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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
 

 Η Ιερά Επαρχιακή Συνοδος της Εκκλησίας Κρήτης συνήλθε στο 

Ηράκλειο σε Συνεδρία σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2014, και ασχολήθηκε με 

τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. 

 Η Ιερά Σύνοδος με πολύ αγωνία και πόνο ψυχής παρακαλουθεί τα 

θέματα των τραγικών εξελίξεων στις Χώρες της Μέσης Ανατολής, 

καταδικάζει τις σφαγές και τις βιαιοπραγίες εναντίον των χριστιανών και 

άλλων συνανθρώπων μας και τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες 

τους, κάνει δε έκκληση προς κάθε αρμόδιο Φορέα για την επικράτηση της 

ειρήνης και της συνύπαρξης των Λαών. 

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει ο τόπος και η Χώρα 

μας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι 

Ενορίες και τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα συνεχίζουν μέσω των 

Προνοιακών τους Δομών (Συσσίτια, Γηροκομεία, Κοινωνικά 

Παντοπωλεία, Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία και άλλες δράσεις), 

παρά την κάλυψη των τεράστιων λειτουργικών τους εξόδων, να 

συμπαρίστανται στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και πλήττονται από 

την φτώχεια, την ανεργία και την εγκατάλειψη. Η Εκκλησία Κρήτης, όπως 

ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός, πληρώνει χωρίς ευεργετικές διακρίσεις και 

εξαιρέσεις τους επαχθείς φόρους, ακόμη και στις Προνοιακές και 

Φιλανθρωπικές της Δομές. Η Ιερά Σύνοδος επευλογεί και ενισχύει το 

σημαντικό αυτό φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και εκφράζει την 

ανησυχία, τη διαμαρτυρία και τον έντονο προβληματισμό της για το 

μέλλον των Προνοιακών και Φιλανθρωπικών Δομών της Εκκλησίας 

Κρήτης, το οποίο καθίσταται αβέβαιο, μετά και την λήψη επαχθών 

φορολογικών μέτρων σε βάρος ολόκληρου του Ελληνικού Λαού, όπως 

είναι η πρόσφατη επιβολή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.).  

 Με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου Ακαδημαϊκού και Σχολικού 

έτους, η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζει τους μαθητές, τους φοιτητές, τους 

δασκάλους και καθηγητές των Σχολείων όλων των βαθμίδων της Κρήτης, 

και εύχεται σε όλους πλούσια την ευλογία του Θεού και κάθε πρόοδο.  

 Επίσης, με αφορμή την είσοδό μας, πριν από λίγες ημέρες, στο νέο 

Εκκλησιαστικό Έτος, η Ιερά Σύνοδος εύχεται στον Ιερό Κλήρο, τις 

Μοναστικές Αδελφότητες και τον ευσεβή Λαό της Μεγαλονήσου, υγεία, 

δυνάμεις και αντοχές στους δύσκολους καιρούς, τους οποίους διέρχεται η 

Πατρίδα μας.  

 

Από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης 

 


