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Άνθιμος για Ιερώνυμο: Εκτέθηκε για την συναλλαγή που επιχείρησε με τον Τσίπρα. 
9 Νοεμβρίου 2018. 

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, μιλώντας στην εκπομπή “Τα εν ∆ήμω” της TV100 και 
στη δημοσιογράφο Πόπη Αστεριάδου, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην υπό συζήτηση 
συμφωνία κυβέρνησης – εκκλησίας. 

Ο κ. Άνθιμος, όπως αναφέρει το fm100.gr, επεσήμανε ότι δεν ήταν ενημερωμένος για τις 
συζητήσεις που γίνονται σχετικά με το πλαίσιο της συμφωνίας εκκλησίας και πολιτείας και, 
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κόστισε πάρα πολύ στον 
Μακαριότατο». 

«Εγώ λυπούμαι για αυτό, γιατί ανήκουμε στην ίδια γενιά και δεν θέλουμε ένας Αρχιεπίσκοπος -
και για το αξίωμά του και για τα όσα έχει προσφέρει στην Εκκλησία- σε μια στιγμή να εκτίθεται 
και να αποδοκιμάζεται για μια συναλλαγή την οποία επιχείρησε να κάνει μαζί με τον κ. 
Πρωθυπουργό. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα, γιατί όλοι οι πολίτες -άνδρες – γυναίκες, αλλά 
ιδιαίτερα εκείνοι που ασκούν μεγάλα και βαριά λειτουργήματα- δεν πρέπει ποτέ να πέφτουν στη 
συνείδηση των πολιτών, διότι αυτό κάνει ζημιά στην ίδια την κοινωνία μας”, σημείωσε ο 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. 

Σε διευκρινιστική ερώτηση εάν κατά την άποψή του ο Αρχιεπίσκοπος έχει πέσει στη συνείδηση 
των πολιτών, ο κ. Άνθιμος απάντησε: «Είναι δύσκολο να το πω, αλλά ‘ναι’. Όχι ο ίδιος –εγώ θα 
το μειώσω αυτό- όχι ο ίδιος, αλλά αυτό το οποίο επιχείρησε και συμφώνησε με τον 
Πρωθυπουργό. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τον λαό, αδιακρίτως πολιτικών προτιμήσεων”. 

Για τις σχέσεις του με τον ∆ήμαρχο Θεσσαλονίκης. 

Ο κ. Άνθιμος ρωτήθηκε και για τις σχέσεις του με τον ∆ήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη. 

«Στην αρχή μαλώσαμε -έτσι με τα λόγια- σαν καλά, αλλά λίγο μεγαλωμένα παιδιά. Έτσι το είδα 
εγώ”, είπε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, τονίζοντας: «Πάνε αυτά. Έχουν διαγραφεί”. 

Ο κ. Άνθιμος επεσήμανε ότι με τον Γιάννη Μπουτάρη έχει πολύ καλή συνεργασία, ενώ δεν 
έκρυψε ότι τρέφει συμπάθεια προς το πρόσωπο του ∆ημάρχου. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
υπογράμμισε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες του ∆ημάρχου με τις οποίες διαφωνεί, τονίζοντας 
πάντως ότι ο Γιάννης Μπουτάρης αγωνίζεται και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα από 
πλευράς προσφοράς προς την κοινωνία. 

Πηγή: Thestival.gr & https://www.pentapostagma.gr/2018/11/άνθιμος-για-ιερώνυμο-εκτέθηκε-
για-την.html 

+   +   + 
+ Αποκάλυψη: Από τις 25 Οκτωβρίου είχε κλείσει το προσύμφωνο Πολιτείας - 
Εκκλησίας! 
8 Νοεμβρίου 2018. 

Κάτω από άκρα μυστικότητα στις 25 Οκτωβρίου «κλείδωσε» το προσύμφωνο μεταξύ Πολιτείας 
και Εκκλησίας, το οποίο ανακοίνωσαν από κοινού ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. 

Εκείνη την ημέρα, όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ, οι υπουργοί Επικρατείας ∆ημήτρης 
Τζανακόπουλος, ο  υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης, ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος με την ιδιότητα του συνταγματολόγου και ο υπουργός 
∆ικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, επισκέφθηκαν το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο για να 
συμφωνηθούν τα τελευταία σημεία που εκκρεμούσαν. 



 - 2 -  
 

Από την πλευρά της Εκκλησίας, εκτός του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, συμμετείχαν επίσης, ο 
πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Κωστής ∆ήμτσας και ο Πρωτοσύγκελος της 
Αρχιεπισκοπής, Συμεών. 

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, από την πλευρά του κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του 
στον Alpha ανέφερε σχετικά με τη συμφωνία: «∆εν έγινε μέσα στα 45 λεπτά. Αυτό το 
«θαύμα» είχε περίπου τρία χρόνια προεργασίας. Εδώ και ενάμιση χρόνο συζητούν οι 
επιτροπές μας. Ανέθεσα στον κ. Χαρίτση να καταγραφεί η εκκλησιαστική περιουσία μάλιστα 
έφτιαξε και ΕΣΠΑ για να υπάρξει η καταγραφή της περιουσίας. Ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά, 
έχουν μπει εθελοντικά 22 μητροπόλεις, γιατί αρχικά ήταν μόνο η Αρχιεπισκοπή». 

https://www.pentapostagma.gr/2018/11/αποκάλυψη-από-τις-25-οκτωβρίου-είχε-κλε.html 

+   +   + 
+ Υπέρ της συμφωνίας ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος: Κανείς δεν νοιάζεται για τους 
ιερείς παραπάνω από τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες. 

8/11/2018 

Συνέντευξη του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεω Ανθίμου στον δημοσιογράφο κ. Φάνη 
Γρηγοριάδη στις 8/11/2018 στην εκπομπή «Μία ή άλλη” του Ραδιοφωνικού Σταθμού 
«Πρακτορείο 104,9”. 

Κεντρικοί τίτλοι της συνεντεύξεως του Σεβασμιωτάτου: 

– Ο τίτλος δημόσιος υπάλληλος είναι ρετσινιά για τον ιερέα. 

– Κανείς δεν νοιάζεται για τους ιερείς παραπάνω από τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες. 

– Ο λαός μας δεν μας θέλει συνδικαλιστές, μας θέλει πατέρες. 

– Οι ιερείς δουλεύουν μέχρι και 15 ώρες την ημέρα και όχι 8ωρο όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

https://www.pentapostagma.gr/2018/11/ο-αλεξανδρουπόλεως-άνθιμος-ο-τίτλος-δ.html 

+   +   + 
+ Γιώργος Βασιλείου: Συνεργασία Εκκλησίας – Κράτους προς όφελος όλων 

08-11-2018  

Πριν τις γιορτές θα έχει γίνει η απαραίτητη εξειδίκευση των σημείων από τους νομικούς της 
Εκκλησίας για μία συμφωνία με το Κράτος, αλλά και η απαραίτητη εφ’ όλης της ύλης συζήτηση 
από την ιεραρχία, στο πλαίσιο που έθεσαν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου Γιώργος 
Βασιλείου Στο Κόκκινο και τον Στάθη Σχινά. 

Μετά την πρώτη ενημέρωση της Ιεράς Συνόδου για τα συμφωνηθέντα με την κυβέρνηση, 
ανέφερε ο κ. Βασιλείου, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ξεκαθάρισε πως ό,τι γίνει για το 
μισθολογικό των κληρικών θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη του εφημεριακού κλήρου και την 
δέσμευση της Πολιτείας προς την Εκκλησία σε αυτό το θέμα. 

Για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να συνεχιστεί η εξειδίκευση της συμφωνίας, ο κ. 
Βασιλείου είπε ότι πιστεύει πως «και οι δύο πλευρές θα δώσουν κάποιο χρόνο … να βάλουν 
ασφαλιστικές δικλίδες. Οι νομικοί που θα ασχοληθούν θα χρειαστούν κάποιο διάστημα. … 15, 
20 ημέρες, πιστεύω από πλευρά μας», θυμίζοντας και την προσδοκία του αρχιεπισκόπου «ότι 
πριν τις γιορτές θα συγκληθεί η Ιεραρχία ώστε να τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης, επί του 
προσυμφώνου ουσιαστικά, που είναι ο σωστός όρος». 
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Υπογράμμισε επίσης ότι «δεν είναι σωστός όρος ο «χωρισμός Εκκλησίας και Κράτους» … όταν 
χωρίζουμε κάτι παύει να υπάρχει διάλογος. Όταν δεν χωρίζουμε κάτι πάμε σε μία συμφωνία, 
άρα δεχόμαστε ο ένας την γνώμη του άλλου… διακριτοί ρόλοι βάσει του Συντάγματος μπορούν 
να καθοριστούν, αλλά είναι μία ενέργεια από τα δύο μέρη υπό μία σωστή, καλή συμφωνία». 

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου την Τετάρτη, μετά την ενημέρωση από τον 
αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σχετικά με όσα ανακοινώθηκαν από κοινού με τον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε τα εξής: 

1) Κατά τη συνάντηση δεν επιδιώχθηκε ούτε υπεγράφη κάποια συμφωνία, αλλά εκφράζεται η 
αμοιβαία «πρόθεση προκειμένου Εκκλησία και Πολιτεία να καταλήξουν σε μία ιστορική 
συμφωνία που θα πάρει μορφή νομοθετικής ρύθμισης». 

2) Περί του θέματος αυτού και των σχετικών προτάσεων, ως αρμόδιο Σώμα, πρόκειται να 
συγκληθεί η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να λάβει τις τελικές αποφάσεις. 

3) Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της τελικής συμφωνίας είναι το κοινό όφελος του Λαού και της 
Εκκλησίας, με βασική προϋπόθεση την προστασία και πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
κληρικών μας. 

4) Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που πλέον ομολογείται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό 
ότι: 

(α) «αναγνωρίζεται η προσφορά και ο ιστορικός ρόλος της Εκκλησίας στη γέννηση και 
διαμόρφωση της ταυτότητας του Ελληνικού Κράτους και του Λαού», 

(β) «στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού 
Κράτους», 

(γ) «αναγνωρίζεται ότι το Ελληνικό ∆ημόσιο ανέλαβε την μισθοδοσία του Κλήρου, ως 
αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε», 

(δ) «η αποκαθήλωση των ιστορικών συμβόλων, του Σταυρού από την Ελληνική σημαία και από 
τα εθνικά μας σύμβολα αποτελούν αστεία κωμικοτραγικά πράγματα» και 

(ε) «η ύπαρξη της πίστης στην Ελλάδα είναι ένα fact (γεγονός) που δεν μπορεί να 
παραγραφεί». 

5) Με την ευκαιρία αυτή, περιμένουμε από όλον τον πολιτικό κόσμο να συμβάλει 
καλοπροαίρετα στην προσπάθεια αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού στην παράδοσή μας, 
ώστε όλοι ενωμένοι να εργαστούμε για το καλό του ελληνικού Λαού. 

6) Εκφράζουμε την ελπίδα ότι αυτό το πνεύμα θα επικρατήσει και κατά την επικείμενη 
διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. 

Ο κ. Βασιλείου εξάλλου απέφυγε να αναφερθεί στα περιουσιακά θέματα και την έκταση της 
προεργασίας που έχει γίνει όσον αφορά τον φορέα αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/ekklisia-tis-ellados/giorgos-vasileiou-synergasia-ekklisias-
kratous-pros-ofelos-olon/ 

 

+   +   + 
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+ Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Κυβέρνηση και Ιεράρχες παίζουν μπιλιάρδο στις 
πλάτες των Κληρικών! 

08 Νοεμβρίου 2018 

«Παιχνίδι μπιλιάρδου» που παίζουν ο Αρχιεπίσκοπος, η Κυβέρνηση και οι Ιεράρχες στις πλάτες 
των Κληρικών, χαρακτήρισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος τις 
εξαγγελίες Τζανακόπουλου για προσλήψεις 10.000 δημοσίων υπαλλήλων. 

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας χαρακτήρισε έκπληξη τη συνάντηση του 
Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο το βράδυ της Τρίτης, ενώ παράλληλα 
υπογράμμισε την αναγκαιότητα να εγκαταλειφθούν οι «υψηλοί τόνοι» από την πλευρά της 
Εκκλησίας. Ομιλώντας στο ίδιο πλαίσιο ο Σεβασμιώτατος Μεσσηνίας τόνισε ότι δεν πρόκειται 
τόσο για πρόθεση συμφωνίας όσο για σχέδιο, το οποίο απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία. 

Κύριο «αγκάθι» στο εν λόγο σχέδιο, είναι κατά την άποψη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τα όσα 
αφορούν στη μισθοδοσία των κληρικών και ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η οικονομική ενίσχυση του 
κλήρου θα πάρει τη μορφή επιδότησης, η οποία υ«δεν φέρει στοιχεία σταθερού και προκαλεί 
αβεβαιότητα αντίθετα με ό,τι είναι νομικά θεσμοθετημένο ως συμβατική υποχρέωση». 

Ο Σεβασμιώτατος Μεσσηνίας σημείωσε επίσης ότι αποτελεί αναγκαιότητα αφενός να 
«ακουστούν κι οι κληρικοί, αφετέρου να συγκληθεί η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
άμεσα, όχι για να αποφασιστεί το αν η συμφωνία θα γίνει αποδεκτή ή όχι αλλά για να τεθούν 
«κόκκινες γραμμές» και να ξεκινήσει διάλογος από τον οποίο θα προκύψει το αν θα υπάρξει 
υλοποίηση ή όχι. 

«Κόκκινη γραμμή είναι ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία, η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και συνταξιοδοτική δυνατότητα και οι υπάρχοντες συνταξιούχοι κληρικοί». 

«Το πλαίσιο θα με βρει θετικό όταν αποσαφηνιστούν τα 30 και πλέον στοιχειά που 
πρέπει να διαλευκανθούν», τόνισε ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν 
είναι, κατά την άποψη του, τόσο εύκολο να εφαρμοστεί αυτό που έχει μέχρι στιγμής δημοσιευθεί 
ως συμφωνία. «∆εν θα την χαρακτήριζα πρόθεση συμφωνίας αλλά σχέδιο πάνω στο οποίο 
έχουν αποτυπωθεί κάποιες σκέψεις και που θα πρέπει να τεθεί στη βάσανο επεξεργασίας και 
διαλόγου για να αποσαφηνιστούν αφενός αυτές οι θέσεις, πρώτον γιατί περιέχουν πάρα πολλά 
ασαφή στοιχεία, και δεύτερον διότι αν καταλήξουμε εν τέλει στην συμφωνία, θα πρέπει να 
σχεδιάσουμε το πώς τα δεδομένα θα εφαρμοστούν και θα γίνουν πράξη», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο 
Σεβασμιώτατος. 

Αναφερόμενος στα φαινόμενα εκδήλωσης ακραίας ρητορικής κι αντιθέσεων από μέρους του 
ιερατικού κόσμου, υπογράμμισε την αναγκαιότητα να εγκαταλειφθούν οι «υψηλοί τόνοι»καθώς 
κραυγές και στρουθοκαμηλισμοί δεν βοηθούν, δεδομένων των μεγάλων ζητημάτων που καλείται 
η Εκκλησία να επιλύει, με ενδεικτικό αυτό της αξιοποίησης της ακίνητης εκκλησιαστικής 
περιουσίας. «Χρειάζεται διάλογος, ειλικρίνεια, ρεαλισμός και κατανόηση, προκειμένου να 
καταλήξουμε στο τι θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε», εκτιμώντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει 
φόβος η ιεραρχία να διχαστεί στο περιθώριο των γεγονότων. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα ο Σεβασμιώτατος στο για το αν 
οι εξελίξεις σηματοδοτούν χωρισμό Εκκλησίας-Κράτους, δήλωσε : «Προσωπικά διαβλέπω 
μεγαλύτερη σύσφιξη και εναγκαλισμό στις σχέσεις και όχι διαχωρισμό». 
https://www.dogma.gr/dialogos/messinias-chrysostomos-kyvernisi-kai-ierarches-paizoun-mpiliardo-stis-
plates-ton-klirikon/95878/ 

+   +   + 
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+ Ιωαννίνων Μάξιμος: Πολύ καλή η συμφωνία! 

08 Νοεμβρίου 2018 

«Είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, η οποία αν υλοποιηθεί με τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις 
που πρέπει να υπάρχουν, δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και στην Εκκλησία και στο Κράτος», 
τόνισε ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, για όσα ανακοινώθηκαν μετά τη συνάντηση του 
Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. 

Ο μητροπολίτης Μάξιμος εξήγησε πως «η αξιοποίηση κάποιων στοιχείων που σήμερα είναι 
ανενεργά θα δημιουργούσε έναν κύκλο εργασιών και κάποιον πλούτο, τον οποίο θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει και η Εκκλησία για το πνευματικό της έργο αλλά και η Πολιτεία για να 
ενισχύσει τα ταμεία της». 

«Mέσα σ’ αυτόν», πρόσθεσε, «υπάρχει βέβαια το όφελος του λαού, της κοινωνίας, γιατί καμιά 
αξιοποίηση δεν γίνεται χωρίς να εργαστούν άνθρωποι. Αυτό θα σήμαινε και κάποια ανάπτυξη, 
κάποιες θέσεις εργασίας, κάποια χρήματα που θα γίνονταν όφελος για ανθρώπους που τα 
χρειάζονται» είπε μιλώντας στο ΑΠΕ. 

Ευχήθηκε, δε, «όλες οι πλευρές και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να βοηθήσουν ώστε αυτό το 
όραμα να γίνει πραγματικότητα προς όφελος του λαού και της Εκκλησίας με τη στενότερη 
έννοια και για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κληρικών». 

Ο μητροπολίτης Ιωαννίνων εκτίμησε πως «πρέπει να κινηθούμε άμεσα, να εξειδικεύσουμε λίγο 
όλη αυτή την πρόταση, σύντομα να έχουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε να μπορούν 
να τις ελέγξουν οι νομικοί και από τις δύο πλευρές – και από το Κράτος και από την Εκκλησία – 
και, βεβαίως, να πάρουμε τις απόψεις των αγίων αρχιερέων, γιατί όλο αυτό προϋποθέτει ότι θα 
το ψηφίσουν και θα το δεχθούν οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος». 

Η αμεσότητα, όπως υπογράμμισε, «βοηθάει όλους διότι είμαστε σε μια δύσκολη εποχή και η 
οποιαδήποτε ανάπτυξη είναι ένα κίνητρο ακόμα να προχωρά η συνεργασία Εκκλησίας – 
Κράτους δημιουργικά». 

https://www.dogma.gr/dialogos/ioanninon-maksimos-poly-kali-i-symfonia/95884/ 

+   +   + 

+ Βενιζέλος: ∆εν έγινε διαχωρισμός Εκκλησίας - Κράτους. Χωρίς 
αρμοδιότητα Πρωθυπουργός - Αρχιεπίσκοπος. 

08 Νοεμβρίου 2018 

«Η συμφωνία προθέσεων ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο δεν έχει 
πρακτικά, δημοσιονομικά κανένα αποτέλεσμα», τόνισε μεταξύ άλλων σε ραδιοφωνική του 
συνέντευξη ο Ευάγγελος Βενιζέλος. «Συμφωνία δεν υπάρχει, είναι μια δήλωση προθέσεων 
και από ανθρώπους που δεν έχουν αρμοδιότητα».  

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο «Θέμα FM» σχολίασε τη πρόθεση 
συμφωνίας μεταξύ του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου και του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, 
τονίζοντας ότι αυτό που δεν έγινε, είναι ένα βήμα για το διαχωρισμό των σχέσεων Πολιτείας – 
Εκκλησίας. 

Ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι είναι προβληματικό νομικά και ιστορικά το μέρος της συμφωνίας 
που αφορά την εκκλησιαστική περιουσία δηλώνοντας σαφώς: «Συμφωνία δεν υπάρχει, είναι μια 
δήλωση προθέσεων και από ανθρώπους που δεν έχουν αρμοδιότητα. Πρέπει να αποφασίσει η 
Σύνοδος της Ιεραρχίας και η Βουλή». 
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Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, η συμφωνία προθέσεων ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον 
Αρχιεπίσκοπο δεν έχει πρακτικά, δημοσιονομικά κανένα αποτέλεσμα. 

«Είναι εύλογη η αναταραχή και η ανασφάλεια που υπάρχει στις τάξεις του κλήρου», σημείωσε. 

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε ότι «δεν συντρέχουν οι 
λόγοι για να γίνει». «Η αναθεώρηση έχει χρησιμοποιηθεί από τον κ. Τσίπρα ως ένα μικρό 
καρότο, όταν το χρειάζεται. Τώρα ρίχνεται αυτό ως κάρβουνο καθ’ οδόν προς τις εκλογές. ∆εν 
υπάρχει ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού που χρειάζεται για να προχωρήσει», ανέφερε. 

Ειδικότερα για την εκλογή του Προέδρου της ∆ημοκρατίας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε: «Η 
αποσύνδεση με τη διάλυση της Βουλής για τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας έπρεπε να έχει γίνει 
πολλά χρόνια τώρα. Είμαι υπέρ της λύσης, της έμμεσης εκλογής, είτε με απλή πλειοψηφία, είτε 
με τη συμμετοχή, για παράδειγμα, δημάρχων στη διαδικασία». 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ 

Όλα σε εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2018/tsip-ierwn2.pdf 


