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Τηνέντονη αντίθεσή του προς οποιαδήποτε αλλαγή του Άρθρου 3 του Συντάγματος, διαμήνυσε
μέσω προσωπικής επιστολής προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος.
Στηνεπιστολή του που παρουσιάζει το orthodoxia.info, αποκαλύπτεται πως εδώ και ενάμισι χρόνο
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει ενημερώσει την Κυβέρνηση πως το Φανάρι είναι
ενάντια σε κάθε αλλαγή στο άρθρο 3 του Συντάγματος.
Στηνδισέλιδη επιστολή που απευθύνεται προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης από την 1η Αυγούστου 2017 έθεσε τον πρωθυπουργό ενώπιον των ιστορικών του
ευθυνών, ξεκαθαρίζοντάς του πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν μπορεί να δεχθεί την διαγραφή
των αναφορών σε αυτό, στις δικαιοδοσίες του αλλά και στην Πατριαρχική Πράξη του 1928, από το
Σύνταγμα της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας "εντόνως" πως κάτι τέτοιο θα προκαλέσει την
αποξένωση του Πατριαρχείου.
Σεαντίθεση με τα όσα διακινούνταν το τελευταίο διάστημα σχετικά με "επιθυμία" του Οικουμενικού
Πατριάρχη για απαλοιφή της αναφοράς στην Πράξη του 1928 ή ακόμη και σε πλήρη διαγραφή του
άρθρου 3, η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό αποδεικνύει πως το Πατριαρχείο όχι μόνο δεν
επιθυμούσε κάτι τέτοιο αλλά αντιθέτως έσπευσε να τοποθετηθεί έντονα και εμφαντικά
υποστηρίζοντας το ακριβώς αντίθετο, αναφέρεται στο orthodoxia.info.
Μάλισταστην επιστολή αναφέρεται πως κάτι τέτοιο θα επηρεάσει την ευστάθεια της Εκκλησίας
στην Ελλάδα για την οποία ενδιαφέρεται "ως η Μήτηρ και αυτής Εκκλησία, το Οικουμενικόν
Πατριαρχείον".
Σημειώνειδε πως εάν καταργηθούν από το Σύνταγμα οι συγκεκριμένες αναφορές "τίθεται εν
αμφιβόλω και ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Ελλάδι (άρθρον 3 παρ. 1 του
Συντάγματος) και κατ’ επέκτασιν, και ευρύτερον ως ηγέτιδος της Ορθοδοξίας Εκκλησίας εν τη
παγκοσμίω κοινότητι, εμμέσως δε πλήν σαφώς και εν τη εν η τούτο εδρεύει χώρα".
Στηνεπιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο Πατριάρχης καταλήγει πως το Πατριαρχείο έχοντας

πλήρη αίσθηση της ευθύνης του έναντι της Εκκλησίας, του ελληνικού λαού και της ιστορίας, ζητά
τον σεβασμό "της εκκλησιαστικώς και πολιτειακώς διαχρονικώς κατοχυρωμένης θέσεως της
Ορθοδόξου Εκκλησίας γενικώς, και, ειδικώτερον, του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν τω
Συντάγματι και τη εννόμω τάξει της Ελλάδος".
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