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ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ  
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

 

 Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε 

σήμερα, 10 Ὀκτωβρίου 2017 σέ Τακτική Συνεδρίαση καί ἀποφάσισε 

ὁμόφωνα νά ἐκφράσει τίς θέσεις της γιά τό πρός ψήφιση σχέδιο Νόμου 

γιά τή Νομική Ἀναγνώριση τῆς Ταυτότητας φύλου καί νά τίς κοινοποιήσει 

πρός κάθε ἁρμόδιο καί ὑπεύθυνο παράγοντα τῆς Πολιτείας, ἰδιαιτέρως δέ 

στούς Βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. 

 Κανένα ἀνθρώπινο δικαίωμα, τό ὁποῖο δέν ἐξέταζεται ἀπό τούς 

εἰδικούς ἐπιστημονικούς φορεῖς καί δέν μελετᾶται σέ βάθος, ἀπό τά 

ἁρμόδια ἐρευνητικά κέντρα, μέ ἄνεση χρόνου καί μακρυά ἀπό τά 

λεγόμενα, ψηφοθηρικά κυρίως, ὀφέλη καί τήν λανθασμένη χρήση τῶν 

ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πού ἀπό δικαιώματα τείνουν νά γίνουν ἕνας 

ἄχρωμος δικαιωματισμός, δέν βοηθεῖ τόν ἄνθρωπο νά ἀναπτύξει ὑγιῶς 

τήν ψυχοσωματική του ἰσορροπία.  

 Κάθε Ἔθνος - Κράτος σαφῶς ὀφείλει νά ἐφαρμόζει τά 

προβλεπόμενα ἀπό τίς διατάξεις τῶν λεγομένων ἀνθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ἀλλά κάθε Κράτος εἶναι ἐλεύθερο καί ἔχει τό δικαίωμα καί 

τό χρέος νά ζεῖ μέ τή δική του ταυτότητα, ὡς ἐπίσης καί κάθε λαός ἔχει 

φυσικά τή δική του ἰδιοπροσωπεία. Γι’ αὐτό καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα 

δέν ἐφαρμόζονται μέ τόν ἴδιο τρόπο, σέ κάθε Κράτος, ὅπως π.χ., οἱ 

ἀμβλώσεις καί ἄλλα παρόμοια θέματα, πού δέν ἰσχύουν σέ μερικά 

Εὐρωπαϊκά Κράτη. 

 Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ Πολιτεία καί τά ὄργανά της νομοθετοῦν, ἀλλά 

νομοθεσίες χωρίς ἠθικούς κανόνες καί ἰδεώδη τοῦ Ἑλληνικοῦ καί τοῦ 

Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ δέν προάγουν τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου καί δή 

τῶν νέων παιδιῶν τῆς Χώρας μας. 

 Ἡ «ὁμονοοῦσα μυρμηγκοφωλιά», πού σημειώνει χαρακτηριστικά ὁ 

μεγάλος Ντοστογιέφσκυ, γεγονός πού ἀνέφερε στά ἔργα του ὡς τό 

τελευταῖο μαρτύριο τῆς ἀνθρωπότητας, τείνει σέ μιά «προβατοποίηση» 

τῶν Κοινωνιῶν, γιά νά ὑποταχθοῦν, στή συνέχεια, στήν παγκοσμιοποίηση 

τῶν οἰκονομικῶν πολυεθνικῶν συμφερόντων, τά ὁποῖα μέ τήν 

ἀριθμοτυραννία ἀδυνατίζουν κάθε μορφή ἔκφρασης τοῦ Χριστιανικοῦ, ὡς 

καί κάθε ἄλλου  Πολιτισμοῦ, μέ σκοπό τή διολίσθηση στήν ὑλοκρατία, τήν 

ἀθεῒα καί τόν ἀμοραλισμό. 
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 Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ἀγωνιᾶ καί  διερωτᾶται, ἐν μέσῳ ἑνός 

περιβάλλοντος νεοπτωχείας, ἀνεργίας καί μαζικῆς μετανάστευσης νέων 

ἐπιστημόνων καί ὄχι μόνον στό ἐξωτερικό, ποῦ ὁδηγούμαστε μέ τό 

νομοσχέδιο περί τῆς νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας φύλου;  

 Δέν εἶναι καί αὐτό ἕνα στοιχεῖο ἀποδόμησης τῆς Χριστιανικῆς 

πίστης καί τοῦ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ, ὅπως ἄλλωστε καί ἡ κατάργηση 

τῆς προσευχῆς στά σχολεῖα καί ἡ παύση τῆς ὡδῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, 

κατά τήν ἔπαρση καί τήν ὑποστολή τῆς σημαίας στά σχολεῖα; Τί ἄρα γε 

σηματοδοτεῖ ἡ τροποποίηση τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος μέ τή 

σχεδιαζόμενη ἀποβολή τῆς Συνταγματικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ὀρθόδοξης 

Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα, καί μέ τήν προσθήκη μιᾶς ἀόριστης 

οὐδετεροθρησκείας, ὅπως ἤδη ἔχει δημοσιευθεῖ στό ἐν λόγῳ σχέδιο 

τροποποίησης τοῦ Συντάγματος; Τί συμβαίνει μέ τό θέμα τοῦ μαθήματος 

τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Πατρίδας μας καί μέ τά νέα σχετικά 

βιβλία, ὡς καί τόσα ἄλλα θέματα, τά ὁποῖα βλέπουν τό φῶς τῆς 

δημοσιότητος; 

 Ἄρα γε, ὅλα τά παραπάνω εἶχαν ὡς ὅραμα καί στόχο οἱ ἱδρυτές τῆς 

Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης; Μιά τέτοια ἰσοπέδωση καλλιεργοῦσαν; Σίγουρα, 

ὄχι! Γιά τό λόγο αὐτό, ἀποτελεῖ ἐπιτακτική ἀνάγκη καί μήνυμα πρός 

ὅλους, στούς σημερινούς κρίσιμους καιρούς, νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν 

περιστάσεων καί τῆς εὐθύνης μας γιά τόν Τόπο αὐτό, τήν Ἱστορία, τήν 

Παράδοση, τόν Πολιτισμό καί τήν Ταυτότητά του καί ἰδιαίτερα οἱ φορεῖς 

τῆς ἐξουσίας πού νομοθετοῦν. 

 Ὡς Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καλοῦμε ὅλους 

σέ μιά συνετῆ, ὑπεύθυνη καί ἄμεση ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων καί 

τῶν καταστάσεων, ἀντί νά ὁδηγούμαστε σέ βιαστικές ἐνέργειες, πού 

καλλιεργοῦν ἕνα ἄλλο κλίμα καί ἕνα ἄλλο ἦθος, τό ὁποῖο θά 

δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στόν Τόπο καί τήν Πατρίδα μας.  

 Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκφράζει τήν 

κάθετη ἀντίθεση καί διαφωνία της στό πρός ψήφιση Νομοσχέδιο γιά τή 

νομική ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου καί θά ἀπευθύνει προσεχῶς 

ποιμαντική Ἐγκύκλιο γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ 

εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. 
 

 

 Ἡράκλειο, 10 Ὀκτωβρίου 2017 

 

 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος 

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 


