋροντϊ τησ, παρϊ τισ
προφανώσ επερχόμενεσ απόπειρεσ ςημαντικών αλλαγών. Η εδώ και
δεκαετύεσ αδρϊνεια τησ διοικούςασ Εκκληςύασ ωσ προσ την ςυμμετοχό ςτη
δημόςια ςυζότηςη ςχετικϊ με τισ ςχϋςεισ Εκκληςύασ-Κρϊτουσ, ό ακόμα και
ςχετικϊ με τον ενδεχόμενο χωριςμό τουσ, δημιουργεύ μια ςειρϊ από
προβλόματα, τα οπούα ςυχνϊ η Ιεραρχύα μοιϊζει να μην αναγνωρύζει—
θεωρώντασ ότι τελικϊ τύποτα δεν θα αλλϊξει, με καμύα κυβϋρνηςη και ςε
κανϋνα ενδεχόμενο.
Αυτόσ ο εφηςυχαςμόσ, φυςικϊ, ανούγει το δρόμο ςτουσ κατ’ εξοχόν
απληροφόρητουσ περύ τα ζητόματα αυτϊ, ώςτε να θϋτουν τον τόνο (και τον
πόνο...) του δημόςιου λόγου. Ϊτςι, ϋχουμε ωσ αποτϋλεςμα ϋναν δημόςιο
λόγο εκατϋρωθεν ιδεοληψιών, ο οπούοσ αγνοεύ παντελώσ και πλόρωσ τα
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Δεν γνωρύζουμε εϊν η παρούςα κυβϋρνηςη, η αμϋςωσ επόμενη, η
μεθεπόμενη, θα προχωρόςουν όντωσ ςε ριζικϋσ και ριζοςπαςτικϋσ αλλαγϋσ
ςτισ ςχϋςεισ Εκκληςύασ-Κρϊτουσ. Αυτό όμωσ που γνωρύζουμε εύναι ότι όταν
κϊποτε αυτϊ τα ζητόματα τεθούν, δεδομϋνησ τησ αναιμικόσ παρουςύασ
κϊθε τεκμηριωμϋνησ αντιπροτϊςεωσ ςτον κυρύαρχο απλουςτευτικό λόγο
παραπληροφόρηςησ1, θα τεθούν ακριβώσ επύ τη βϊςει τησ
παραπληροφόρηςησ, που για χρόνια ηγεμόνευε. Δηλαδό, όταν τελικϊ
κϊποιοσ «χωριςμόσ»2 απαιτηθεύ, θα τεθεύ ςε ακραύεσ βϊςεισ, ελλεύψει
οποιαςδόποτε προετοιμαςύασ από την, ασ πούμε, εκκληςιαςτικό πλευρϊ.
Ναι μεν θα εξηγόςουμε λεπτομερώσ την κατϊςταςη ςχετικϊ με τη
μιςθοδοςύα του κλόρου, αξύζει όμωσ εδώ μια πρώτη ςύνοψη-ειςαγωγό,
ώςτε να καταδειχθεύ η ϋλλειψη ακριβούσ ενημϋρωςησ τόςο των
αντικληρικαλιςτών, όςο και των υπεραςπιςτών του status quo. Οι πρώτοι
δεν αντιλαμβϊνονται ότι η μιςθοδοςύα του κλόρου ςυνηρτϊτο μϋχρι
πρότινοσ de facto με την φορολόγηςη των εςόδων των Ναών (αλλϊ,
εμμϋςωσ, και με την αναγκαςτικό απαλλοτρύωςη χωρύσ καταβολό
αποζημύωςησ, δηλαδό δόμευςη, προοδευτικϊ του 96% τησ εκκληςιαςτικόσ
περιουςύασ), ενώ οι τελευταύοι θα υποςτηρύξουν ότι νομικϊ εύναι ρητώσ και
ςαφώσ αναγνωριςμϋνη από τον Κρϊτοσ και ωσ εκ τούτου υποχρεωτικό η
αντιςτοιχύα «απαλλοτριώςεων» και μιςθοδοςύασ. Μϊλιςτα, ςυχνϊ θα
ςυναντόςουμε και διαδικτυακώσ και εντύπωσ την ονομαςτικό επύκληςη τησ
«Σύμβαςησ περύ εξαγορϊσ υπό του Δημοςύου κτημϊτων τησ Εκκληςύασ προσ
1

. Ελϊχιςτο παρϊδειγμα: ςχεδόν για οποιοδόποτε θϋμα, η οργύλη φρϊςη «πουθενϊ ςτην
Ευρώπη δεν ςυμβαύνει αυτό» ςυνόθωσ ςημαύνει πωσ ακριβώσ αυτό ό κϊτι παρόμοιο
ςυμβαύνει ςτο μεγαλύτερο μϋροσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, με εξαύρεςη τισ χώρεσ όπου δεν
ςυμβαύνει—όπωσ, επύ παραδεύγματι, ςτην περύπτωςη του μαθόματοσ των θρηςκευτικών,
κϊτι που αναλύςαμε ςε προηγούμενη μελϋτη.
2
. Θα μπορούςε να εύναι αντικεύμενο ϊλλησ, ξεχωριςτόσ μελϋτησ το πώσ η ϋννοια «χωριςμόσ
Εκκληςύασ-Κρϊτουσ ςτην Ελλϊδα» θα μπορούςε να ςημαύνει περύπου τα πϊντα, από
πραγματικϊ αςόμαντεσ αλλαγϋσ που δεν θα παρατηρούςε ςτην πρϊξη κανεύσ μϋχρι
ιδιαιτϋρωσ βύαιεσ ανακατατϊξεισ που δεν λαμβϊνουν χώρα ςχεδόν πουθενϊ ςτην Ε.Ε.,
ανϊλογα με το πώσ θα το χρωματύςει ο εκϊςτοτε ειςηγητόσ. Δηλαδό, πρόκειται για ϋνα
ρητορικό ςημαύνον, ϋνα «πυροτϋχνημα», με μη ςυγκεκριμϋνο ςημαινόμενο, όταν η φρϊςη
δεν ακολουθεύται από την απαρύθμηςη των πολύ ςυγκεκριμϋνων ενεργειών που αυτόσ ο
χωριςμόσ θα ςυνεπαγόταν ςτην ερμηνεύα του ειςηγητό.
3

αποκατϊςταςη ακτημόνων» (18/9/1952) ωσ απόδειξησ. Όμωσ, μια ανϊγνωςη
τησ εν λόγω ςύμβαςησ Εκκληςύασ–Πολιτεύασ αποδεικνύει πωσ αυτό δεν
περιϋχει καμμύα απολύτωσ αναφορϊ ςτην μιςθοδοςύα του κλόρου ! Ωλλο
επομϋνωσ η ςυμβατικό υποχρϋωςη, που προώποθϋτει ςύμβαςη, ςυμφωνύα
των δύο θεςμών, και ϊλλο η υποχρϋωςη αποζημύωςησ για την
εκκληςιαςτικό περιουςύα, που αφαύρεςε το Κρϊτοσ. Πϋραν, λοιπόν, από
την ςυχνϊ εμφανιζόμενη ϊγνοια των αντικληρικαλιςτών γι’ αυτϊ τα
ζητόματα, διαπιςτώνουμε και μια επαναλαμβανόμενη παραπληροφόρηςη
ό, τϋλοσ πϊντων, ελλιπό πληροφόρηςη από πλευρϊσ ενύων ανθιςταμϋνων
ςε αυτούσ.

Εν ςυνόψει:

α) Η διαρκόσ, αλλϊ γενικόλογη δϋςμευςη νομοθετικού ςώματοσ τησ
Πολιτεύασ με ςυνταγματικό περιωπό, η οπούα ςυχνϊ αναφϋρεται ωσ
ςχετιζομϋνη με την μιςθοδοςύα του κλόρου, εύναι το ΙΑ΄ Χόφιςμα τησ Δ΄
Εθνοςυνϋλευςησ (1829)3, ςτην οπούα αναφϋρεται ότι το Κρϊτοσ θα
αναλϊβει την εκκληςιαςτικό περιουςύα –όπωσ και προοδευτικϊ εγϋνετο
κατϊ 96% μϋςα ςτουσ ςχεδόν δύο αιώνεσ του νϋου κρϊτουσ– και από τα
ϋςοδϊ τησ θα διατύθενται ποςϊ «εισ βελτύωςιν του Ιερατεύου» και για την
εκπαύδευςη των νϋων. Αυτό η ευρεύα διατύπωςη «εισ βελτύωςιν του
Ιερατεύου» (ϊμιςθου τότε), δεν κϊνει λόγο ρητώσ και μόνον για την
μιςθοδοςύα του κλόρου4, περιλαμβϊνει όμωσ νοηματικϊ κϊθε μϋτρο
κρατικόσ ςυνδρομόσ για την υλικό ό μορφωτικό αναβϊθμιςη των
κληρικών. Αποτελούςε κρατικό αυτοδϋςμευςη5 για τουσ ςκοπούσ γενικού

3

. Βλ. Αρχεύα Εθνικόσ Παλιγγενεςύασ, τ. 4 (1973), ςελ. 190-191, διαθϋςιμα ςε:
http://paligenesia.parliament.gr/
4
. Η μοναδικό διαρρόδην δϋςμευςη περιϋχεται ςτο «Πολιτικόν ύνταγμα τησ Ελλϊδοσ» του
1832 (γνωςτό ωσ «Ηγεμονικόν» ύνταγμα τησ Ε΄ Εθνοςυνϋλευςησ), το οπούο όμωσ ουδϋποτε
ύςχυςε : «Η νομοθετικό εξουςύα … θϋλει διορύςει ομούωσ τον αριθμόν των αρχιερϋων και ιερϋων
των αναγκαύων εισ την Ελληνικόν Επικρϊτειαν και εξαςφαλύςει τα προσ διατροφόν αυτών,…»
(Κεφ. Β΄ §1 Περύ Θρηςκεύασ, αρ. 8).
5
. Ϋταν μύα νομοθετικό αυτοδϋςμευςη του Κρϊτουσ, αλλϊ (με όρουσ νομικόσ ακρύβειασ) όχι
«ςύμβαςη Κρϊτουσ - Εκκληςύασ για την μιςθοδοςύα του κλόρου (το 1829 εξϊλλου η
4

ςυμφϋροντοσ, που θα υπηρετούςε η περιϋλευςη τησ εκκληςιαςτικόσ
(μοναςτηριακόσ) ακύνητησ περιουςύασ ςτο Κρϊτοσ. Η γενικό ρότρα τησ Δ΄
Εθνοςυνϋλευςησ επαναλόφθηκε ωσ δεςμευτικό κατεύθυνςη ςε κρατικϋσ
Εγκυκλύουσ6 και ςτο βαςιλικό διϊταγμα τησ 13.12.1834 (ϊρθρο 10), που
ύδρυςε το «Εκκληςιαςτικόν Σαμεύον» για τη διαχεύριςη τησ δημευθεύςασ
περιουςύασ των διαλελυμϋνων Μονών7. Μαρτυρύεσ, χωρύσ αναλυτικϊ
κτηματογραφικϊ ςτοιχεύα, κϊνουν λόγο για μοναςτηριακό περιουςύα ύςη με
το 1/3 ό το 25% των «γαιών» τησ τότε (1833) ελληνικόσ επικρϊτειασ8. Και
ναι μεν η ερμηνεύα τησ Ιερϊσ υνόδου (Εγκύκλιοσ τησ 12/10/1833) όταν ότι
εκ του κρατικού «Εκκληςιαςτικού Σαμεύου» «θϋλουςι μιςθοδοτεύςθαι οι
Επύςκοποι τησ Επικρατεύασ και οι ϊλλοι κληρικού», ωςτόςο η κρατικό
«ςυμβολό» ςτην μιςθοδοςύα του εφημεριακού κλόρου ξεκύνηςε μόλισ την
1/10/19459.
β) Ο αναγκαςτικόσ νόμοσ 536/1945 (ΥΕΚ Α΄ 226/1945) απαγόρευςε
την πληρωμό των κληρικών ςε εύδοσ από τουσ ενορύτεσ10, προϋβλεψε την

Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ δεν όταν αυθύπαρκτο νομικό πρόςωπο και οι εν Ελλϊδι Επιςκοπϋσ
υπϊγονταν απευθεύασ ςτο Οικ. Πατριαρχεύο).
6
. Εγκύκλιοι τησ 8/10/1829 και 18/12/1829 του Κυβερνότη Ιω. Καποδύςτρια, τησ 9/10/1829 του
Γραμματϋωσ (Τπουργού) Εκκληςιαςτικών Ν. Φρυςόγελου (Κ. Οικονόμου, Σα ςωζόμενα
εκκληςιαςτικϊ ςυγγρϊμματα, τ. Β΄ (1864), ςελ. 59, 62-63, 66)
7
. Σο κρατικό αυτό νομικό πρόςωπο (ΥΕΚ 41/1834) ιδρύθηκε για να διαχειριςτεύ την
περιουςύα των Μονών, τισ οπούεσ διϋλυςε και δόμευςε η Αντιβαςιλεύα δυνϊμει των
βαςιλικών διαταγμϊτων τησ 25/9/1833 και 25/2/ 1834. Οι διαλελυμϋνεσ Μονϋσ των ετών
1833-1834 υπολογύζονται ςε 416 (Μητροπ. Λαρύςησ Δωρόθεοσ, Η εξϋλιξισ του
αναπολλοτριώτου τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ μϋχρι ςόμερον, Αθόναι 1951, ςελ. 26) ό
412 (Α. Μϊμουκασ, Σα Μοναςτηριακϊ, εν Αθόναισ 1859, ςελ. 148 (υποςημ.), π. Κοκκύνησ,
Σα μοναςτόρια τησ Ελλϊδοσ, Εςτύα 1999, ςελ. 240, υποςημ.) ἠ 426 (Ν.Σόμπροσ, Μονϋσ και
Μοναχού ςτον Ελλαδικό χώρο, 2001, τ. Β΄, ςελ. 12, αδημ. διδ.διατρ., διαθϋςιμη ςε:
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/13037).
8
. G.L. Maurer, Ο ελληνικόσ λαόσ, τ.Β΄ Αφοι Σολύδη 1976, ςελ. 516), Φ.Πατρινϋλησ,
«Κτηματικό περιουςύα και οικονομικό δραςτηριότησ των Μονών», Ιςτορύα Ελληνικού
Ϊθνουσ, Εκδοτ. Αθηνών τ.10, ςελ. 143. Σο 1833 το ελληνικό κρϊτοσ περιελϊμβανε την τ.
Ελλϊδα μϋχρι τη γραμμό Αμβρακικού – Παγαςητικού, Εύβοια, πορϊδεσ, Πελοπόννηςο,
Κυκλϊδεσ και εύχε ϋκταςη 47.516. τ.χλμ..
9
. Εξόντα ϋτη μετϊ την πρώτη δόμευςη μοναςτηριακόσ περιουςύασ ο Τπουργόσ
Εκκληςιαςτικών & Δημ. Εκπαιδεύςεωσ ζητούςε ακόμα από τουσ Μητροπολύτεσ να τον
ςυνδρϊμουν «δια των πεφωτιςμϋνων ημών πληροφοριών επύ τε τησ υποδεύξεωσ πόρων εισ
μιςθοδοςύαν του κλόρου» (Εγκύκλιοσ αρ. πρωτ. 21257/11.11.1895, βλ. υλλογό Εγκυκλύων τησ
Ιερϊσ υνόδου τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ, εν Αθόναισ 1901, ςελ. 276)
10
. «…1800 και πλϋον ιερεύσ εμιςθοδοτούντο εισ εύδοσ απ’ ευθεύασ υπό των ενοριτών. Η δυνϊμει
του παλαιοτϊτου τούτου εθύμου υφιςταμϋνη κατϊςταςισ καταργεύται … τερματιζομϋνησ ούτω
5

λειτουργύα ειδικού λογαριαςμού («Κεφϊλαιον προσ πληρωμόν μιςθού
εφημεριακού κλόρου»), ενώ θϋςπιςε 6.000 οργανικϋσ θϋςεισ κληρικών ςτην
ελληνικό επικρϊτεια – που περιλαμβϊνει όχι μόνον την Εκκληςύα τησ
Ελλϊδοσ, αλλϊ και την Εκκληςύα τησ Κρότησ, ενώ αργότερα
ενςωματώθηκε η Δωδεκϊνηςοσ (Μητροπόλεισ υπαγόμενεσ ςτο Οικ.
Πατριαρχεύο). Ο ύδιοσ νόμοσ θεςμοθϋτηςε 2 πόρουσ του ανωτϋρω ειδικού
λογαριαςμού : α) ειδικό ειςφορϊ όλων των ενοριακών, ςυναδελφικών και
διεπόμενων από ειδικούσ νόμουσ Ναών ποςοςτού 25% (και από το 1968
ποςοςτού 35%) επύ των ακαθαρύςτων εςόδων τουσ11, β) «ενοριακό
ειςφορϊ» των πιςτών (ϊρθρα 3-10), δηλαδό ετόςια καταβολό ςτα κατϊ
τόπουσ Δημόςια Σαμεύα ποςού από 300 δρχ. ϋωσ 3.000 δρχ. για κϊθε
ορθόδοξη χριςτιανικό οικογϋνεια (καταργόθηκε το 1962). Σϋλοσ προϋβλεψε
ςυμβολό του κρϊτουσ, δηλαδό ενύςχυςη, του παραπϊνω ειδικού
λογαριαςμού. Ειδικότερα αναφϋρει (ϊρθρο 12 παρ. 3) : «το εισ το τϋλοσ
εκϊςτου οικονομικού ϋτουσ παραμϋνον ϊνοιγμα του ωσ ϊνω χρηματιςτικού
λογαριαςμού καλύπτεται δι’ ιςοπόςου χορηγύασ του Δημοςύου».
Αποδεικνύεται λοιπόν ανακριβόσ ο αφοριςμόσ ότι το Δημόςιο ανϋλαβε την
πλόρη μιςθοδοςύα του κλόρου από το 194512. Επύςησ, εύναι ςαφϋσ ότι ναι
μεν το νομοθϋτημα ειςόγαγε διαρκό δϋςμευςη για την ενύςχυςη τησ
μιςθοδοςύασ και θϋςπιςε ςταθερό αριθμό 6.000 οργανικών θϋςεων
κληρικών με βϊςη τα τότε δημογραφικϊ δεδομϋνα13, εφαρμόςθηκε όμωσ,
από τησ ενϊρξεωσ ιςχύοσ του, για την ενύςχυςη τησ μιςθοδοςύασ και των
7.151 (τότε) υπηρετούντων εφημερύων14. Δηλαδό, παρότι ο νόμοσ 536/1945
περιόριςε τισ εφημεριακϋσ θϋςεισ ςε 6.000 (καθιςτώντασ «υπερϊριθμουσ»

μιασ παραδόςεωσ μη απεχούςησ κατϊ πολύ τησ επαιτεύασ …» (Εγκύκλιοσ Τπ. Οικονομικών υπ'
αριθμ. 95/17.9.1945)
11
. Ωρθρα 2 παρ. 2 περ. Α΄ του Α.Ν. 536/1945 και 5 του Α.Ν. 469/1968.
12
. Εύναι ενδιαφϋρον ότι μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ του Α.Ν. 536/1945 η ςυμμετοχό του Κρϊτουσ
ςτην μιςθοδοςύα ανερχόταν ςε ποςοςτό 4%, καθώσ η μιςθοδοςύα των 7.151 υπηρετούντων
κληρικών το 1945 κόςτιζε 728.466.000 δρχ. και καλυπτόταν από : α) την ειδικό ειςφορϊ των
Ναών (200.000.000 δρχ.), β) την ενοριακό ειςφορϊ των πιςτών (500.000.000 δρχ.), γ) το
Κρϊτοσ (30.000.000 δρχ.) (βλ. Εγκύκλιο του Τπουργεύου Οικονομικών υπ' αριθμ.
95/17.9.1945 με αρ. πρωτ. Π11638).
13
. Κατϊ την απογραφό τησ 7.4.1951 η Ελλϊδα εύχε 7.632.801 κατούκουσ.
14
. Ο νομοθετικόσ (περι)οριςμόσ των 6.000 θϋςεων δεδηλωμϋνα (βλ. Εγκύκλιο Τπ.
Οικονομικών 95/17.9.1945) ςτόχευε να μειώςει τουσ όδη τότε υπηρετούντεσ κληρικούσ, που
όταν περιςςότεροι (7.151). Ψςτόςο η ερμηνευτικό Εγκύκλιοσ ςαφώσ προϋβλεπε ότι ο νόμοσ
536/1945 ιςχύει για την μιςθοδοςύα όλων των υπηρετούντων (7.151) κληρικών.
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1.151 εφημερύουσ15), εντούτοισ εφαρμόςθηκε από το Δημόςιο εξαρχόσ για
την μιςθοδοςύα όλων των κληρικών, και πϋραν του νομοθετημϋνου
αριθμού.
γ) Σην 24/7/1968 o αναγκαςτικόσ νόμοσ 469/1968 (ΥΕΚ Α΄
162/1968) εξομούωςε μιςθολογικϊ τον κληρικό με τον δημόςιο υπϊλληλο.
Ωρα το κρϊτοσ από το 1968, για πρώτη φορϊ, αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη
να ςυμπληρώνει τον παραπϊνω ειδικό λογαριαςμό με ςτόχο ο εφημϋριοσ ιερϋασ να λαμβϊνει μιςθό ύςο με του δημοςύου υπαλλόλου. Αυξϊνεται
επομϋνωσ η οικονομικό ςυμμετοχό του Δημοςύου, αφού από την 1/9/196216
εύχε καταργηθεύ η «ενοριακό ειςφορϊ» των πιςτών, οπότε ο λογαριαςμόσ
χρηματοδοτεύτο πλϋον από κρατικούσ πόρουσ και την ειςφορϊ (35%) εκ
των εςόδων των Ναών (παγκϊρια, μιςθώματα κλπ.).
δ) Σην 19/9/1970 η Ιερϊ ύνοδοσ τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ με
δικό τησ Κανονιςμό (2/1969, ΥΕΚ Α΄ 193/1969) αύξηςε τισ «οργανικϋσ
θϋςεισ» κληρικών των Ενοριών τησ ςε 8.000 (ο Κανονιςμόσ δεν περιεύχε
ρύθμιςη για τη μιςθοδοςύα, υπολαμβϊνοντασ προφανώσ ότι οι 8.000
κληρικού μιςθοδοτούνται βϊςει του Α.Ν. 469/1968, ακόμα και εϊν
υπερβαύνουν τον αριθμό νομοθετημϋνων «οργανικών θϋςεων» (6.000) του
Α.Ν. 536/1945, μια και από την ϋναρξη εφαρμογόσ του το μεικτό ςύςτημα
μιςθοδοςύασ (ειςφορϊ Ναών, ειςφορϊ πιςτών και κρατικό ςυμβολό)
ουδϋποτε περιορύςθηκε ςτουσ 6.000 κληρικούσ).
ε) Οι Αρχιερεύσ τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ (Μητροπολύτεσ,
τιτουλϊριοι - βοηθού επύςκοποι) μιςθοδοτούνται από τον κρατικό
προώπολογιςμό από την 1/1/1980, ενώ οι Αρχιερεύσ τησ Εκκληςύασ τησ
Κρότησ από την 7/10/1971 και τησ Δωδεκανόςου από την 25/9/196917.

15

. Ακριβολογώντασ ο Α.Ν. 536/1945 δεν κατϋςτηςε υπερϊριθμο κανϋναν ςυγκεκριμϋνο
κληρικό, διότι προϋβλεπε την ϋκδοςη διατϊγματοσ κατανομόσ των 6.000 θϋςεων ανϊ την
επικρϊτεια (ϊρθρο 15 παρ. 2), που δεν εκδόθηκε ποτϋ. Ϊτςι, ελλεύψει κατανομόσ των 6.000
θϋςεων, κανϋνασ ςυγκεκριμϋνοσ εφημϋριοσ δεν βρϋθηκε χωρύσ κατανεμημϋνη οργανικό
θϋςη, δηλ. υπερϊριθμοσ.
16
. Ωρθρο 26 παρ. 2 Ν.Δ/τοσ 4242/1962 (ΥΕΚ Α΄ 136/1962).
17
. Βλ. αντύςτοιχα ϊρθρα : α) 8 Ν. 1041/1980 (ΥΕΚ Α΄ 75/1980), β) 1 Ν.Δ/τοσ 986/1971 (ΥΕΚ
Α΄ 193/1971) και 2 Ν. 449/1976 (ΥΕΚ Α΄ 273/1976), γ) 1 Ν.Δ/τοσ 295/1969 (ΥΕΚ Α΄ 194/1969).
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ςτ) Μετϊ την κατϊργηςη του κρατικού «Οργανιςμού Διοικόςεωσ
Εκκληςιαςτικόσ Περιουςύασ» (Ο.Δ.Ε.Π.)18 το Δημόςιο ανϋλαβε ςυμβατικϊ
(ύμβαςη τησ 11/5/1988, νόμοσ 1811/1988, ΥΕΚ Α΄ 231/1988) την μιςθοδοςύα
των 85 ιεροκηρύκων του Ο.Δ.Ε.Π. ϋναντι τησ παραχώρηςησ τησ (όςησ
ςτερεύται τύτλων ιδιοκτηςύασ) μοναςτηριακόσ δαςικόσ και αγροτολιβαδικόσ
περιουςύασ 19.
ζ) Η ειδικό ειςφορϊ από τα ακαθϊριςτα ϋςοδα των Ναών
καταργόθηκε την 28/1/2004 (νόμοσ 3220/2004, ΥΕΚ Α΄ 15/2004) επύ
«Εκςυγχρονιςμού» και Κυβερνόςεωσ Κώςτα ημύτη και δεν
αντικαταςτϊθηκε. Ουςιαςτικϊ δηλαδό μετϊ την 28/1/2004 οι μιςθού των
ιερϋων καταβϊλλονται με επιβϊρυνςη μόνο του κρατικού προώπολογιςμού
χωρύσ την ςυμμετοχό των Ναών δια τησ ειςφορϊσ.20 Η πρώτη φορϊ που
18

. Σο Κρϊτοσ, πϋραν του «Εκκληςιαςτικού Σαμεύου», που ύδρυςε (1834) για τη διούκηςη τησ
περιουςύασ των διαλελυμϋνων Μονών (1833-1834), ςυνϋςτηςε και το «Γενικόν
Εκκληςιαςτικόν Σαμεύον» για την εκμετϊλλευςη εςόδων τησ μοναςτηριακόσ περιουςύασ των
διατηρούμενων Μονών (νόμοσ ΓΤΙΔ΄/1909, ΥΕΚ Α΄ 270), το οπούο, μετϊ την οικονομικό του
κατϊρρευςη λόγω των απαλλοτριώςεων τησ δεκαετύασ του 1920, διαδϋχθηκε ο Ο.Δ.Ε.Π.
(1930-1988). Γενικότερα για την περιουςύα και τη μιςθοδοςύα, βλ. την ειςόγηςη του ςεβ.
Μητροπολύτου Μεςςηνύασ Φρυςοςτόμου (αββϊτου) ςτο ςυνϋδριο «Εκκληςύα και
Αριςτερϊ» (ΑΠΘ, 22–23 Ιανουαρύου 2013).
19
. Ωρθρο 3 Ν. 1811/1988 (ΥΕΚ Α΄ 231/13.10.1988). Οι θϋςεισ όςων εκκληςιαςτικών υπαλλόλων
των Μητροπόλεων πληρώνονται ςόμερα από το Δημόςιο προόλθαν από μετατροπό, με
διϊφορουσ νόμουσ από τη δεκαετύα του 1980, οργανικών θϋςεων διακόνων ςε θϋςεισ λαώκών
υπαλλόλων –φυςικϊ οι Μητροπόλεισ διαθϋτουν και εκκληςιαςτικούσ υπαλλόλουσ, που
αμεύβουν από τουσ πόρουσ τουσ.
20
. ημειωτϋον ότι πϋραν αυτόσ τησ κατηργημϋνησ ειςφορϊσ, τα νομικϊ πρόςωπα τησ
Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ, τησ Εκκληςύασ Κρότησ και τησ Δωδεκανόςου καταβϊλλουν
φόρουσ (ΕΝΥΙΑ, ειςοδόματοσ, κληρονομιών κ.λπ.). Ο ςυνολικόσ ΕΝΥΙΑ τησ «Εκκληςύασ
τησ Ελλϊδοσ» (κεντρικόσ φορϋασ με ϋδρα την Αθόνα), των 82 Μητροπόλεων και των Μονών
και Ενοριών τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ (χωρύσ δηλ. την Κρότη, Δωδεκϊνηςο και Αγ. Όροσ)
για το 2013 υπολογύζεται υπερβαύνων τα 10.000.000 Ευρώ. Αναπαρϊγουμε εδώ ενδεικτικϊ
παλαιότερη ενημϋρωςη τησ Ιερϊσ υνόδου για τη φορολόγηςη τησ Εκκληςύασ (22/2/2012):
«Ἡ Ἐκκληςύα τῆσ Ἑλλϊδοσ, ἐλπύζουςα ὅτι ὁ δημοςιογραφικόσ θόρυβοσ, ὁ ὁποῖοσ προκλόθηκε
χθϋσ ςχετικῶσ πρόσ τόν φορολόγηςη τῆσ Ἐκκληςύασ, ὀφεύλεται ςϋ ἔλλειψη λεπτομεροῦσ
ἐνημερώςεωσ ὅςων τόν προκαλϋςαν, ἐπιθυμεῖ νϊ ἐνημερώςει δημοςύωσ ὅτι ἡ Ἐκκληςύα τῆσ
Ἑλλϊδοσ, οἱ Ἱερϋσ Μητροπόλεισ μϋ τϊ ἐκκληςιαςτικϊ τουσ ἱδρύματα, οἱ Ἱερϋσ Μονϋσ καύ οἱ
Ἐνορύεσ, οἱ ὁποῖεσ εἶναι ξεχωριςτϊ μεταξύ τουσ νομικϊ πρόςωπα, καταβϊλλουν κϊθε χρόνο ςτύσ
κατϊ τόπουσ Δ.Ο.Υ. τύσ παρακϊτω νομοθετημϋνεσ φορολογικϋσ ὑποχρεώςεισ τουσ : 1.Φόρο ἐπύ
τῶν κατ’ ἔτοσ μιςθωμϊτων, πού εἰςπρϊττουν ἀπό ἀκύνητα, μϋ ςυντελεςτό 20% ἐπύ τῆσ ἀξύασ τουσ,
2.Συμπληρωματικό φόρο ἐπύ τῶν εἰςοδημϊτων τουσ ἀπό οἰκοδομϋσ καύ ἐκμιςθώςεισ γαιῶν μϋ
ςυντελεςτό 3%, 3.Προκαταβολό τοῦ φόρου (γιϊ τό ἑπόμενο ἔτοσ) μϋ ςυντελεςτό 55% ἐπύ τῆσ
ἀξύασ τοῦ παραπϊνω ςυμπληρωματικοῦ φόρου, 4.Φόρο ἐπύ τῆσ ἀκινότησ περιουςύασ τουσ μϋ
ςυντελεςτό 3‰ ἐπύ τῆσ ἀντικειμενικῆσ ἀξύασ τουσ (ἐκτόσ ἐϊν πρόκειται γιϊ οἰκοδομόματα
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εγκαθιδρύεται «δωρεϊν» καθολικό μιςθοδοςύα του κλόρου, λοιπόν, εύναι
επύ «Εκςυγχρονιςμού» και κυβερνόςεωσ Κώςτα ημύτη...
η) Σο 2013, ο νόμοσ 4111/2013 (ΥΕΚ Α΄ 18/2013) ορύζει για πρώτη
φορϊ ότι όςοι κληρικού μιςθοδοτούνται όδη («ρύθμιςη ςκούπα») από τον
ειδικό λογαριαςμό του νόμου 536/1945, πλϋον μιςθοδοτούνται από τον
τακτικό κρατικό προώπολογιςμό.
θ) Ο νομοθϋτησ ουδϋποτε μετϋβαλλε ρητώσ τον αριθμό των 6.000
οργανικών θϋςεων κληρικών των Ενοριών, που ορύζει ο νόμοσ 536/1945.
Αξύζει να ςημειωθεύ ότι το πλαφόν οργανικών θϋςεων (6.000) όχι μόνο δεν
τηρόθηκε από την ύδια την Πολιτεύα κατϊ την ϋναρξη τησ ςυμβολόσ τησ
(1945) ςτην μιςθοδοςύα των κληρικών (οι οπούοι τότε όταν 7.151), αλλϊ,
παρϊ την θεςμοθϋτηςό του, ςυνϋχιςε παρϊλληλα να εφαρμόζεται (μϋχρι
την ϋναρξη ιςχύοσ του μνημονιακού νόμου 3833/2010, που ανϋςτειλε γενικϊ
λατρευτικῆσ, ἐκπαιδευτικῆσ, θρηςκευτικῆσ ἤ κοινωφελοῦσ χρόςεωσ π.χ. Ἱ. Ναού, γηροκομεῖα,
χῶροι ςυςςιτύων), 5.Φόρο ἐπύ τῶν κληρονομιῶν καύ δωρεῶν μϋ ςυντελεςτό 0,5% ἐπύ τῆσ ἀξύασ
τουσ, 6.Τϋλοσ χαρτοςόμου καύ δικαιώματα ΟΓΑ ςυνολικοῦ ποςοςτοῦ 2,40% ἐπύ κϊθε χρηματικῆσ
παροχῆσ πιςτῶν πρόσ τούσ Ἱ. Ναούσ λόγῳ ἱεροπραξιῶν. Ἐπύςησ τϊ παραπϊνω νομικϊ πρόςωπα
τῆσ Ἐκκληςύασ παρακρατοῦν καύ ἀποδύδουν ςτύσ Δ.Ο.Υ. τϊ παρακϊτω φορολογικϊ ἔςοδα :
1.Φόρο μιςθωτῶν ὑπηρεςιῶν γιϊ τούσ ἐκκληςιαςτικούσ ὑπαλλόλουσ καύ ςυνεργϊτεσ τουσ, πού
ἀμεύβονται ἀπό τόν προώπολογιςμό τουσ, 2.Φ.Π.Α. μϋ τούσ προβλεπομϋνουσ ςυντελεςτϋσ γιϊ
ὑπηρεςύεσ καύ ἀγαθϊ, 3.Φόρο εἰςοδόματοσ μϋ ςυντελεςτό 8% ςϋ ὅλα τϊ τιμολόγια παροχῆσ
ὑπηρεςιῶν, 4.Φόρο εἰςοδόματοσ μϋ ςυντελεςτό 4% ςϋ ὅλα τϊ δελτύα ἀποςτολῆσ ἀγαθῶν καύ μϋ
ςυντελεςτό 1% γιϊ τϊ ὑγρϊ καύςιμα. Τϋλοσ, ἡ Ἐκκληςύα τῆσ Ἑλλϊδοσ ἐπιθυμεῖ να τονύςει ἀφ’
ἑνόσ ὅτι ἡ ἀπαλλαγό ἀπό τόν φόρο ἀκινότησ περιουςύασ γιϊ τϊ ἀκύνητα λατρευτικῆσ,
θρηςκευτικῆσ καύ κοινωφελοῦσ χρόςεωσ ἰςχύει ἀπό τό ἔτοσ 2008 γιϊ ὅλα τϊ θρηςκεύματα καύ
δόγματα, πού ἔχουν ἀκύνητη περιουςύα ἐντόσ Ἑλλϊδοσ καύ ἀφ’ ἑτϋρου ὅτι, παρότι τϊ ἔςοδϊ Τησ
προϋρχονται μϋχρι ςόμερα ἀπό τό ὑςτϋρημα πιςτῶν καύ χρηςιμοποιοῦνται γιϊ τόν ςυντόρηςη
τῶν θρηςκευτικῶν καύ κοινωφελῶν Τησ ἱδρυμϊτων, οὐδϋποτε ζότηςε κϊποια ἄνιςη φορολογικό
μεταχειρύςη ςϋ ςχϋςη μϋ τούσ ὑπολούπουσ φορολογούμενουσ μό κερδοςκοπικούσ ὀργανιςμούσ
τῆσ Χώρασ. Ἡ Κεντρικό Ὑπηρεςύα τῆσ Ἐκκληςύασ τῆσ Ελλϊδοσ, οἱ Ἱερϋσ Μητροπόλεισ, οἱ
Ἐνορύεσ, οἱ Ἱερϋσ Μονϋσ καύ τϊ Ἐκκληςιαςτικϊ Ἱδρύματα κατϊ τό ἔτοσ 2011 κατϋβαλαν ςυνολικϊ
φόρουσ ὕψουσ 12.584.139,92€.» Για το 2015, πϊλι για το κεντρικό Ν.Π.Δ.Δ. «Εκκληςύα τησ
Ελλϊδοσ», ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα. ημειώνουμε ρητώσ πωσ εδώ πρόκειται για ϋνα
μόνο, αν και το κεντρικώτερο, των περύπου 6700 Ν.Π.Δ.Δ. τησ «Εκκληςύασ» και όχι για μια
ςυγκεντρωτικό εικόνα τησ φορολογύασ για όλα τα εκκληςιαςτικϊ νομικϊ πρόςωπα : «Η
Δ.Ι.Σ. [Διαρκόσ Ιερϊ ύνοδοσ] ενϋκρινε τον Απολογιςμό Εςόδων - Εξόδων τησ Ιερϊσ Συνόδου
τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ του διαχειριςτικού ϋτουσ 2015, ο οπούοσ ςυνοπτικϊ ϋχει ωσ εξόσ:
Έςοδα: .937.238,39 ευρώ, Έξοδα: 10.468.737,54 ευρώ, Διαφορϊ Χρόςεωσ: - 1.531.499,15 ευρώ.
Ιδιαιτϋρωσ ςημειώνεται ότι για την πληρωμό φόρων δαπανόθηκαν 3.436.438,01 ευρώ, εκ των
οπούων για πληρωμό του: 1. Ενιαύου Φόρου Ιδιοκτηςύασ Ακινότων (ΕΝΦΙΑ) 2.756.992,39 ευρώ, 2.
Φόρου επύ μιςθωμϊτων 137.608,71 ευρώ, 3. Εκτϊκτου ειδικού τϋλουσ δομημϋνων επιφανειών
91.624,28 ευρώ»
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τουσ διοριςμούσ), ωσ μακρϊ και ςυμφωνημϋνη πρακτικό Κρϊτουσ και
Εκκληςύασ21 ο προγενϋςτεροσ αναγκαςτικόσ νόμοσ 2200/1940 (ϊρθρο 51), ο
οπούοσ επϋτρεπε ςτισ Μητροπόλεισ να χειροτονούν - διορύζουν κληρικούσ
ανϊλογα με τον αριθμό των οικογενειών κϊθε Ενορύασ22. Πϊντωσ ναι μεν
ερμηνευτικϊ μπορούμε να ςυμπερϊνουμε ότι, αφού ο νόμοσ 4111/2013
ενϋταξε ςτον τακτικό προώπολογιςμό όλουσ τουσ μιςθοδοτούμενουσ
κληρικούσ κατϊ την ϋναρξη ιςχύοσ του νόμου (25/1/2013), νομιμοποιόθηκαν
ex tunc οι ϋωσ τότε υπηρετόςαντεσ και οι τότε υπηρετούντεσ, αλλϊ, όταν
εκεύνοι αποχωρούν από τη θϋςη τουσ, ωςτόςο δεν προκύπτει ότι το κρϊτοσ
ϋχει αναθεωρόςει (προσ τα πϊνω) την νομοθετικό του υποχρϋωςη να αμεύβει
κληρικούσ, που υπερβαύνουν το –ουδϋποτε πϊντωσ τηρηθϋν από Εκκληςύα
και Πολιτεύα– όριο των 6.000 θϋςεων. Η παρατόρηςη αυτό δεν ςημαύνει ότι
το Κρϊτοσ δεν υποχρεούται ϋναντι τησ Εκκληςύασ να διατηρόςει τη
μιςθοδοςύα του κλόρου, αναδεικνύει όμωσ την ανεπϊρκεια και το
ξεπεραςμϋνο τησ διατύπωςησ των ιςχυουςών νομοθετικών ρυθμύςεων γύρω
από το ζότημα.

Από εκεύ και πϋρα, ςημειωτϋον ότι το πλόθοσ του εφημεριακού κλόρου και
η κατανομό τουσ καθορύζεται από τον κανονιςμό υπ’ αριθμ. 230/2012 «Περύ
Εφημερύων και Διακόνων» (ΥΕΚ 73Β/9.4.201223) και, παλαιότερα, το
21

. Πρόκειται για διοικητικό πρακτικό επύ ϋτη παγιωμϋνη μϋςω αφενόσ τησ πλειϊδασ
πρϊξεων Μητροπολιτών περύ διοριςμού νϋων κληρικών, τισ οπούεσ η Πολιτεύα δημοςύευε
ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ για να αποκτόςουν νόμιμη ιςχύ, αφετϋρου τησ εγγραφόσ
νϋων πιςτώςεων ςτο «Κεφϊλαιον προσ πληρωμόν μιςθού εφημεριακού κλόρου» για τουσ
διοριζόμενουσ κληρικούσ, και αμφοτϋρων αςχϋτωσ του ορύου των 6.000 οργανικών θϋςεων.
22
. Όπωσ παρατηρεύ ο Β. Μϊρκοσ («Κρατικόσ προώπολογιςμόσ και Εκκληςύα», περιοδ.
Νομοκανονικϊ, τεύχοσ Οκτ. 2010, ςελ. 79-80), ςε νομοθετόματα μεταγενϋςτερα τησ
θϋςπιςησ του πλαφόν των 6.000 θϋςεων εφημερύων (βλ. ϊρθρο 3 παρ. 5 Ν.Δ/τοσ 3859/1958,
ΥΕΚ Α΄ 155/1958) ετύθετο ωσ όροσ εγκυρότητασ του διοριςμού του εφημερύου μόνον η
τόρηςη τησ αναλογύασ οικογενειών και εφημερύων κατϊ τον νόμο 2200/1940 και όχι το
πλαφόν των 6.000 θϋςεων του νόμου 536/1945 –επομϋνωσ το αριθμητικό όριο αγνοόθηκε
και από κατοπινούσ νόμουσ.
23
Π.χ. Ωρθρο 3. «1. Οι υφιςτϊμενεσ και λειτουργούςεσ ενορύεσ διατηρούνται. ε κϊθε ενορύα
υφύςταται μύα τουλϊχιςτον οργανικό θϋςη Εφημερύου. 2. ε πόλεισ με πληθυςμό ϊνω των
200.000 κατούκων, ςε κϊθε ενορύα υφύςταται μύα οργανικό θϋςη Εφημερύου ανϊ δύο
χιλιϊδεσ οικογϋνειεσ και δεν υπερβαύνουν τουσ πϋντε τακτικούσ Εφημϋριουσ ανϊ ενορύα. 3.
ε πόλεισ με πληθυςμό ϊνω των 100.000 κατούκων, ςε κϊθε ενορύα υφύςταται μύα οργανικό
θϋςη Εφημερύου ανϊ χύλιεσ οικογϋνειεσ. 4. ε πόλεισ με πληθυςμό ϋωσ 100.000 κατούκουσ, ςε
κϊθε ενορύα υφύςταται μύα οργανικό θϋςη Εφημερύου ανϊ πεντακόςιεσ οικογϋνειεσ. 5. ε
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πλόθοσ των ενοριών κ.λπ. με τον κανονιςμό υπ' αριθμ. 2 «Περύ Ιερών
Ναών, Ενοριών και Εφημερύων» (ΥΕΚ 193Α 19.9.1970), πϋρα από τον ύδιο
τον καταςτατικό χϊρτη τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ. Περαιτϋρω, τα
εκκληςιαςτικϊ ΝΠΔΔ ρυθμύζουν επιμϋρουσ ζητόματα με το δικαύωμα
δημοςύευςησ κανονιςτικών πρϊξεων που διαθϋτουν, αφ’ ησ ςτιγμόσ πλϋον
ςόμερα περιλαμβϊνουν ρότρα μηδενικού δημοςιονομικού κόςτουσ, δηλαδό
το ότι δεν δημιουργεύται νϋα δαπϊνη που να επιβαρύνει το δημόςιο. το
ςύνολο των μεταβολών του καταςτατικού χϊρτη, του κανονιςμού
εφημερύων και των κανονιςτικών διατϊξεων μπορεύ κανεύσ να διαπιςτώςει
την εξϋλιξη του αριθμού θϋςεων των εφημερύων.

Εδώ πρϋπει να ςημειωθούν τρύα ακόμα ςτοιχεύα:

Πρώτον, πωσ φυςικϊ εξυπακούεται ότι ςε αυτόν την ιςτορικό
πορεύα πρωταγωνιςτικό ρόλο ϋχει εκ των πραγμϊτων η ςταδιακό
πληθωρικό απαλλοτρύωςη, κατϊ κανόνα χωρύσ αποζημύωςη, ό η δωρεϊ του
μεγαλύτερου κομματιού τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ, με την οπούα
φϋρεται ςυναρτώμενη η μιςθοδοςύα. Μολαταύτα, η διοικούςα εκκληςύα,
ενδεχομϋνωσ λόγω υπερβϊλλουςασ εμπιςτοςύνησ ςτο πολιτικό προςωπικό
τησ χώρασ ό απλώσ λόγω ακηδύασ, ουδϋποτε μερύμνηςε για την
απομνημεύωςη αυτόσ τησ ςχϋςησ/ςυνϊρτηςησ ςτην νομοθεςύα!
Δεύτερον, πωσ γενικότερα για το ζότημα τησ μιςθοδοςύασ και τησ
διαβύωςησ, ό ακόμα και επιβύωςησ, του κλόρου ϋχουμε μια εντελώσ
διαφορετικό κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα προ τησ αςτικοπούηςόσ τησ και ςτην

πόλεισ με πληθυςμό ϋωσ 100.000 κατούκουσ και ςε νηςιϊ, όπου το ϋνα τρύτο τουλϊχιςτον του
πληθυςμού εύναι αλλοδαπού ό αλλόθρηςκοι ό ετερόδοξοι, με απόφαςη τησ Δ.Ι.. μετϊ από
ςχετικό γνωμοδότηςη τησ υνοδικόσ Επιτροπόσ επύ των Δογματικών και Νομοκανονικών
Ζητημϊτων, ςε ενορύα ϊνω των τετρακοςύων οικογενειών μπορεύ να διοριςθεύ και δεύτεροσ
Εφημϋριοσ. 6. ε Ο.Σ.Α. που αποτελούν κοινώσ γνωςτϊ κϋντρα παραθεριςμού και ϋχουν
τουλϊχιςτον τετρακόςιεσ μόνιμεσ οικογϋνειεσ, με απόφαςη τησ Δ.Ι.., μετϊ από ςχετικό
γνωμοδότηςη τησ υνοδικόσ Επιτροπόσ επύ των Δογματικών και Νομοκανονικών
Ζητημϊτων, μπορεύ να διοριςθεύ και δεύτεροσ Εφημϋριοσ. 7. Για την εφαρμογό των
παραγρϊφων 2−5 του παρόντοσ ϊρθρου ο αριθμόσ των οικογενειών ορύζεται, αφού διαιρεθεύ
διϊ του 4 ο αριθμόσ των Ορθοδόξων Φριςτιανών τησ ςυγκεκριμϋνησ κϊθε φορϊ ενορύασ.»
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ζωό των ςημερινών ϊςτεων: οι κληρικού εκ των πραγμϊτων δεν θα
μπορούςαν να επιβιώςουν με τισ κεντρικϊ διατεθειμϋνεσ παροχϋσ που (δεν)
εύχαν τότε ςτισ ςημερινϋσ ςυνθόκεσ. Και πϋραν τούτων όμωσ, το καθεςτώσ
ϊνευ μιςθοδοςύασ ςτισ αρχϋσ του 20ού αιώνα ςυνεπϊγετο τρομακτικϋσ
αδικύεσ και ανιςότητεσ, καθώσ οι εφημϋριοι μεγαλύτερων εκκληςιαςτικών
κοινοτότων δεν αντιμετώπιζαν βιοποριςτικό πρόβλημα, ενώ οι εφημϋριοι
μικρών χωριών ϋπρεπε να αναμϋνουν τη μικρό δωρεϊ ςε εύδοσ (ςιτϊρι, λϊδι
κ.λπ.) για να θρϋψουν τισ οικογϋνειϋσ τουσ.
Σρίτον, το status quo τησ μιςθοδοςίασ κατ’ ουςίαν δεν
υπάρχει πλέον, κϊτι που οι υπεραςπιςτϋσ του δεν φαύνεται να το ϋχουν
ςυνειδητοποιόςει ακόμα. Αυτό τη ςτιγμό η μιςθοδοςύα του κλόρου
βρύςκεται ςε μια «παγύδα θανϊτου» και φθύνει γραμμικϊ, αφού θεωρούμενη
ωσ υπαγόμενη ςε καθεςτώσ δημοςύων υπαλλόλων, υπόκειται ςτην
μνημονιακό υποχρϋωςη για πρόςληψη μόνον ενόσ νϋου κληρικού–
δημοςύου υπαλλόλου μετϊ την ςυνταξιοδότηςη τουλϊχιςτον πϋντε
παλαιοτϋρων. Τποτύθεται πωσ αυτό η διϊταξη (νόμοσ 3833/2010) ϋχει
μνημονιακό ημερομηνύα λόξησ, αλλϊ ϋχουμε κϊθε λόγο να πιςτεύουμε πωσ
θα ςυνεχιςτεύ για αρκετό καιρό ακόμα. Ψσ εκ τούτου, όδη η μιςθοδοςύα του
κλόρου φθύνει, και ςε βϊθοσ χρόνου υπονομεύει τραγικϊ την ικανότητα τησ
Εκκληςύασ να παρϋχει εφημϋριουσ ςτισ Ενορύεσ. Ενορύεσ που παραμϋνουν,
φυςικϊ, όςεσ όταν και πριν, με τισ ανϊγκεσ που εύχαν και πριν, αφού οι
εκκληςιαςτικϋσ κοινότητεσ-ενορύεσ και οι ανϊγκεσ τουσ ςε εφημερύουσ δεν
υπακούουν ςτη λογικό των υπεραρύθμων του Δημοςύου από τισ εποχϋσ που
το κρϊτοσ καταπολεμούςε την ανεργύα με προςλόψεισ ςτο δημόςιο,
δομώντασ παρϊλληλα το εκϊςτοτε κομματικό κρϊτοσ και τα πελατειακϊ
δύκτυϊ του: μϋνουν ωσ ϋχουν. Ϋδη πολλού κληρικού χειροτονώντασ ϊνευ
μιςθού, και ουςιαςτικϊ ακολουθούν την προηγούμενη τουσ εργαςύα, κϊτι
που δεν καθιςτϊ εφικτό την πλόρουσ απαςχολόςεωσ πατρότητα μιασ
ενορύασ και των αναγκών αυτόσ και των ενοριτών τησ: ςυνόθωσ δεν
τοποθετούνται ωσ πλόρεισ εφημϋριοι, αλλϊ ωσ βοηθητικού κληρικού.24
Δηλαδό εύναι ακριβώσ η υπερϊςπιςη του status quo η οπούα τώρα, ςτα
μνημονιακϊ χρόνια, ϋχει θϋςει απαρϋγκλιτη ημερομηνύα λόξησ ςτην ύδια τη
24

. Εδώ πρϋπει να υπομνηςθεύ το αυτονόητο, πωσ ο εφημεριακόσ κλόροσ ςυνιςτϊ εργαςύα
(υπερ)πλόρουσ απαςχόληςησ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ εβδομϊδοσ και όχι, όπωσ θεωρούν οι
αφελϋςτεροι των αντικληρικαλιςτών, μια εργαςύα... τησ Κυριακόσ!
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μιςθοδοςύα του κλόρου όπωσ τη γνωρύζουμε. Αυτό δεν απειλεύται πλϋον
θανϊςιμα μόνον από τυχόν απότομεσ πολιτικϋσ αλλαγϋσ του ιςχύοντοσ
πλαιςύου, αλλϊ και από την ύδια την πρόοδο του χρόνου, ϋτςι όπωσ ϋχουν
τα πρϊγματα ςόμερα.
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Αλλαγϋσ εντόσ ενόσ τριμόνου: ο αριθμόσ των κληρικών μειώνεται
Πϋραν αυτών, πρϋπει να αποςαφηνιςτεύ και να ληφθεύ υπ’ όψιν πωσ
εϊν αύριο το πρωύ η μιςθοδοςύα των κληρικών ϋπαυε, η διοικούςα
Εκκληςύα δεν ϋχει και δεν θα εύχε την δυνατότητα να την αναπληρώςει με
ύδιουσ πόρουσ. (Ωλλωςτε αυτϊ τα χρόνια, βοηθούςησ τησ κρύςησ, αλλϊ και
του εκκληςιαςτικού ΕΝΥΙΑ που ςυνολικϊ, για όλα τα εκκληςιαςτικϊ
ΝΠΔΔ, πρϋπει να υπερβαύνει τα 10.000.000 ευρώ κατ’ ϋτοσ, τα κεντρικϊ
νομικϊ πρόςωπα τησ Εκκληςύασ, παρουςιϊζουν ευμεγϋθη ζημύα και νϋο
χρϋοσ κατ’ ϋτοσ.) Αυτό ςυνεπϊγεται ότι χιλιϊδεσ οικογενειών, ςυνηθϋςτερα
πολυτϋκνων, θα βρύςκονταν κυριολεκτικϊ ςτο δρόμο. ημειωτϋον ότι
περύπου το 92% του εν Ελλϊδι κλόρου αποτελεύται από εγγϊμουσ
κληρικούσ, με οικογϋνειεσ ςυνόθωσ πολύτεκνεσ. Ακόμα και κϊποιοσ
διακανονιςμόσ επιςτροφόσ τεραςτύων κομματιών απαλλοτριωθεύςησ
περιουςύασ και εμπορικόσ εκμεταλλεύςεώσ τουσ θα απαιτούςε την
παρϋλευςη κϊποιων ετών για να υφύςταται το απαραύτητο κεφϊλαιο, ενώ
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εύναι εντελώσ αςαφϋσ το ποιϊ εκμετϊλλευςη ποιϊσ περιουςύασ, όδη
εκκληςιαςτικόσ ό προσ υποθετικό επιςτροφό ςτην Εκκληςύα, θα απϋδιδε
το ποςό που αντιςτοιχεύ ςόμερα ςτην μιςθοδοςύα και ςυνταξιοδότηςη του
κλόρου –πόςω δε μϊλλον όταν οι περιςςότερεσ θεωρητικϊ αξιοποιόςιμεσ
με τϋτοιον τρόπο πρώην εκκληςιαςτικϋσ εκτϊςεισ καταλαμβϊνονται
ςόμερα από πυκνό δόμηςη και χιλιϊδεσ κατούκων–πολιτών.
Εύναι πραγματικϊ ενδιαφϋρον το πώσ αντιμετωπύζεται το ζότημα
τησ μιςθοδοςύασ του κλόρου ςτον ελλαδικό δημόςιο λόγο. Από τη μύα
ϋχουμε τουσ κατ’ εξοχόν αντικληρικαλιςτϋσ, οι οπούοι ιςχυρύζονται ότι το
καθεςτώσ μιςθοδοςύασ του κλόρου που ιςχύει ςτην Ελλϊδα δεν ιςχύει
πουθενϊ ςτην Ευρώπη, και ότι ϊρα πρϋπει να «γύνουμε Ευρώπη» 25. Ακόμα
και εϊν η εκτύμηςη πωσ πουθενϊ ςτην Ευρώπη δεν μιςθοδοτεύται ο κλόροσ
από το κρϊτοσ εύναι ακριβόσ, που δεν εύναι ακριβόσ, μοιϊζει να αγνοεύ ϋνα
θεμελιώδεσ γεγονόσ. Ότι η μιςθοδοςύα του κλόρου πρϋπει να ιδωθεύ ςε
ςυνϊρτηςη με το ποιεσ παροχϋσ δύνει γενικώσ το κρϊτοσ ςτην εκκληςύα.
Επύ παραδεύγματι, όταν ςτην Γερμανύα το κεντρικό ομοςπονδιακό
κρϊτοσ δύνει ςτην ευαγγελικό και ςτην ρωμαιοκαθολικό εκκληςύα περύπου
μιςό διςεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, ανεξϊρτητα από ϊλλεσ παροχϋσ ςε
χρόμα και ςε εύδοσ και ανεξϊρτητα από επιμϋρουσ παροχϋσ του εκϊςτοτε
κρατιδύου, αλλϊ κυρύωσ ανεξϊρτητα από τον εκκληςιαςτικό φόρο
(Kirchensteuer), που όντωσ πληρώνουν οι πιςτού ςυγκεκριμϋνων
θρηςκευτικών κοινοτότων μϋςω του κρϊτουσ και καθαρϊ από τον κεντρικό
φορολογικό κορβανϊ, τότε το ερώτημα για το αν το γερμανικό κρϊτοσ
μιςθοδοτεύ τον ιερό κλόρο ό όχι δεν ϋχει πλϋον κανϋνα νόημα. Διότι η
ςημαςύα τησ διαφορϊσ ανϊμεςα ςτην απευθεύασ μιςθοδοςύα του κλόρου
από το κρϊτοσ και ςτην παροχό τερϊςτιων ποςών ςτισ εκκληςύεσ από τον
κεντρικό κορβανϊ των εςόδων του κρϊτουσ εύναι τελικϊ επουςιώδησ,
ςυμβολικόσ, κατ' επύνοιαν, ψιλώ νοόματι. Αυτό όμωσ δεν ενδιαφϋρει τον
αντικληρικαλιςτό επικριτό, ο οπούοσ αμϋςωσ θα κραυγϊςει «ασ ακυρωθούν
λοιπόν όλεσ οι παροχϋσ του κρϊτουσ ςτην εκκληςύα γενικώσ», ξεχνώντασ
25

. Εύναι χαρακτηριςτικό ότι ο Αδ. Κοραόσ, κομιςτόσ ιδεών του ευρωπαώκού Διαφωτιςμού
ςτον εν Ελλϊδι δημόςιο λόγο, υποςτόριζε, ςυνεπόσ ςτην προοπτικό μιασ «εθνικόσ
Εκκληςύασ», την κρατικό μιςθοδοςύα του κλόρου «…να πληρώνωνται από το δημόςιον
εκϊςτησ πόλεωσ οι κατϊ πόλεισ ευριςκόμενοι λειτουργού τησ θρηςκεύασ» (Αδ. Κοραόσ,
Αλληλογραφύα, τ. ΙV, ςελ. 374).
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ότι μόλισ πριν από λύγο εύχε ζητόςει να γύνουν τα ελλαδικϊ πρϊγματα
«όπωσ ςτην Ευρώπη».
Ωλλο φαινόμενο εύναι οι μιςϋσ αλόθειεσ, που τυγχϊνουν φυςικϊ
ολόκληρα ψεύδη. Ϊνα παρϊδειγμα που φϋρνουμε ςυχνϊ εύναι ο ιςχυριςμόσ
του κατϋχοντοσ λύγο πιο μετϊ υπουργικό θϋςη Σϊςου Κουρϊκη ςτο
ςυνϋδριο «Εκκληςύα και Αριςτερϊ», ότι ςτην Γερμανύα μόνον οι πιςτού
χρηματοδοτούν μϋςω εκκληςιαςτικού φόρου την εκκληςύα τουσ και ϋτςι οι
θρηςκευτικϋσ κοινότητεσ χρηματοδοτούνται μόνον από τουσ πιςτούσ και
όχι από οποιονδόποτε φορολογούμενο, δηλαδό επύ παραδεύγματι τουσ
αθϋουσ ό τουσ ανόκοντεσ ςε διαφορετικό θρηςκεύα, κϊτι που ςύμφωνα με
τον κ. Κουρϊκη θα μπορούςαμε να κϊνουμε ςτην Ελλϊδα 26, ώςτε οι μη
χριςτιανού να μην μιςθοδοτούν εμμϋςωσ τον χριςτιανό κληρικό.27 Η
πραγματικότητα βϋβαια διαφϋρει από αυτόν που ακούςαμε εκ μελλοντικών
υπουργικών χειλϋων: ναι μεν υπϊρχει ϋνασ τϋτοιοσ εκκληςιαςτικόσ φόροσ
ςτη Γερμανύα (Kirchensteuer), όμωσ αυτόσ εύναι όπωσ εξηγόςαμε
παραπϊνω μόνο μύα από τισ παροχϋσ που λαμβϊνει η εκκληςύα (ςτην
ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, η ρωμαιοκαθολικό και ευαγγελικό εκκληςύα) από
το κρϊτοσ, αφού τερϊςτια ποςϊ δύνονται με διϊφορεσ αφορμϋσ και για
διϊφορουσ λόγουσ ςτισ εκκληςύεσ από τον κεντρικό κορβανϊ όλων των
φορολογουμϋνων, και όχι μόνο των θρηςκευόμενων. Και εκεύ, βϋβαια, αυτό
λαμβϊνει χώρα εν πολλούσ λόγω παρελθουςών απαλλοτριώςεων και
γενικότερων υποχρεώςεων του κρϊτουσ προσ την εκϊςτοτε εκκληςύα και
όχι, βϋβαια, ωσ ϋνα δώρο κρϊτουσ προσ την εκκληςύα… Οπότε, όλοι οι
φορολογούμενοι πληρώνουν, απλώσ πϋραν αυτών των παροχών υφύςταται
και μια παραπϊνω φορολογικό παροχό μόνον από τουσ πιςτούσ. Σο ζότημα
εδώ εύναι πωσ μόλισ μελετηθεύ εγγύτερα το επιχεύρημα ενόσ Σϊςου
Κουρϊκη, ενόσ υπουργού, μιασ κυβϋρνηςησ, ότι δόθεν ςτη Γερμανύα μόνο οι
26

. Όταν προτϊθηκε από την Τψηλό Πύλη η κρατικό μιςθοδοςύα των κληρικών του Οικ.
Πατριαρχεύου με ςυμμετοχό των πιςτών ςτο οικονομικό βϊροσ («ειςπραττόμενον … ομού
μετϊ των επιβαλλομϋνων φόρων») ο Μητροπολύτησ Φύου Γρηγόριοσ την χαρακτόριςε ωσ
«….εκλαώκεύουςα, ούτωσ ειπεύν, τον Ιερόν ημών Κλόρον, … εισ τϊξιν πολιτικών υπαλλόλων τουσ
Ιερούσ τησ Εκκληςύασ Ποιμϋνασ κατϊγουςα», διότι «… καθιςτϊ αυτόν δϋςμιον, δούλον και
υποχεύριον τησ Πολιτεύασ» (Γρηγόριοσ ο Βυζϊντιοσ, Δύο υπομνόματα προσ την Μεγϊλην του
Φριςτού Εκκληςύαν κατϊ τησ μιςθοδοςύασ του Ιερού Κλόρου, Φύοσ 1866, ςελ. 5, 7).
27
. Με την ύδια, βϋβαια, λογικό, γιατύ ο νηςιώτησ των Κυκλϊδων να χρηματοδοτόςει μϋςω
των φόρων του ϋναν μεγϊλο αυτοκινητόδρομο ςτη Μακεδονύα, αφού δεν θα τον αξιοποιόςει
ο ύδιοσ;
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πιςτού πληρώνουν τη θρηςκευτικό τουσ κοινότητα και όχι ο ϊςχετοσ με
αυτόν φορολογούμενοσ, ϊρα μπορούμε να το πρϊξουμε και εδώ, το
επιχεύρημα καταρρϋει και η ύδια η θϋςη, η οπούα ςυνιςτϊ εν ταυτώ και
αντιπρόταςη, καταρρϋει μαζύ του. Προςϋρχονται λοιπόν οι
αντικληρικαλιςτϋσ ςτον δημόςιο λόγο πϊνοπλοι με ςωρεύα επιχειρημϊτων,
που όταν ϋρθει η ώρα να μετρηθούν αποδεικνύονται όχι λειψϊ, αλλϊ
εντελώσ ανυπόςτατα – μιςϋσ αλόθειεσ, δηλαδό ολόκληρα ψεύδη.
Βλϋπουμε ϋςτω ειςαγωγικϊ λοιπόν όχι μόνον την πολυπλοκότητα
του ζητόματοσ, αν ςυνυπολογιςτεύ το δυςόνιο ζότημα τησ πρώην και νυν
εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ και τησ ελλιπούσ εποπτεύασ που υφύςταται γι’
αυτόν, αλλϊ και την αςϊφεια και προβληματικό ενημερότητα του
εκατϋρωθεν εκπορευόμενου δημοςύου λόγου για το θϋμα. ε ϋνα τϋτοιο
εκατϋρωθεν αςφυκτικό πλαύςιο, οφεύλουμε αφ’ ότου εξετϊςουμε
λεπτομερώσ το ζότημα να καταθϋςουμε κϊποιϋσ προτϊςεισ για το μϋλλον
τησ μιςθοδοςύασ του κλόρου. Προςανατολιζόμαςτε ςτην απαγκύςτρωςη
τησ μιςθοδοςύασ του κλόρου ωσ απλώσ μιςθοδοςύασ του δημοςύου, και
ςτην ςυνϊρτηςη αυτόσ με τα εκκρεμό ζητόματα τησ εκκληςιαςτικόσ
περιουςύασ και τησ αναποζημύωτησ απαλλοτριώςεωσ αυτόσ. Δεδομϋνου ότι
δεν γνωρύζουμε ποιο εύναι το μϋλλον ςτισ ςχϋςεισ εκκληςύασ-κρϊτουσ,
δηλαδό το εϊν τα χιλιϊδεσ εκκληςιαςτικϊ νομικϊ πρόςωπα θα ςυνεχύςουν
να εύναι νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου (ΝΠΔΔ) ό αν κϊποτε, ςε
ενδεχόμενο «ςκληρού» χωριςμού, θα μεταβληθούν ςε ιδιωτικού, θα
καταθϋςουμε μια πρόταςη και για τα δύο ενδεχόμενα.
την πρώτη περύπτωςη, θα ϋχουμε ϋναν εξορθολογιςμό τησ
καταςτϊςεωσ, ενώ για την δεύτερη περύπτωςη προτεύνουμε ϋνα
κονκορδϊτο ςτο μοτύβο ςυμφωνιών ανϊμεςα ςτην εκκληςύα και ςτο
κρϊτοσ που ϋχουν γύνει ςε ςειρϊ ευρωπαώκών κρατών. ύμφωνα με αυτό το
ςενϊριο, παύει κϊθε μιςθοδοςύα των κληρικών από το κρϊτοσ, αλλϊ
παρϊλληλα και ανεξϊρτητα από αυτό δεςμεύεται το κρϊτοσ ςε μια κατ'
ϋτοσ παροχόσ ςυγκεκριμϋνου ποςού ςτην εκκληςύα κατ' αναλογύα
απαλλοτριωθειςών αλλϊ μη αποζημιωθειςών εκτϊςεων, ποςό το οπούο θα
ςυναρτϊται με τον κατ’ ϋτοσ πληθωριςμό και το οπούο θα μπορεύ
ακολούθωσ να μεταχειρύζεται η εκκληςύα για τη μιςθοδοςύα του κλόρου.
Κϊτι αντύςτοιχο ςυμβαύνει ςτη Γερμανύα με το κατ' ϋτοσ ποςό το οπούο
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αναφϋραμε προηγουμϋνωσ, και αξύζει να ςημειωθεύ ότι πριν από λύγα
χρόνια η ευαγγελικό εκκληςύα ζότηςε να μην τησ καταβϊλλεται αυτό το
ποςό από το κρϊτοσ, αφού πλϋον θα μπορούςε μόνη τησ να χειριςτεύ τα του
ούκου τησ, αλλϊ το κρϊτοσ αρνόθηκε28. Και αρνόθηκε ςτην λογικό ότι αυτό
το ποςό αντιςτοιχεύ ακριβώσ ςε απαλλοτριωθεύςεσ από το κρϊτοσ
εκτϊςεισ, και ωσ εκ τούτου δεν θα μπορούςε να διακόψει την κατ’ ϋτοσ
παροχό του χωρύσ να υποχρεούται ςε ϋνα δυςβϊςτακτο εφ’ ϊπαξ ποςό, το
οπούο δεν μπορεύ να παρϊςχει. Και ωσ εκ τούτου ςυνεχύζει εκουςύωσ την
κατ’ ϋτοσ παροχό.

Ασ εξετϊςουμε το ζότημα με περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ:

Περιουςία – Μιςθοδοςία
Σα αριθμητικϊ δεδομϋνα ςόμερα (τϋλη 2016) ϋχουν ωσ εξόσ:
μιςθοδοτούνται από το Δημόςιο 9.568 ορθόδοξοι ιερεύσ και 118 Αρχιερεύσ
(επαρχιούχοι Μητροπολύτεσ, τιτουλϊριοι και ςχολϊζοντεσ Μητροπολύτεσ,
βοηθού Επύςκοποι, πρεςβύτεροι, διϊκονοι, ιεροκόρυκεσ), που ανόκουν ςε α.
82 Μητροπόλεισ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ, β. Ιερϊ Αρχιεπιςκοπό Κρότησ και
8 Μητροπόλεισ τησ Εκκληςύασ τησ Κρότησ, γ. 5 Ιερϋσ Μητροπόλεισ
Δωδεκανόςου) και 266 εκκληςιαςτικού υπϊλληλοι (υφύςτανται 292
οργανικϋσ θϋςεισ ιεροκηρύκων και περύπου 380 θϋςεισ λαώκών υπαλλόλων
Μητροπόλεων, που δεν εύναι όλεσ καλυμμϋνεσ). «Ο ιερόσ κλόροσ υπϊγεται
ςτο ενιαύο μιςθολόγιο χωρύσ καμύα θετικό ό αρνητικό διϊκριςη».29
Όςον αφορϊ τη θρυλούμενη ικανότητα των φορϋων τησ εν γϋνει
«Εκκληςύασ» (Ελλϊδοσ, Κρότησ, Μητροπόλεων Δωδεκανόςου) να
μιςθοδοτόςουν αυτόν την ςτιγμό τουσ κληρικούσ τουσ αφ’ εαυτών, το
ετόςιο κόςτοσ (μιςθών – ειςφορών) των (περύπου) 193.000.000 ευρώ (2016)
28

. «Η Γερμανικό Ευαγγελικό Εκκληςύα θα δεχόταν διακοπό των κρατικών επιχορηγόςεων»,
12/11/2013, http://www.skai.gr/news/world/article/245796/i-germanikieuaggeliki-ekklisiatha-dehotan-diakopi-ton-kratikon-epihorigiseon/.
29

http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/1293203-03-15. Πίνακασ παραδειγμάτων μιςθών κληρικών βρίςκεται ανηρτημζνοσ εδώ:
https://inspol.files.wordpress.com/2016/11/mistoi-klirikon.pdf .
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αδυνατεύ ϊμεςα και μεςοπρόθεςμα να το καλύψει η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ
(κεντρικόσ φορϋασ) και οι 82 Ιερϋσ Μητροπόλεισ τησ Εκκληςύασ τησ
Ελλϊδοσ, καθώσ και η Εκκληςύα τησ Κρότησ και οι 5 Μητροπόλεισ τησ
Δωδεκανόςου, όπωσ εξηγόςαμε προηγουμϋνωσ. το κόςτοσ αυτό
περιλαμβϊνονται 100 Αρχιερεύσ και οι διϊκονοι, εφημϋριοι, ιεροκόρυκεσ και
εκκληςιαςτικού υπϊλληλοι των τριών Εκκληςιών (Ελλϊδοσ, Κρότησ,
Δωδεκανόςου). Αυτό ςυναρτϊται όχι μόνο με την περιοριςμϋνη ρευςτότητα
ςτα εκκληςιαςτικϊ ταμεύα, αλλϊ και με το ύδιο το εύδοσ τησ εκκληςιαςτικόσ
περιουςύασ και τη δυνατότητα αυτόσ να αξιοποιηθεύ.
Ψσ προσ την ςύνθεςη τησ ακύνητησ περιουςύασ ειδικϊ τησ
Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ (η «Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ» ωσ κεντρικό νομικό
πρόςωπο δημοςύου δικαύου, οι Μητροπόλεισ, Μονϋσ, Ενορύεσ, Ιδρύματα
κ.λπ.) υφύςταται βαςικϊ :
Α. εμπρϊγματη ιδιοκτηςύα, μη νομικϊ καταγεγραμμϋνη ό μη
εντοπιςμϋνη τοπογραφικϊ, με μεγϊλα τμόματα τησ καταπατημϋνα από
μακρού χρόνου, και
Β. τραπεζικϋσ μετοχϋσ—εξανεμιςμϋνησ αξύασ και απόδοςησ πλϋον,
όδη από το 2008 λόγω τησ νομοθετικόσ απαγόρευςησ λόψησ μερύςματοσ
και μετϊ τισ αραιώςεισ των ςυμμετοχών λόγω διαδοχικών αυξόςεων
κεφαλαύου και πλϋον λόγω τησ αναγκαςτικόσ ανταλλαγόσ μετοχών –
ανακεφαλαιοπούηςησ τραπεζών.
Διαςπορϊ ακύνητησ περιουςύασ και αδυναμύα ελϋγχου - διαχεύριςησ:
Σο 1930 η περιουςύα 152 Ιερών Μονών τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ με μια
ςειρϊ προεδρικών διαταγμϊτων τησ δεκαετύασ του 1930 κατεγρϊφη ςε
πύνακεσ (με ςτοιχειώδη περιγραφό, θϋςη, εμβαδόν κ.λπ.) και χωρύςθηκε ςε
«διατηρούμενη» και «ρευςτοποιητϋα», που η διούκηςό τησ παραχωρόθηκε
ςτον κρατικό Ο.Δ.Ε.Π. («Οργανιςμό Διαχεύριςησ Εκκληςιαςτικόσ και
Μοναςτηριακόσ Περιουςύασ»)30. Κατϊ το διϊςτημα 1930 – 1988 το μοντϋλο
του κρατικού Ο.Δ.Ε.Π. για τη διούκηςη τησ περιουςύασ των 152 Ιερών
Μονών, που η ρευςτοποιητϋα περιουςύα τουσ υπόχθη ςτον Ο.Δ.Ε.Π.
μϊλλον δεν απϋδωςε τα αναμενόμενα. Η διαχεύριςη γινόταν κεντρικϊ
(Αθόνα) ό τοπικϊ, με Σοπικϊ υμβούλια του Ο.Δ.Ε.Π., τα οπούα
επικουρούςαν τα τοπικϊ υποκαταςτόματα τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ, η οπούα
30

. Νόμοσ 4684/1930 (ΥΕΚ Α΄ 150/1930).
http://efimeriosgr.blogspot.gr/2014/11/ 961.html.
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Βλ.

πύνακα

διαταγμϊτων

ςε

:

ανϋλαβε δυνϊμει ςύμβαςησ με τον Ο.Δ.Ε.Π. την καταγραφό, αποτύμηςη και
καταμϋτρηςη τησ ρευςτοποιητϋασ μοναςτηριακόσ περιουςύασ31. Πολλϋσ
εκκληςιαςτικϋσ εκτϊςεισ του Ο.Δ.Ε.Π. αφϋθηκαν εκτεθειμϋνεσ ςε
καταπατόςεισ ό παραμϋνουν ωσ τώρα ανεντόπιςτεσ32.
Ο Ο.Δ.Ε.Π. ςτόχευε κατϊ τον νομοθετημϋνο του ςκοπό ςτην
ρευςτοπούηςη τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ και ςτην αγορϊ μετοχών τησ
Εθνικόσ Σρϊπεζασ κυρύωσ, καθώσ και ϊλλων τραπεζών από το προώόν των
εκποιόςεων τησ μοναςτηριακόσ περιουςύασ. Αποτελούςε δηλαδό ϋνα
χρηματοδοτικό εργαλεύο του Κρϊτουσ προσ όφελοσ τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ,
και ϋτςι προϋκυψε μύα αξιόλογη ςυμμετοχό τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ (η
Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ το 1998 κατεύχε το 1,75% και τισ 30.9.2014 κατεύχε το
0,3% μαζύ με κληροδοτόματα, ιδρύματα, νοςοκομεύα), η οπούα πλϋον
απαξιώθηκε και απομειώθηκε.
υναφεύσ αντικειμενικϋσ αδυναμύεσ προϋκυψαν μϋχρι ςόμερα και
ςτο ιςχύον (από το 1988) μοντϋλο διαχεύριςησ τησ (δαςικόσ, αγροτικόσ και
αςτικόσ) ακύνητησ περιουςύασ, η οπούα απϋμεινε ςτον Ο.Δ.Ε.Π., και η
οπούα, μετϊ την κατϊργηςη του Ο.Δ.Ε.Π., περιόλθε ςτην Εκκληςύα τησ
Ελλϊδοσ (κεντρικό Ν.Π.Δ.Δ.), και διοικεύται πλϋον μϋςω τησ Ε.Κ.Τ.Ο.
(«Εκκληςιαςτικό Κεντρικό Τπηρεςύασ Οικονομικών» τησ Εκκληςύασ τησ
Ελλϊδοσ).
Σουλϊχιςτον το ελληνικό Δημόςιο, που αντιμετωπύζει παραπλόςια
προβλόματα διαχεύριςησ τησ ακύνητησ περιουςύασ του, διατηρεύ κατϊ
τόπουσ ςτοιχειώδεισ δομϋσ εποπτεύασ (κτηματικϋσ υπηρεςύεσ, δαςαρχεύα,
λιμενικϊ ταμεύα), τα οπούα ϋχουν και τα απαραύτητα νομικϊ όπλα ϊμεςησ
αποβολόσ των καταπατητών (πρωτόκολλα διοικητικόσ αποβολόσ κλπ.).
Αντύθετα, η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ ςτερούμενη ανϊλογων «προνομύων», αν
και νομικό πρόςωπο δημοςύου δικαύου, λειτουργεύ ςαν ιδιώτησ ςε
περύπτωςη καταπϊτηςησ : οφεύλει να αςκόςει αγωγό ό ζητόςει
αςφαλιςτικϊ μϋτρα και να ακολουθόςει την μακρϊ οδό τησ ελληνικόσ
δικαιοςύνησ.

31

. «…η Ε.Τ. [Εθνικό Σρϊπεζα] … όρξατο από του 1931 του ϋργου τησ απογραφόσ και
αποτιμόςεωσ τησ μοναςτηριακόσ περιουςύασ, χωρύσ όμωσ να προβό εισ την καταμϋτρηςιν και
ςχεδιαγρϊφηςιν των κτημϊτων, καύτοι ειςϋπραττε το ποςοςτόν 4% επύ πϊςησ πρϊξεωσ του
Ο.Δ.Ε.Π.» (Ιερώνυμοσ (Κοτςώνησ), Αρχιεπύςκοποσ πρ. Αθηνών & πϊςησ Ελλϊδοσ, Περύ του
οικονομικού προβλόματοσ τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ, εν Αθόναισ 1975).
32
. Βλ. Ιερωνύμου (Κοτςώνη), όπ.π., ςελ. 9-15, 25-27.
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Η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ, τησ Κρότησ και οι Μητροπόλεισ τησ
Δωδεκανόςου μϋχρι ςόμερα δεν ϋχουν :
α) ολοκληρωμϋνο εκκληςιαςτικό κτηματολόγιο. Ειδικϊ η Εκκληςύα
τησ Ελλϊδοσ ϋχει ψηφιοποιόςει το αρχεύο τησ, αλλϊ δεν ϋχει ολοκληρώςει
την καταγραφό – ανϊλυςη τησ νομικόσ πληροφορύασ (ϋλεγχο ό δημιουργύα
τύτλων, όπου επιτρϋπεται) και την τοπογρϊφηςη των ακινότων των 152
Ιερών Μονών, τα οπούα παρϋλαβε από τον Ο.Δ.Ε.Π.,
β) (ειδικϊ η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ) αποτελεςματικό περιφερειακό
ςύςτημα προςταςύασ από καταπατόςεισ και διαχεύριςησ των ανϊ την
επικρϊτεια ακινότων τουσ33,
γ) ανθρώπινο δυναμικό και οργανωτικό λογικό κατϊλληλη για
αποτελεςματικό αξιοπούηςη περιουςύασ με κριτόρια ιδιωτικόσ οικονομύασ.
Σο μόνο νομοθετημϋνο προνόμιο τησ ακύνητησ μοναςτηριακόσ
περιουςύασ, η απαγόρευςη χρηςικτηςύασ από τρύτουσ, ςτην
πραγματικότητα ϋχει οδηγόςει ςε εφηςυχαςμό, με αποτϋλεςμα τη
δημιουργύα από μακρού χρόνου τετελεςμϋνων καταςτϊςεων χωρύσ
ρεαλιςτικό διϋξοδο (π.χ. δύο και τρεισ γενιϋσ καταπατητών με οικοδομϋσ ςε
εκκληςιαςτικϋσ εκτϊςεισ).
Βαςικό ϋςοδο των νομικών προςώπων τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ,
τησ Κρότησ και τησ Δωδεκανόςου εύναι τα μιςθώματα από τη διαχεύριςη
ακινότων τουσ –που φυςικϊ εντϊςςονται ςτη γενικϊ αρνητικό εικόνα, που
εμφανύζει τα τελευταύα χρόνια ο χώροσ των ακινότων 34.
Περιγρϊψαμε προηγουμϋνωσ (και θα επανϋλθουμε εν ςυνεχεύα) την
χαώδη νομοθετικό κατϊςταςη ςχετικϊ με την μιςθοδοςύα των κληρικών, η
οπούα εν τϋλει αποδεικνύεται πλημμελώσ νομοθετημϋνη. Ψσ ςυνειςφορϊ
ςτο κομμϊτι αυτό τησ ςυζότηςησ για τισ ςχϋςεισ (ό τον χωριςμό, ανϊλογα
με την οπτικό κϊθε πλευρϊσ) Εκκληςύασ – Κρϊτουσ, το οπούο αναφϋρεται
ςτο ζότημα τησ μιςθοδοςύασ, θα προχωρόςουμε ςτο ςχεδύαςμα δύο
προτϊςεων –με την πρώτη να ςυνεπϊγεται την (επιτϋλουσ
«νοικοκυρεμϋνη») μιςθοδοςύα του κλόρου από το Κρϊτοσ με οικονομικό
33

. την περιοχό δικαιοδοςύασ τησ Εκκληςύασ τησ Κρότησ λειτουργούν ακόμα οι 4
«Οργανιςμού Διαχεύριςησ Μοναςτηριακόσ Περιουςύασ» (Ο.Δ.Μ.Π.) των νομών Φανύων,
Ρεθύμνησ, Ηρακλεύου και Λαςιθύου.
34
. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε ξανϊ ότι το 2015 τα ϋςοδα του φορϋα «Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ»
(κεντρικόσ φορϋασ, που ϋχει και τα μεγαλύτερα ϋςοδα ςε ςχϋςη με τισ 82 Μητροπόλεισ τησ
εν ευρεύα εννούα Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ) όταν ϋςοδα: 8.937.238,39 €, Ϊξοδα: 10.468.737,54
€, ϋλλειμμα : - 1.531.499,15 €.
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ςυμμετοχό τησ Εκκληςύασ, και την δεύτερη να αύρει πλόρωσ την
μιςθοδοςύα των κληρικών από το Κρϊτοσ, με παρϊλληλο «κονκορδϊτο»35
(ςυμφωνύα αφηρημϋνησ αποζημύωςησ)
ςχετικϊ με την όδη
απαλλοτριωθεύςα περιουςύα.
Εύναι προφανϋσ ότι αυτϋσ οι προτϊςεισ δεν θα μπορούςαν να
ληφθούν υπό τη μορφό του ...salad bar, δηλαδό επιλϋγοντασ μόνον όςα
κομμϊτια τουσ αφαιρούν από την Εκκληςύα και αγνοώντασ τα κομμϊτια που
αποτελούν αντιςτϊθμιςμα των αφαιρουμϋνων ό τούμπαλιν∙ νοούνται μόνον
ςτην ολοκληρύα τουσ.
Πρώτη πρόταςη (ςυγκεκριμένη αποζημίωςη – ςυμμετοχή τησ
Εκκληςίασ)
Η πρώτη πρόταςη περιλαμβϊνει τον νομικό, οικονομικό, αλλϊ και
πρακτικό εξορθολογιςμό του ζητόματοσ τησ μιςθοδοςύασ του κλόρου.
τόχοσ εύναι:
(α) η νομοθετικό δϋςμευςη του Δημοςύου για μιςθοδοςύα 10.500
οργανικών θϋςεων κληρικών για την Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ, τησ Κρότησ
και τησ Μητροπόλεισ τησ Δωδεκανόςου, με τουσ πλϋον του αριθμού αυτού
κληρικούσ να μιςθοδοτούνται από την οικεύα Ιερϊ Μητρόπολη, ςτην οπούα
ανόκουν ό/και από την Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ ό τησ Κρότησ ό το Οικ.
Πατριαρχεύο (για τη Δωδεκϊνηςο).
(β) η ςυμμετοχό τησ Εκκληςύασ ςτη δαπϊνη τησ μιςθοδοςύασ μϋςα
από ϋνα χρονοδιϊγραμμα απόδοςησ, αξιοπούηςησ τησ εκκληςιαςτικόσ
περιουςύασ και επύτευξησ ςυγκεκριμϋνων οικονομικών ςτόχων.
Ψσ προσ το (α):
Ούτωσ ό ϊλλωσ, αυτόν την περύοδο τησ δημοςιονομικόσ εποπτεύασ
ο νόμοσ 3833/2010 ϋχει θεςπύςει αναλογύα 1 προσ 5 αποχωρόςεισ/διοριςμού
με ϋξοδα του Κρϊτουσ. την πρϊξη ϋχουν περιοριςθεύ οι χειροτονύεσ
κληρικών, λόγω του παραπϊνω περιοριςμού τησ ανϊληψησ τησ
μιςθοδοςύασ από το Κρϊτοσ. Επιπλϋον, όςοι νϋοι κληρικού χειροτονούνται,
35

. Ο όροσ παραπϋμπει ςτισ διεθνεύσ θρηςκευτικϋσ ςυμβϊςεισ, που ςυνόπτε η Αγύα Ϊδρα με
(ςυνόθωσ καθολικούσ) ηγεμόνεσ κρατών για την ρύθμιςη των διμερών θεςμικών ό
περιουςιακών ςχϋςεών τουσ, το καθεςτώσ των ναών, θρηςκευτικών ιδρυμϊτων, υπηκόων
καθολικού δόγματοσ εντόσ του κρϊτουσ κλπ..
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παραμϋνουν χωρύσ μιςθό από το Δημόςιο και, εϊν ϋχουν, εξακολουθούν το
επϊγγελμα, που εύχαν πριν την χειροτονύα τουσ για να ζόςουν εύτε
λαμβϊνουν κϊποιο ςυμβολικό επύδομα από Σαμεύα Αλληλοβοηθεύασ
κληρικών, ςε όςεσ Μητροπόλεισ ϋχουν ςυςταθεύ τϋτοια ταμεύα (ςε 3-4 από
τισ 82 Μητροπόλεισ τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ).
υνεπώσ, η παραπϊνω νομοθετικό ρύθμιςη πρϋπει να ϋχει δύο
φϊςεισ, παρόν ςτϊδιο και επόμενο, καθώσ ϋχει νόημα και εφαρμογό μόνο
μετϊ την λόξη του Μεςοπρόθεςμου Πλαιςύου Δημοςιονομικόσ τρατηγικόσ
και τησ ϊρςησ του μνημονιακού περιοριςμού διοριςμών.
Α. Επαναλαμβϊνουμε το ιςχύον νομοθετικό πλαύςιο:
1. μϋχρι ςόμερα ο νόμοσ 536/1945 : 1) ϋκανε λόγο για ενύςχυςη από
το Κρϊτοσ τησ μιςθοδοςύασ του κλόρου από ειδικό λογαριαςμό, 2) θϋςπιςε
6.000 οργανικϋσ θϋςεισ κληρικών για όλη την Ελλϊδα (αν και το 1945
υπηρετούςαν 7.151 κληρικού), 3) προϋβλεπε ότι η Εκκληςύα ςυμβϊλλει ςτην
μιςθοδοςύα του κλόρου με «ειςφορϊ» ποςοςτού 25% και (από το 1968)
ποςοςτού 35% από τα ϋςοδα των Ναών και οι ορθόδοξεσ οικογϋνειεσ
ςυμβϊλλουν με ετόςια «ενοριακό ειςφορϊ» ςτα δημόςια ταμεύα
(καταργόθηκε το 1962).
2. η «ειςφορϊ» των Ναών ύςχυςε από την 1/10/1945 μϋχρι την
28/1/2004. Η Κυβϋρνηςη ημύτη κατόργηςε την «ειςφορϊ» (νόμοσ
3220/2004). υνεπώσ, η μιςθοδοςύα του κλόρου ϊρχιςε να επιβαρύνει
αποκλειςτικϊ το Κρϊτοσ (χωρύσ ςυνειςφορϊ τησ Εκκληςύασ) μετϊ την
28.1.2004.
3. ο νόμοσ 4111/2013 (επύ υπουργύασ Διαμαντοπούλου), χωρύσ να
λύςει το θϋμα τησ διαφορϊσ μεταξύ των οργανικών θϋςεων και των
πρϊγματι υπηρετούντων και μιςθοδοτούμενων από το Δημόςιο κληρικών
όριςε ότι όςοι κληρικού πληρώνονταν μϋχρι τότε εξακολουθούν να
αμεύβονται, όχι από «ειδικό λογαριαςμό» εκτόσ προώπολογιςμού, αλλϊ από
τον τακτικό προώπολογιςμό του Τπουργεύου Παιδεύασ. Εύναι μια καθαρϊ
δημοςιονομικό ρύθμιςη για την ορθό απεικόνιςη των κρατικών
λογαριαςμών. Παρϋλειψε ςυνειδητϊ να λύςει το θϋμα ςχετικϊ με τον
αριθμό κληρικών, που δεςμεύεται να μιςθοδοτεύ και αςφαλύζει το Δημόςιο.
Εξϊλλου η εγγύηςη τησ ύπαρξησ πιςτώςεων για καθοριςμϋνο αριθμό
κληρικών όταν ανϋφικτη, ενόςω ιςχύουν οι μνημονιακϋσ δεςμεύςεισ τησ
χώρασ για τον δραςτικό περιοριςμό των διοριςμών (ϊρθρα 10-11 νόμου
3833/2010).
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Β. Περιεχόμενο πρόταςησ:
1. να τεθούν βαςικϋσ αρχϋσ: α) το πόςεσ οργανικϋσ θϋςεισ κληρικών
επιθυμεύ να ϋχει η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ εύναι εςωτερικό τησ ζότημα,
απόκειται ςτην θρηςκευτικό τησ ελευθερύα και αυτονομύα κατϊ τα ϊρθρα 13
του υντϊγματοσ, 9 και 11 τησ Ευρωπαώκόσ ύμβαςησ Ανθρωπύνων
Δικαιωμϊτων. Επομϋνωσ ο οριςμόσ 6.000 οργανικών θϋςεων με κρατικό
νόμο (αναγκαςτικό νόμο 536/1945) απεικονύζει ϋνα ξεπεραςμϋνο
πολιτειοκρατικό πλαύςιο ςχϋςεων Κρϊτουσ και ορθόδοξησ Εκκληςύασ. Εύναι
δικαύωμα τησ Εκκληςύασ να προςδιορύςει τισ ανϊγκεσ τησ ςε οργανικϋσ
θϋςεισ κληρικών.
2. Σο Δημόςιο όμωσ δεν δεςμεύεται ότι θα πληρώνει όςουσ
κληρικούσ χειροτονεύ η Εκκληςύα και θα τουσ τοποθετεύ ςτισ οργανικϋσ
θϋςεισ, που η ύδια ςυςτόνει. Σο πόςεσ από τισ οργανικϋσ θϋςεισ τησ
Εκκληςύασ θα μιςθοδοτεύ το Δημόςιο ςυναρτϊται : i) με το μϋγεθοσ τησ
εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ, που ϋλαβε το Δημόςιο λόγω δωρεϊσ/ό με
απαλλοτριώςεισ χωρύσ αποζημύωςη ό με αναγκαςτικϋσ εξαγορϋσ (με
μειωμϋνεσ αξύεσ) από την Εκκληςύα (1833-1834, 1909, 1922, 1930, 1952 –
προώποτύθεται καταγραφό τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ, η οπούα εύναι
αναγκαύα και μϋχρι ςόμερα δεν ϋχει γύνει, βλ. κατωτϋρω) και ii) τισ
δημοςιονομικϋσ δυνατότητεσ του Κρϊτουσ. Κατϊ ςυνϋπεια η κρατικό
μιςθοδοςύα ςυναρτϊται με την εκκληςιαςτικό περιουςύα, που κατϋχει το
Δημόςιο36, και δεν επικαθορύζεται, ωσ ςυνϋπεια, τησ ςυνταγματικόσ
περιγραφόσ του Κρϊτουσ ωσ «θρηςκευόμενου» ό ουδετερόθρηςκου
(κοςμικού ό λαώκού).
Ψσ προσ το (β):
Πώσ θα ςυνειςφϋρει η Εκκληςύα:
1. Η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ θα μπορούςε να κληθεύ να δεχθεύ
επαναφορϊ τησ ειδικόσ «ειςφορϊσ» του 35% από τα ϋςοδα των Ναών (που
36

. το αυθόρμητο ερώτημα «και η Εκκληςύα πού βρόκε αυτόν την περιουςύα;» απαντϊ ο Ν.
Παπαχρόςτου (17/4/2015): «Η ‘ηθικό νομιμοπούηςη’ τησ περιουςύασ τησ Εκκληςύασ» (βλ.
http://www.amen.gr/article/i-ithiki-nomimopoiisi-tis-periousias-tis-ekklisias).
Διεξοδικότερα βλ. Ηλ. Κολοβό (επιμ.), Μοναςτόρια, οικονομύα και πολιτικό, Παν. Εκδόςεισ
Κρότησ (Ηρϊκλειο) 2012, passim.
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ύςχυςε από 1945 μϋχρι 2004)∙ ϋνα τϋτοιο ενδεχόμενο θα μπορούςε να γύνει
αντικεύμενο ςυζότηςησ.
2. Μπορεύ να οριςθεύ ότι ο φόροσ ειςοδόματοσ (για τουσ φορεύσ τησ
Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ θεςπύςθηκε με τον νόμο 3842/2010) ό ο ΕΝΥΙΑ
(όπωσ εύπαμε, μόνο οι φορεύσ τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ, χωρύσ την
Κρότη – Δωδεκϊνηςο, πληρώνουν ςυνολικϊ περύπου 10.000.000 ευρώ) θα
διατύθενται για την κϊλυψη τησ μιςθοδοςύασ.
3. Με την καταγραφό και εκκαθϊριςη εκκρεμοτότων (Α),
προςταςύα (Β) και αξιοπούηςη – αύξηςη αποδοτικότητασ εκκληςιαςτικόσ
περιουςύασ (Γ):
Α. Απαιτεύται η καταγραφό τησ περιελθούςασ ςτο Κρϊτοσ και τησ
παραμϋνουςασ ςτην Εκκληςύα περιουςύασ37 και η εκκαθϊριςη
περιουςιακών εκκρεμοτότων μεταξύ Εκκληςύασ και Πολιτεύασ, που
αποτελεύ προώπόθεςη για την αξιοπούηςη τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ
και ενδεχομϋνωσ την ανϊληψη τησ μιςθοδοςύασ μϋρουσ ό όλων των
κληρικών ςε μελλοντικό χρονικό ςημεύο από την Εκκληςύα.
Επομϋνωσ, μια ςυμφωνύα Εκκληςύασ και Πολιτεύασ μπορεύ να ϋχει
επιφύλαξη/όρο αναθεώρηςόσ τησ, όταν προκύψει ϋνα ςυμφωνημϋνο
ςύνολο ποριςμϊτων για την καταγραφό τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ,
που δόθηκε ςτο Κρϊτοσ και τησ εναπομϋνουςασ περιουςύασ τησ Εκκληςύασ,
καθώσ και των εκκρεμοτότων, που αφορούν την εκκαθϊριςη των μϋχρι
ςόμερα ςυμβϊςεων Εκκληςύασ και Πολιτεύασ ό δημεύςεων ό
απαλλοτριώςεων εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ.
Πρόκειται για ϋργο ςύνθετο, πλην όμωσ εφικτό, αν και ενύοτε όχι με
απόλυτη ακρύβεια ςε τοπογραφικό επύπεδο, λόγω των εκτεταμϋνων
καταπατόςεων τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ, όπωσ και τησ δημόςιασ
περιουςύασ, καθώσ προώποθϋτει τόςο την ςυγκϋντρωςη τησ νομικόσ
πληροφορύασ (εξακρύβωςη τύτλων και ςυμβϊςεων μεταξύ Εκκληςύασ και
Πολιτεύασ), όςο και την κτηματογρϊφηςη των ακινότων (τοπογρϊφηςη).
το πλαύςιο τησ καταγραφόσ οφεύλει να εκδοθεύ :

37

. Γύνεται ςυχνϊ επύκληςη τησ μελϋτησ τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ Ελλϊδοσ (Θαν.Σςούμα –
Δημ. Σαςιούλα), Ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ και αξιοπούηςη τησ αγροτικόσ γησ ςτην Ελλϊδα,
Αθόνα 1986 (π.χ. ο Πύνακασ V-8 (ςτοιχεύα ϋρευνασ ΑΣΕ 1983) ςελ. 96, αναφϋρει 1.292.000
ςτρϋμματα απομϋνουςασ εκκληςιαςτικόσ γησ: 367 χιλ. ςτρεμμ. δϊςη, 735,3 χιλ. ςτρεμμ.
βοςκότοποι και 189,9 χιλ. ςτρεμμ. γεωργικό γη), ωςτόςο η μελϋτη προϋκυψε από
Γεωτεχνικϋσ Επιθεωρόςεισ τησ ΑΣΕ και όχι από ςτοιχεύα νομικϊ ϋγκυρησ κτηματογρϊφηςησ.
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1) Ϊνα πόριςμα: ποια και πόςα εύναι τα ακύνητα των εκατοντϊδων
Μονών, που διϋλυςε το Κρϊτοσ (1833-1834) και δόμευςε τισ περιουςύεσ τουσ
και μια ςυμφωνύα για την αποτύμηςη τησ αξύασ τουσ, εφόςον τα παρακρατεύ
το Δημόςιο. Ο νόμοσ 4301/2014 όριςε ότι οι περιουςύεσ αυτών των
διαλελυμϋνων Μονών ανόκουν πλϋον ςτισ Ιερϋσ Μητροπόλεισ. Αυτό
βεβαύωσ εύναι μια εντελώσ θεωρητικό πρόβλεψη. την πρϊξη δεν υπϊρχει
καταγραφό και τοπογρϊφηςη αυτών των ακινότων. Επύςησ, ςτισ
ςυντριπτικϊ περιςςότερεσ περιπτώςεισ, δεν υπϊρχει καν δυνατότητα
πραγματικόσ ανϊκτηςόσ τουσ –π.χ. το μεύζον μϋροσ τησ πόλησ του Πειραιϊ,
που καταλαμβϊνει την πειραώκό χερςόνηςο, εύναι κτιςμϋνο πϊνω ςε μετόχι
(μοναςτηριακό ακύνητο) τησ διαλελυμϋνησ Μονόσ Αγύου πυρύδωνοσ, το
μιςό Κολωνϊκι μϋχρι τον Λυκαβηττό εύναι κτιςμϋνο πϊνω ςε μετόχι τησ
Μονόσ Αςωμϊτων Πετρϊκη, όλη η περιοχό από το Νοςοκομεύο ΝΙΜΣ και
κατϊ μόκοσ των οδών Βαςιλύςςησ οφύασ, Μεςογεύων ϋωσ και το
Νοςοκομεύο «Γεννηματϊσ» εύναι μετόχι τησ Μονόσ Αςωμϊτων Πετρϊκη,
ςημαντικό τμόμα του Τμηττού ανόκε ςε τρύα μετόχια, τησ Μονόσ Αγύου
Ιωϊννη Κυνηγού, Μονόσ Καιςαριανόσ και τησ Μονόσ Αςτερύου κ.λπ.). ε
όςα από τα ακύνητα αυτϊ ϋχουν δημιουργηθεύ τετελεςμϋνεσ καταςτϊςεισ,
που αποκλεύουν την ανϊκτηςό τουσ (π.χ. ρυμοτομύα και ανϋγερςη
οικιςμών, πόλεων, χϊραξη δρόμων κ.λπ.), να καθοριςθεύ η αξύα τουσ και να
ςυμφωνηθεύ ότι παραμϋνουν ωσ «τρϊπεζα γησ» ςτο Δημόςιο, για την αξύα
τησ οπούασ και τα διαφυγόντα (για την Εκκληςύα) ϋςοδα εκ τησ οπούασ
υποχρεούται ςτην κϊλυψη τησ μιςθοδοςύασ του Κλόρου.
2) ϋνα πόριςμα: i) ποια εύναι τα ςυγκεκριμϋνα εκκληςιαςτικϊ
κτόματα που απαλλοτριώθηκαν μετϊ το 1909 χωρύσ καταβολό
αποζημύωςησ38 εύτε για λόγουσ αγροτικόσ αποκατϊςταςησ ακτημόνων ό
μικρών καλλιεργητών39 εύτε μετϊ το 1922 για λόγουσ αποκατϊςταςησ των
38

. Νόμοσ 1072/1917 (ΥΕΚ Α΄ 305/1917). ε ςυνταγματικϊ ανώμαλεσ περιόδουσ, ειδικού νόμοι,
που εξϋδιδαν οι επαναςτατικϋσ και δικτατορικϋσ κυβερνόςεισ, επϋτρεπαν ςτο Δημόςιο την
κατϊληψη του απαλλοτριούμενου κτόματοσ, πριν ακόμα αποζημιωθεύ ο ιδιοκτότησ του (που
ςυνόθωσ δεν αποζημιωνόταν) κατϊ παρϊβαςη του υντϊγματοσ (1911, 1927), βλ. Απόφαςη
Επαναςτϊςεωσ υπ' αριθμ. 3473/14.2.1923 : «επιτρϋπεται η κατϊληψισ των ακινότων τούτων και
προ τησ καταβολόσ αποζημιώςεωσ» (ΥΕΚ Α΄ 57/1923). Η αφαύρεςη πριν (και τελικϊ χωρύσ)
την καταβολό αποζημύωςησ αποτελούςε ςυνόθη κρατικό μεθόδευςη κατϊ την
απαλλοτρύωςη τςιφλικιών και μοναςτηριακών κτημϊτων την περύοδο 1920-1930.
39
. Φαρακτηριςτικϊ αναφϋρει ο Μητροπολύτησ Λαρύςησ Δωρόθεοσ (όπ.π., ςελ. 42):
«Ωνομϊςθη ζότημα αποκαταςτϊςεωσ ακτημόνων, και πϊντεσ, ακτόμονεσ και μη, επεςτρϊτευςαν
εαυτούσ ... .Και ο Μακαριώτατοσ Αρχιεπύςκοποσ και ημεύσ ωσ Οικονομικόσ Επύτροποσ
…ελαμβϊνομεν επιςτολϊσ από όλα τα μϋρη τησ Ελλϊδοσ από αγνώςτουσ εισ ημϊσ ζητούντασ να
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προςφύγων40 (πρόκειται μϊλλον για εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ ό και ϊνω του
εκατομμυρύου ςτρϋμματα)41 ό εκμιςθώνονταν αναγκαςτικϊ με ελϊχιςτο
μύςθωμα από το Κρϊτοσ χωρύσ την ςυμφωνύα των Μονών42 και ii) πόςα
κτόματα, αν και δημεύθηκαν, δεν διατϋθηκαν ςτουσ ακτόμονεσ και
πρόςφυγεσ, iii) όςα δεν διατϋθηκαν για τον ςκοπό, που τα παραχώρηςε η
Εκκληςύα, μπορεύ να ςυμφωνηθεύ να επιςτραφούν ςτην Εκκληςύα, εφόςον
εύναι ώριμα προσ αξιοπούηςη ό αλλιώσ εϊν δεν εύναι ώριμα προσ αξιοπούηςη
(εϊν π.χ. ϋχουν μεςολαβόςει δεςμεύςεισ τουσ λόγω ρυμοτομύασ ό
προςτατευόμενεσ περιοχϋσ NATURA) να καθοριςθεύ η αξύα τουσ και να
ςυμφωνηθεύ ότι παραμϋνουν ωσ «τρϊπεζα γησ» ςτο Δημόςιο, για την αξύα
τησ οπούασ και τα διαφυγόντα (για την Εκκληςύα) ϋςοδα εκ τησ οπούασ
υποχρεούται ςτην κϊλυψη τησ μιςθοδοςύασ του Κλόρου.
3) ϋνα πόριςμα:
i) πόςα από τα 770.000 ςτρϋμματα αγροτολιβαδικόσ γησ των
Μονών, που παραχωρόθηκαν από την Εκκληςύα ςτο Κρϊτοσ (ύμβαςη
18/9/1952, ΥΕΚ Α΄ 289/1952) με υποχρεωτικϊ μειωμϋνη αποζημύωςη ςτο 1/3
τησ αξύασ τουσ (πρϊγμα, που επϋβαλε το τότε ύνταγμα του 1952) προσ τον
ςκοπό αποκατϊςταςησ ακτημόνων γεωργοκτηνοτρόφων μετϊ την Κατοχό
και τον Εμφύλιο, δόθηκαν τελικϊ ςτουσ ακτόμονεσ και πόςα και ποιϊ
απϋμειναν ςτο Κρϊτοσ. Εϊν πρόκειται για ακύνητα, που δεν δόθηκαν από το
Κρϊτοσ για τον ςκοπό που αφαιρϋθηκαν, αλλϊ παρακρατόθηκαν, τότε να
αποδοθούν ςτην Εκκληςύα, ςτο πλαύςιο απόδοςησ περιουςιακών ςτοιχεύων,
προσ τον ςκοπό ςυμβολόσ τησ ςτην μιςθοδοςύα του Κλόρου.
ii) πόςα από τα δημόςια αςτικϊ ακύνητα, που η ύμβαςη τησ
18/9/1952 ανϋφερε ότι παραδύδει το Κρϊτοσ ςτην Εκκληςύα προσ
αποζημύωςό τησ, τελικϊ όταν όντωσ δημόςια ακύνητα και αξιοποιόςιμα
(προϋκυψε εκ των υςτϋρων ότι η ύμβαςη προϋβλεπε παρϊδοςη δημοςύων
περιληφθώςι και αυτού εισ τουσ ακτόμονασ και λϊβωςι μερύδιον εκ τησ αδεςπότου αυτόσ
περιουςύασ τησ Εκκληςύασ, ότισ ωσ επληροφορούντο διαμεροιρϊζετο !».
40
. Νομοθετικό Διϊταγμα τησ 15/2/1923 (ΥΕΚ Α΄ 57/1923) : «1.Υπόκεινται εισ ολοκληρωτικόν
απαλλοτρύωςιν: α΄) Αι εισ … τασ Μονϊσ, τα πϊςησ κατηγορύασ θρηςκευτικϊ ιδρύματα και πϊντα
ϋν γϋνει τα νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου ανόκουςαι εκτϊςεισ μετϊ των επ' αυτών κειμϋνων
και την γεωργικόν αποκατϊςταςιν εξυπηρετούντων κτιρύων».
41
. Βλ. ενδεικτικό πύνακα 231 μεγϊλων κτημϊτων Μονών (απαλλοτριωμϋνων χωρύσ
αποζημύωςη) ςε : Ιερωνύμου (Λιϊπη), Αρχιεπιςκόπου Αθηνών & πϊςησ Ελλϊδοσ,
Εκκληςιαςτικό περιουςύα και μιςθοδοςύα του κλόρου, Αθόναι 2012, ςελ. 85-92 και του ιδύου
: Η μιςθοδοςύα του εφημεριακού κλόρου ςτην Ελλϊδα, Αθόνα 2015, ςελ. 39-47.
42
. «Γαύαι …ανόκουςαι εισ … τασ Μονϊσ, τον ΟΔΕΠ … εκμιςθούνται αναγκαςτικώσ προσ
ακτόμονασ γεωργούσ ό κτηνοτρόφουσ» (ϊρθρο 1 Ν/Δ/τοσ 327/1947, ΥΕΚ Α΄ 84/1947).
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ακινότων, που τελικϊ δεν ανόκαν ςτο Κρϊτοσ ό δεν όταν αςτικϊ και
αξιοποιόςιμα, λόγω δαςικών χαρακτηριςμών ό ρυμοτομικών δεςμεύςεων).
Εϊν το Κρϊτοσ δεν επιθυμεύ την επιςτροφό των αδιϊθετων εκκληςιαςτικών
ακινότων ςτην Εκκληςύα, καθώσ και για όςα ςυμβατικώσ παραχωρηθϋντα
ακύνητϊ του αποδεύχθηκε ότι δεν όταν δικϊ του ό αξιοποιόςιμα, να
καθοριςθεύ η αξύα τουσ και να ςυμφωνηθεύ ότι παραμϋνουν ωσ «τρϊπεζα
γησ» ςτο Δημόςιο, για την αξύα τησ οπούασ και τα διαφυγόντα (για την
Εκκληςύα) ϋςοδα εκ τησ οπούασ υποχρεούται ςτην κϊλυψη τησ μιςθοδοςύασ
του Κλόρου.
4) ϋνα πόριςμα για την ύμβαςη Εκκληςύασ - Πολιτεύασ τησ
11/5/1988 (κυρώθηκε με τον νόμο 1811/1988, ΥΕΚ Α΄ 231/1988): ωσ προσ
ποια ακύνητα μπορεύ να εφαρμοςθεύ πλϋον αυτό η ύμβαςη. Η ύμβαςη
προϋβλεπε εν ολύγοισ ότι για, όςα ακύνητα, νϋμονται οι Μονϋσ, και εφ' όςον
ελλεύπουν τύτλοι ιδιοκτηςύασ τουσ επ΄ ονόματι των Ιερών Μονών (τα λεγόμενα
«διακατεχόμενα ακύνητα»), ςυμφωνεύται ότι παραχωρούνται ςτο Κρϊτοσ
και το Κρϊτοσ θα καταβϊλει για την ενύςχυςη των Μονών ποςοςτό 1% επύ
του ςυνολικού κονδυλύου του τακτικού προώπολογιςμού, το
οπούο
διατύθεται, δια του Τπουργεύου Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, προσ
κϊλυψη δαπανών για την Εκκληςύα (μιςθοδοςύα αρχιερϋων, ιεροκηρύκων,
ιερϋων, υπαλλόλων Μητροπόλεων, εκκληςιαςτικό εκπαύδευςη κ.λπ.),
δηλαδό ποςοςτό 1% επιπλϋον του εν λόγω κονδυλύου43. Προβλϋπεται ότι το
ωσ ϊνω ποςό θα κατανϋμεται, με αποφϊςεισ τησ Διαρκούσ Ιερϊσ υνόδου,
ςτισ Μονϋσ.
Η ύμβαςη αυτό δεν ϋχει εκτελεςθεύ μϋχρι ςτιγμόσ. Πρόςφατα ο
νομοθϋτησ (Ν. 4301/2014), αποδεχόμενοσ την νομολογύα του Αρεύου Πϊγου,
όριςε ότι τα προεδρικϊ διατϊγματα τησ δεκαετύασ του 1930, που
αναγνώριςαν και διαύρεςαν την μοναςτηριακό περιουςύα «ςε
διατηρούμενη» και «ρευςτοποιητϋα», αποτελούν «τύτλουσ ιδιοκτηςύασ» των
μοναςτηριακών κτημϊτων. Επομϋνωσ, η ύμβαςη μπορεύ πλϋον να
εφαρμοςθεύ μόνο για τα υπόλοιπα ακύνητα, τα οπούα εύναι εκτόσ πινϊκων

43

. Ενδεικτικϊ για τα ϋτη 1989 - 2007, το ποςό αυτό (που δεν ϋχει καταβληθεύ) ανϋρχεται ςε
23.447.157,30 ευρώ (ςύνολο κονδυλύων για Εκκληςύα (Κ.Α.Ε. προώπολογιςμών 1989-2007)
2.344.715.729,61 ευρώ Φ 1%)
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ςτα οικεύα διατϊγματα (οπότε κατϋχονται από τισ Μονϋσ χωρύσ «τύτλο
ιδιοκτηςύασ»)44. Πρϋπει:
α) να προςδιοριςθούν τα (υπό παραχώρηςη ςτο Κρϊτοσ)
διακατεχόμενα ακύνητα (τοπογρϊφηςη, εκτύμηςη αξύασ),
β) να αποφαςιςθεύ –με νεώτερη ςυμφωνύα– ό η τροποπούηςη
(ςυμπλόρωςη) τησ ύμβαςησ με ςυγκεκριμϋνουσ πύνακεσ ακινότων και η
αναθεώρηςη των δεςμεύςεων του Κρϊτουσ με βϊςη νϋα αποτύμηςη τησ
αξύασ των διακατεχόμενων ακινότων ό η (ςυμφωνημϋνη) καταγγελύα τησ
ύμβαςησ.
Β. Προςταςύα εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ.
Νομοθϋτηςη αυξημϋνων και δραςτικών μϋςων προςταςύασ τησ
εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ, όμοιων με αυτϊ που ϋχει, ωσ νομικϋσ
δυνατότητεσ, το Ελλ. Δημόςιο (πρωτόκολλα διοικητικόσ αποβολόσ
καταπατητών, δυνατότητα καταγραφόσ των εκκληςιαςτικών ακινότων ςε
δημόςια βιβλύα των Μητροπόλεων, Μονών κλπ.).
Γ. Φρονοδιϊγραμμα αξιοπούηςησ τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ.
Πρόβλεψη ςυγκεκριμϋνων βημϊτων με χρονικϊ καθοριςμϋνουσ
οικονομικούσ ςτόχουσ για την αξιοπούηςη τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ
και ειδικότερη ςυμφωνύα για την ςταδιακό αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ τησ
Εκκληςύασ ςτην μιςθοδοςύα του Κλόρου ανϊλογα με την επύτευξη των
παραπϊνω ςτόχων.
Υυςικϊ εδώ ανακύπτει ϋνα μεύζον νομικό πρόβλημα, που
προςπερνούςε μϋχρι ςόμερα ο νομοθϋτησ: όταν μιλούμε για επιςτροφό ό
αξιοπούηςη εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ, μιλούμε για την περιουςύα των
Ιερών Μονών, αυτό εύναι η «ακύνητη περιουςύα τησ Εκκληςύασ». Οι Μονϋσ
όμωσ εύναι αυτοδιούκητα νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου (8 από αυτϋσ
προςϋφυγαν ϊλλωςτε ςτο Ευρωπαώκό Δικαςτόριο, αςχϋτωσ εϊν η Ιερϊ
44

. Με την ύμβαςη τησ 11/5/1988 οι ςυμβαλλόμενεσ Μονϋσ ςυναύνεςαν να παραχωρόςουν
ςτο Δημόςιο μόνον όςα ακύνητα κατϋχουν χωρύσ τύτλο ιδιοκτηςύασ (βλ. ϊρθρο 2 περ. ςτ΄ τησ
ύμβαςησ «Παραμϋνουν ςτην ιδιοκτηςύα των Ιερών Μονών, … όςεσ κατϋχουν και νϋμονται
με νόμιμουσ τύτλουσ», ϊρθρο πρώτο Ν. 1811/1988, ΥΕΚ Α΄ 231/1988, βλ. Εγκύκλιο Ι.. αρ.
πρωτ. 5647/2613/11.111.2014 http://efimeriosgr.blogspot.gr/2014/11/961.html).
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ύνοδοσ κϊλεςε τισ Μονϋσ να υπογρϊψουν την ύμβαςη του 1988 –κϊποιεσ
δεν το ϋκαναν, αφού εύναι αυτοδιούκητεσ). Θα δεχθούν οι ιδιοκτότριεσ
Μονϋσ τα ακύνητϊ τουσ να αποτιμηθούν και να χρηςιμοποιηθούν ςτο
πλαύςιο μύασ ςυμφωνύασ Κρϊτουσ και «Εκκληςύασ» ωσ οικονομικό
αντϊλλαγμα για την μιςθοδοςύα του Κλόρου; Εδώ προκύπτει ϋνα εςωτερικό
ζότημα ςυνεννόηςησ των φορϋων τησ Εκκληςύασ (ςυμφωνύασ Μονών με
την Ιερϊ ύνοδο τησ Εκκληςύασ τησ Ελλϊδοσ ό τησ Κρότησ), το
αποτϋλεςμα τησ οπούασ δεν πρϋπει να θεωρεύται δεδομϋνο, καθώσ οι Μονϋσ
επύ διακόςια χρόνια ϋχουν γύνει αντικεύμενα δημεύςεωσ και γενικότερων
αδικιών ςε βϊροσ των ιδιοκτηςιακών δικαιωμϊτων τουσ, πολλϋσ φορϋσ
δεχόμενεσ να θϋςουν την υπογραφό τουσ με την υπόδειξη τησ Ιερϊσ
υνόδου ςε ςυμφωνύεσ με το Κρϊτοσ, που εν τϋλει και δεν εφαρμόςθηκαν
και δεν απϋδωςαν τύποτα ςτισ Μονϋσ, πολλϋσ από τισ οπούεσ δεν ϋχουν
ςόμερα ςτοιχειώδη μϋςα επιβύωςησ παρϊ την απόδοςη ςημαντικόσ
ακύνητησ ιδιοκτηςύασ τουσ ςτο Δημόςιο.
ύμφωνα με την πρώτη πρόταςό μασ λοιπόν, το Δημόςιο θα
μπορούςε να δεςμευθεύ νομοθετικϊ για την μιςθοδοςύα που αναφϋραμε, με
την οικονομικό ςυνδρομό τησ Εκκληςύασ δια των τρόπων που αναφϋραμε.
Και, μόνον αφ’ ησ ςτιγμόσ λϊβει χώρα ο εξορθολογιςμόσ ςχετικϊ με την
κατϊςταςη τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ και η επιςτροφό όςων πρϋπει
να επιςτραφούν, καθώσ και η απελευθϋρωςη προσ εκμετϊλλευςη όςων
πρϋπει να απελευθερωθούν, θα μπορούςε να ανούξει μια ςυζότηςη για την
ςυμμετοχό, αν όχι και πλόρη ανϊληψη τησ μιςθοδοςύασ από μιαν
Εκκληςύα, που θα ϋχει πλϋον την δυνατότητα να το πρϊξει –δυνατότητα την
οπούα ςόμερα ουδόλωσ ϋχει. το πλαύςιο αυτό πρϋπει να ςυνεκτιμηθεύ ότι
το ςυντριπτικό μϋροσ τησ αςτικόσ ακύνητησ περιουςύασ, που διοικεύ ςόμερα
η Εκκληςύα τησ Ελλϊδοσ και θα μπορούςε θεωρητικϊ να αξιοποιηθεύ, εύναι
δεςμευμϋνο με πλειϊδα ρυμοτομικών απαλλοτριώςεων και βαρών από τουσ
Ο.Σ.Α., που ούτε ϋχουν χρόματα για να ολοκληρώςουν τισ απαλλοτριώςεισ,
ενώ το Κρϊτοσ εύτε δεν τισ αύρει (ςυχνϊ παρϊ την ύπαρξη αμετϊκλητων
δικαςτικών αποφϊςεων) εύτε τισ επανεπιβϊλλει, κατϊ την ςυνόθη
διοικητικό πρακτικό, με αποτϋλεςμα τα ακύνητα να μην αξιοποιούνται.
Δεύτερη πρόταςη (αφηρημένη αποζημίωςη με μορφή επιχορήγηςησ)
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Η προηγούμενό μασ πρόταςη προςκρούει ςε δύο ενδεχόμενα, ςτα
οπούα δεν θα όταν επύκαιρη ό εφαρμόςιμη.
Σο πρώτο θα όταν η ανϊληψη νομοθετικών και μεταρρυθμιςτικών
πρωτοβουλιών ςχετικϊ με τισ ςχϋςεισ Εκκληςύασ-Κρϊτουσ από μια
κυβϋρνηςη, η οπούα θα ςτόχευε ςε ϋναν πλόρη χωριςμό, με απόλυτη
ςτεγανοπούηςη των ςχϋςεων Εκκληςύασ και Κρϊτοσ. ε αυτό το ενδεχόμενο
η προηγούμενη πρόταςό μασ, η οπούα καταφανώσ περιλαμβϊνει
ςυνεργαςύα του Κρϊτουσ με την Εκκληςύα και μερικό μιςθοδοςύα του
κλόρου, θα όταν εκτόσ θϋματοσ—πόςω δε μϊλλον αφού το ζότημα τησ
μιςθοδοςύασ αναφϋρεται ςυχνότατα ωσ πρώτο ςτισ ςυζητόςεισ ςχετικϊ με
τον ενδεχόμενο χωριςμό. Μια τϋτοια κυβϋρνηςη θα επιθυμούςε πλόρη
απαγκύςτρωςη από την μιςθοδοςύα του κλόρου, ενδεχομϋνωσ μετατροπό
των εκκληςιαςτικών Ν.Π.Δ.Δ. ςε Ν.Π.Ι.Δ.45 κ.λπ.
Σο δεύτερο αφορϊ την ικανότητα του ελληνικού κρϊτουσ να
διοικόςει τα του ούκου του. Η προηγούμενη πρόταςη όμωσ προώποθϋτει την
πλόρη καταμϋτρηςη, καταγραφό, επανεξϋταςη, εξορθολογιςμό και
απελευθϋρωςη από γραφειοκρατικϊ κωλύματα μιασ εκπληκτικϊ δυςόνιασ
περιουςύασ, απαλλοτριωθεύςησ και μη. Η εκπληκτικό αδυναμύα του
ελληνικού κρϊτουσ, κυρύωσ υπό τισ τελευταύεσ κυβερνόςεισ, να χωρύςει δυο
γαώδουριών ϊχυρα ςε απολύτωσ πρακτικϊ ζητόματα αποτελεύ μια αρνητικό
ρότρα εφαρμοςιμότητασ τησ πρόταςόσ μασ.
Οπότε θα εύχαμε αφ’ ενόσ την απροθυμύα του Κρϊτουσ για
ςυνεργαςύα ςτο ζότημα τησ μιςθοδοςύασ και αφ’ ετϋρου την ανικανότητϊ
του να εξετϊςει και να χειριςτεύ το ζότημα τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ,
απαλλοτριωθεύςησ ό μη, με τον δϋοντα τρόπο.
Μπορούμε όμωσ να προχωρόςουμε ςε μια πρόταςη και γι’ αυτϊ τα
ενδεχόμενα, λαμβϊνοντασ υπ’ όψιν όλα τα ςτοιχεύα που αναφϋραμε
προηγουμϋνωσ ςχετικϊ με τη ςημερινό κατϊςταςη τησ μιςθοδοςύασ του
κλόρου, αλλϊ και την πολυπλοκότητα των εκκρεμοτότων ςτο ζότημα τησ
εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ.
ύμφωνα με αυτόν τη δεύτερη πρόταςη :

45

. Κϊτι το οπούο θα εύχε πολύ, πολύ μικρότερο πρακτικό αντύκρυςμα απ’ όςο θεωρεύται
κϊθε φορϊ που ςυζητεύται.... Σο ζότημα εύναι καθαρϊ ςυμβολικό, και ωσ τϋτοιο αναδύεται
ςτην επιφϊνεια.
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α) Σο κρϊτοσ θα μπορούςε να παύςει κϊθε μιςθοδοςύα του κλόρου.
Σον κλόρο θα μιςθοδοτούςε η Εκκληςύα, περύπου με τον τρόπο και τισ
μεθόδουσ που ϋνασ ιδιώτησ εργοδότησ αναλαμβϊνει τη μιςθοδοςύα των
εργαζομϋνων του (θα μπορούςε εδώ να διατυπωθεύ και μια πρόβλεψη για
δημόςια ιατρικό αςφϊλιςη ϊνευ ανταλλαγμϊτων).
β) Σο κρϊτοσ, αφού δεν μπορεύ να αποδώςει δικαιοςύνη όςον
αφορϊ ςτην εκκληςιαςτικό περιουςύα και τισ ςυνεχεύσ απαλλοτριώςεισ ό
de facto αδρανοποιόςεισ αυτόσ, θα καταβϊλει κατ’ ϋτοσ ςτην Εκκληςύα π.χ.
ποςό των 200.000.000 ευρώ ωσ αφηρημϋνωσ καθοριςμϋνη αποζημύωςη,
ςυναρτώμενη με τον κατ’ ϋτοσ πληθωριςμό και τισ αυξομειώςεισ του ΑΕΠ.
ημειωτϋον ότι ϋνα τϋτοιο ποςό ςόμερα αποτελεύ περύπου το 0,1% του ΑΕΠ.
Σο αν η Εκκληςύα θα αξιοποιούςε αυτούσ τουσ κατ’ ϋτοσ πόρουσ για τη
μιςθοδοςύα του κλόρου (που ςόμερα ανϋρχεται περύπου ςτα 193.000.000
ευρώ) θα όταν δικό τησ θϋμα. υναφώσ πρϋπει να υπολογιςθεύ και ϋνα ποςό
επιχορόγηςησ για την λειτουργύα των δομών εκκληςιαςτικόσ εκπαύδευςησ,
που θα βαρύνουν πλϋον την Εκκληςύα.
Κϊτι τϋτοιο ςυμβαύνει ςε πολλϋσ χώρεσ, όπωσ επύ παραδεύγματι ςτη
Γερμανύα, η οπούα ναι μεν δεν μιςθοδοτεύ απ’ ευθεύασ τουσ κληρικούσ τησ,
αλλϊ επιχορηγεύ την ευαγγελικό και ρωμαιοκαθολικό εκκληςύα με
εκατοντϊδεσ εκατομμυρύων ευρώ κατ’ ϋτοσ εν εύδει αποζημιώςεωσ για
απαλλοτριώςεισ περιουςιών. Ϊτςι, με μια τϋτοια φόρμουλα, θα μπορούςε
να «καταργηθεύ η μιςθοδοςύα του κλόρου ςτην Ελλϊδα», όπωσ μονότονα
αναφϋρεται ςτισ ςυζητόςεισ για τον χωριςμό Εκκληςύασ - Κρϊτουσ.
Εξυπακούεται ότι μια ϊρςη τησ μιςθοδοςύασ του κλόρου ςτην Ελλϊδα δεν
θα μπορούςε φυςικϊ να εύναι «δωρεϊν», χωρύσ καμμύα πρόβλεψη ςχετικϊ,
αν μη τι ϊλλο, με το αμαρτωλό παρελθόν τησ υφαρπαγόσ εκκληςιαςτικόσ
περιουςύασ από το Κρϊτοσ, ό τησ ϋντεχνησ αδρανοπούηςόσ τησ. Ο
αντικληρικαλιςτικόσ λόγοσ που θεωρεύ πωσ η μιςθοδοςύα όταν ϋνα δώρο
του Κρϊτουσ ςτην Εκκληςύα, που όπωσ δωρεϊν δόθηκε δωρεϊν και θα
αρθεύ, πρϋπει να εύναι ϋτοιμοσ για πρόςκρουςη με την πραγματικότητα –ό,
εν τϋλει, τα ελληνικϊ και ευρωπαώκϊ δικαςτόρια, τα οπούα δεν
αντιμετωπύζουν το δικαύωμα των νομικών προςώπων ςτην περιουςύα τουσ
με την ύδια ευαρμοςτύα. ε κϊθε περύπτωςη, μια λύςη όπωσ η προτεινόμενη
θα μπορούςε να θϋςει την παύςη τησ μιςθοδοςύασ του κλόρου «ςτο
τραπϋζι», αν για ςυμβολικούσ λόγουσ αυτό το ζότημα ϋχει την βαρύτητα
που τησ αποδύδει η αντικληρικαλιςτικό πλευρϊ, διαςφαλύζοντασ
παρϊλληλα τη ςτοιχειώδη δικαιοςύνη ςτισ ςχϋςεισ Εκκληςύασ - Κρϊτουσ.
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Κοινό ςυνιςταμϋνη και των δύο προτϊςεων εύναι ότι αποςυνδϋουν
το ζότημα τησ μιςθοδοςύασ από την μορφό των θεςμικών ςχϋςεων
Εκκληςύασ – Κρϊτουσ και το μετατρϋπουν από πρόβλημα ςχϋςεων θεςμών
ςε ζότημα περιουςιακών ςχϋςεων μεταξύ δότη περιουςύασ (που δωρύζει ό
υφύςταται δόμευςη) και λόπτη περιουςύασ. Σο ςυναρτϊ δηλαδό με την
εξιςτόρηςη του προβλόματοσ τησ εκκληςιαςτικόσ περιουςύασ, που (χωρύσ
αποζημύωςη) αφαύρεςε το Κρϊτοσ από το 1833 και εφεξόσ, η εκκαθϊριςη
του οπούου, με αφηρημϋνο ό ςυγκεκριμϋνο τρόπο, καμύα ςχϋςη δεν μπορεύ
να ϋχει π.χ. με το εϊν οι εκκληςιαςτικού φορεύσ θα εύναι νομικϊ πρόςωπα
δημοςύου δικαύου ό ιδιωτικού δικαύου ό εϊν θα θεςπιςθεύ ο πολιτικόσ γϊμοσ
ωσ μόνοσ ϋγκυροσ για την Πολιτεύα. Ψςτόςο δεδομϋνησ τησ ϋνταςησ τησ
ςυζότηςησ για τισ ςχϋςεισ Εκκληςύασ - Κρϊτουσ και του αιτόματοσ του
χωριςμού από μερικούσ πολιτικούσ χώρουσ, καθώσ και τησ επύμονησ
ςυνϊρτηςόσ του με την μιςθοδοςύα, θα ανϋμενε ενδεχομϋνωσ κανεύσ ότι
τεκμηριωμϋνεσ προτϊςεισ, όπωσ αυτϋσ που καταθϋςαμε εδώ, όςον αφορϊ
ςτη μιςθοδοςύα, θα γύνονταν αντικεύμενο ςυζότηςησ και μελϋτησ ακριβώσ
από τουσ φορεύσ, που αςκούν πολιτικό πύεςη για τον χωριςμό Εκκληςύασ–
Κρϊτουσ. Όμωσ, οι προτϊςεισ δεν κατατύθενται με αυτόν την αξύωςη ό
ελπύδα—θα όταν αφϋλεια, όπωσ αντιλαμβϊνεται οποιοςδόποτε αξιολογεύ
το εύδοσ τησ δημόςιασ ςυζότηςησ για τισ ςχϋςεισ Εκκληςύασ–Κρϊτουσ, η
οπούα εύναι πϊντοτε και μόνον αρϋνα για πολϋμουσ αξιών και ςυμβολιςμών,
για τισ «ςυμβολικϋσ μϊχεσ» τησ μιασ ό τησ ϊλλησ παρϊταξησ, όχι χώροσ
ςυζότηςησ για το πρακτϋο και το δϋον γενϋςθαι._
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