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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2005

Τό ανθρώπινο δράμα 2 μικρών παιδιών, πού τελευταία συγκλόνισαν τό πα
νελλήνιο, όταν έναγωνίως οί γονεΐς των ικέτευαν για τήν διάθεση ανθρωπίνων 
οργάνων για μεταμόσχευση, έφερε στό προσκήνιο, για αλλη μια φορά, τό ϊδιο δρά
μα πού μέ αγωνία βιώνουν έκατοντάδες συνάνθρωποί μας στήν προσπάθειά των 
να εύρεθέΐ κατάλληλο μόσχευμα πού θα τούς χαρίσει τή ζωή.

Μπροστα σ’ αυτό τό πρόβλημα κανείς δέν δικαιούται να παραμένει απαθής. 
Είναι κρίμα τό ότι ένώ στήν πατρίδα μας ή ιατρική έπιστήμη έχει κάνει κυριο- 
λεκτικώς θαύματα στόν τομέα τών μεταμοσχεύσεων, ή έλληνική κοινωνία δι
στάζει να δηλώσει τή συγκατάθεσή της να γίνει κάθε μέλος της δωρητής ζωτικών 
οργάνων μετα θάνατον. Τό αποτέλεσμα είναι να χάνονται ανθρώπινες ζωές, πού 
θα μπορούσαν να είχαν σωθεΐ.

Ή  "Εκκλησία έγκαίρως, μέ απόφαση της 'Ιερας Συνόδου της Ιεραρχίας Της 
(12.10.1999), απεφάνθη ότι ή δωρεα οργάνων τοϋ σώματός μας για μεταμόσχευση 
είναι θεάρεστη πράξη αγάπης καί θυσίας, αρκεΐ ή προσφορα αύτή να είναι απο
τέλεσμα ένσυνείδητης καί έλεύθερης απόφασης τοϋ δότη καί να κεΐται μακραν 
πάσης έμπορικοποίησης. Διό καί συνέστησε στούς πιστούς Της να γίνουν δωρητές 
είτε έν ζωη (έφ’ όσον πρόκειται για διπλά όργανα πού ή αφαίρεση ένός δέν ζη
μιώνει τήν υγεία τοϋ δότη) είτε μετα θάνατον, διαπιστωμένον μέ τίς τελευταΐες 
έγγυήσεις της ίατρικης έπιστήμης.

Σήμερα ή 'Ιερα Σύνοδος μέ απόφασή Της αναλαμβάνει πανελλαδική πρωτο
βουλία έξασφάλισης αυτοπροαιρέτων δοτών μέ την συμπλήρωση σέ κάθε "Ενο
ρία τοϋ είδικοϋ έντύπου τοϋ Υπουργείου Υγείας καί Κοινωνικης Αλληλεγ
γύης, μέ τό όποΐο θα έφοδιασθοϋν έντός τών ήμερών όλες οί "Ενορίες.

"Επί πλέον, ό Μακαριώτατος "Αρχιεπίσκοπος "Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος 
κ. Χριστόδουλος δηλώνει ότι καί ό ίδιος έγγράφεται ώς δωρητής οργάνων, τό 
δ ’ αυτό έδήλωσαν καί απαντες οί Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Άρχιερεΐς. 'Η 'Ιερα 
Σύνοδος είναι βεβαία ότι ή πρόσκληση της Εκκλησίας πρός τα παιδιά Της να θε- 
λήσουν να γίνουν δωρητές οργάνων τοϋ σώματός των θα εύρει τήν αναμενόμε
νη ανταπόκριση.

(Έκ της Διαρκοϋς 'Ιερας Συνόδου)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Κατόπιν της από 7.12.1988 αποφάσεως της Διαρκούς 'Ιερας Συνόδου περί κοι- 
νοποιήσεως υμΐν των έκάστοτε τελεσιδίκων, οριστικών καί αμετακλήτων απο
φάσεων των Συνοδικών "Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, γνωστοποιοϋμεν υμΐν 
ότι:

1) Δυνάμει τοϋ υπ’ άριθμ. 3/2005 "Απαλλακτικού Βουλεύματος τοϋ Πρωτο
βαθμίου δ ι’ "Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου της "Εκκλησίας της 'Ελλάδος, 
όμοφώνως έκρίθη ότι δέν υφίσταται αφορμή πρός κατηγορίαν κατα τοϋ Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Καλλινίκου, ανέστειλε πασαν περαιτέ
ρω κατ’ αυτού δίωξιν καί έθεσε την σχηματισθεΐσαν δικογραφίαν εις τό "Αρχεΐον.

2) Δυνάμει τοϋ υπ’ αριθμ. 5/2005 "Απαλλακτικού Βουλεύματος τοϋ Πρωτο
βαθμίου δ ι’ "Αρχιερείς Συνοδικού Δικαστηρίου της "Εκκλησίας της 'Ελλάδος, 
όμοφώνως έκρίθη ότι δέν υφίσταται αφορμή πρός κατηγορίαν κατα τοϋ Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Θε
οκλήτου, ανέστειλε πασαν περαιτέρω κατ’ αυτού δίωξιν καί έθεσε τήν σχηματι
σθεΐσαν δικογραφίαν εις τό "Αρχεΐον.

3) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4/2005 αποφάσεως τοϋ Πρωτοβαθμίου δια Πρε- 
σβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου, της "Εκκλησίας 
της 'Ελλάδος έπεβλήθη, έπί αντικανονικοΐς παραπτώμασι, εις τόν Πρεσβύτερον 
Δημήτριον Λάμπρου τοϋ Λάμπρου, Κληρικόν της 'Ιερας Μητροπόλεως Νικο- 
πόλεως καί Πρεβέζης, ή ποινή της διετούς αργίας από πάσης Ιεροπραξίας, δ>- 
χα στερήσεως τών αποδοχών αυτού, συμψηφιζομένης μετα της αχρι τοϋδε δια- 
νυθείσης.

4) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 15/2005 αποφάσεως τοϋ Πρωτοβαθμίου δια Πρε- 
σβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου της "Εκκλησίας της 
'Ελλάδος έπεβλήθη, έπί αντικανονικοΐς παραπτώμασι, εις τόν Πρεσβύτερον Νι
κόλαον Ξυνογαλαν τοϋ Κωνσταντίνου, Κληρικόν της 'Ιερας Μητροπόλεως Χαλ- 
κίδος, ή ποινή της καθαιρέσεως έκ τοϋ υψηλού της 'Ιερωσύνης υπουργήματος καί 
της έπαναφορας αυτού εις τήν τάξιν τών λαϊκών.

5) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17/2005 αποφάσεως τοϋ Πρωτοβαθμίου δια Πρε- 
σβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου της "Εκκλησίας της 
'Ελλάδος έπεβλήθη, έπί αντικανονικοΐς παραπτώμασι, εις τόν "Αρχιμανδρίτην Σε
ραφείμ Κουλουσούσαν, κατα κόσμον Νικόλαον τοϋ "Αναστασίου Κληρικόν της 
'Ιερας "Αρχιεπισκοπης "Αθηνών, ή ποινή της καθαιρέσεως έκ τοϋ υψηλού της 'Ιε
ρωσύνης υπουργήματος καί της έπαναφορας αυτού εις τήν τάξιν τών λαϊκών.

6) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 18/2005 αποφάσεως τοϋ Πρωτοβαθμίου δια Πρε- 
σβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Συνοδικού Δικαστηρίου της "Εκκλησίας της 
'Ελλάδος έπεβλήθη, έπί αντικανονικοΐς παραπτώμασι, εις τόν Πρεσβύτερον Γε
ώργιον Στεργίου τοϋ "Αλεξάνδρου, Κληρικόν της 'Ιερας Μητροπόλεως "Εδέσσης,



Πέλλης καί ’Αλμωπίας, ή ποινή της καθαιρέσεως έκ τοϋ 
υψηλοϋ της 'Ιερωσύνης υπουργήματος καί της έπανα- 
φορας αυτοϋ εις τήν τάξιν των λαϊκών.

7) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4/2005 αποφάσεως τοϋ Δευ
τεροβαθμίου δια Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μονα
χούς Συνοδικοϋ Δικαστηρίου της "Εκκλησίας της 'Ελλά
δος έπεκυρώθη ή δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6/2005 αποφά- 
σεως τοϋ Πρωτοβαθμίου δια Πρεσβυτέρους, Διακόνους 
καί Μοναχούς Συνοδικοϋ Δικαστηρίου της "Εκκλησίας 
της 'Ελλάδος έπιβληθεΐσα έπί αντικανονικοΐς παραπτώ
μασι, είς τόν "Αρχιμανδρίτην "Ιάκωβον "Αρμένην, κατα 
κόσμον Δημήτριον τοϋ Γεωργίου, Κληρικόν της 'Ιερας 
"Αρχιεπισκοπης "Αθηνών, ποινή της Καθαιρέσεως έκ τοϋ 
υψηλοϋ της 'Ιερωσύνης υπουργήματος, μετ’ αφαιρέσεως 
τοϋ Μοναχικοϋ αυτοϋ Σχήματος καί διαγραφης αυτοϋ έκ 
τοϋ μοναχολογίου της 'Ιερας Μονης 'Αγίας Τριάδος - 
'Αγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας της 'Ιερας Μη
τροπόλεως Γλυφάδας καί της έπαναφορας αυτοϋ εις τήν 
τάξιν τών λαϊκών.

Αί ανωτέρω δικαστικαί αποφάσεις κατέστησαν τελε
σίδικοι, οριστικοί καί αμετάκλητοι, συνωδα ταΐς διατά-

- "Ιούλιος 2005 -  "Αριθμ. 7 ------------------------------------
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ξεσι τοϋ αρθρου 151 τοϋ Νόμου 5383/1932 «Περί Εκκλη
σιαστικών Δικαστηρίων καί της προ Αυτώ ν διαδικα
σίας», ώς τίθενται καί ίσχύουσι κατα τα σαφώς οριζό
μενα υπό της παρ. 1 τοϋ αρθρου 44 τοϋ Νόμου 590/1977 
«Περί ΚαταστατικοϋΧάρτου της Εκκλησίας της 'Ελλά
δος».

'Ο "Αρχιγραμματεύς 
|  'Ο Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ
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Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος, έν Χριστώ τώ 
Θεω λίαν αγαπητέ καί περιπόθητε αδελφέ καί συλλειτουργέ της ημών Μετριό- 
τητος κύριε Χριστόδουλε, Πρόεδρε της 'Ιερας Συνόδου της Εκκλησίας της 'Ελλά
δος, την 'Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς έν Κυρίω κατασπαζό- 
μενοι, ύπερήδιστα προσαγορεύομεν.

'Ως γνωστόν καί τη 'Υμετέρα λίαν ημΐν αγαπητη καί περισπουδάστω Μακα- 
ριότητι καί τη κατ’ Λύτην 'Αγιωτάτη Εκκλησία, από τινος καιρού η 'Αγιωτάτη 
κατα 'Ιεροσόλυμα τοπική Εκκλησία δοκιμάζεται χειμαζομένη λόγω έσωτερικών 
διχοστασιών, προκληθέντος μείζονος σκανδαλισμού τών πιστών έν τε τη 'Αγία 
Γη καί εύρύτερον. Σημειωτέον ότι πρός θεραπείαν της δημιουργηθείσης, ώς μη 
ώφελεν, έκρύθμου καταστάσεως μεταξύ τού Πατριάρχου κυρίου Ειρηναίου καί 
της μεγίστης πλειοψηφίας της τε ’Ιερας Συνόδου καί της 'Αγιοταφικης Αδελ
φότητος κατεβλήθησαν πολλαί προσπάθειαι από μέρους της τε καθ’ ημας Εκκλη
σίας της Κωνσταντινουπόλεως καί άλλων αδελφών Εκκλησιών πλήν ε’ις μά- 
την.

Της καταστάσεως έν τη 'Αγιωτάτη Σιωνίτιδι Εκκλησία όσημέραι έπί τα χε>- 
ρω έξελισσομένης, ανενεχθείσης δέ τώ καθ’ ημας Οίκουμενικώ Πατριαρχείω της 
πλειοψηφίας της τε 'Ιερας Συνόδου καί της 'Αγιοταφικης Αδελφότητος, συνε- 
καλέσαμεν, ώς γνωστόν καί τη 'Υμετέρα Μακαριότητι, Σύνοδον τών Προκαθη
μένων τών Όρθοδόξων Εκκλησιών πρός θεώρησιν της καταστάσεως καί έξοδον 
έκ τού αδιεξόδου, έπί τώ τέλει της έπανόδου της διασαλευθεί,σης ειρήνης καί ένό- 
τητος παρα τη είρημένη Εκκλησία.

'Η Σύνοδος αύτη τών Προκαθημένων συνελθούσα τη κδ' Μαΐου έ.έ. έν τη έδρα 
ημών, τη συμμετοχη καί τού Μακ. Πατριάρχου κ. Ειρηναίου, απουσιασασών δέ 
τών Άγιωτάτων Εκκλησιών Σερβίας, Βουλγαρίας καί Τσεχίας-Σλοβακίας, ηχθη 
είς τήν απόφασιν όπως καλέση τας δύο πλευρας είς συμφιλίωσιν, τούτου μη έπι- 
τευχθέντος· έν συνεχεία ή 'Ιερα Σύνοδος, ένώπιον τού αδιεξόδου, απεφάσισεν ϊνα 
ποιήσηται έκκλησιν τη αύτού Μακαριότητι ϊνα ύποβάλη οίκειοθελη παραίτησιν 
από τού Θρόνου αύτού έπί τώ τέλει της έπικρατήσεως της ειρήνης έν τη Σιωνί
τιδι Εκκλησία. Τούτου έπανειλημμένως αρνηθέντος, η 'Αγία Σύνοδος τών Προ
καθημένων τών Όρθοδόξων Εκκλησιών μετα λύπης πολλης έν τέλει απεδέχθη, 
τριών Εκκλησιών δηλωσασών ότι έπέχουν, τήν απόφασιν της πλειοψηφίας της 
'Ιερας Συνόδου τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων περί αποκηρύξεως τού Πα
τριάρχου αύτών κυρίου Ειρηναίου, τούθ’ όπερ συνεπάγεται τήν διαγραφήν αύτού 
έκ τών Όρθοδόξων Διπτύχων.

Τήν απόφασιν ταύτην ανακοινούμενοι καί τη 'Υμετέρα Μακαριότητι καί τη 
κατ’ Αύτήν 'Αγιωτάτη Εκκλησία, τούτο μέν έκφράζομεν τας θερμας εύχαριστίας 
ημών τε καί τού καθ’ ημας 'Αγιωτάτου Άποστολικού καί Πατριαρχικού Οικου
μενικού Θρόνου έπί τη πρόφρονι ανταποκρίσει της 'Υμετέρας Μακαριότητος 
καί τη συμμετοχη Αύτης αύτοπροσώπως εις τας έργασίας της Συνόδου, τούτο δέ 
παρακαλούμεν όπως καί η 'Αγιωτάτη Εκκλησία της 'Ελλάδος, συνωδα τη απο- 
φάσει της Συνόδου τών Προκαθημένων, αναγνωρίση τήν 'Ιεραν Σύνοδον τού



Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ώς ανωτάτην έκκλησια- 
στικήν αρχήν αύτού, μέχρι της έκλογης τοϋ νέου Πα
τριάρχου, διαγράψη δέ έκ τών διπτύχων της Εκκλησίας 
'Υμών τό όνομα τοϋ Μακ. Πατριάρχου κ. Ειρηναίου. 

Τα ώς άνω γνωρίζοντες καί τη 'Υμετέρα Μακαριότη-
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τι, δια τα κατ’ Αύτήν περαιτέρω, ϊνα έν ένί στόματι καί 
μια καρδία καί έν τούτω ένεργήση η σύνολος ’Ορθοδοξία, 
κατασπαζόμεθα 'Υμας φιλήματι αδελφικώ καί διατε- 
λοϋμεν μετα βαθείας αγάπης έν Κυρίω καί τιμης.

,ε ' ’Ιουνίου ιδ'
Της Ύμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος 

αγαπητός έν Χριστώ αδελφός 
ί  'Ο Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
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ΕΓΚΡΙΣΙΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΑΣ

ΚΑΙ

ΑΛΛΟΑΑΠΟΥΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτ. 3146
’Αριθμ. ’Αθήνησι τη 7η ’Ιουλίου 2005

Διεκπ. 1650

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εύστάθιον,
Πρόεδρον της Διοικούσης Έπιτροπης
της ’Εκκλησιαστικης Κεντρικης 'Υπηρεσίας Οικονομικών.
Π α ρ ’ ημΐ ν .

Σεβασμιώτατε έν Χριστώ αδελφέ,
Συνοδικη ’Αποφάσει ληφθείση έν τη Συνεδρία της Διαρκούς 'Ιερας Συνόδου 

της 2ας παριππεύσαντος μηνός ’Ιουνίου έ.έ., διαπέμπομεν ύμΐν συνημμένως Ζδε 
’Απόσπασμα Πρακτικού της προμνημονευθείσης Συνεδρίας, περί έγκρίσεως της 
δαπάνης τών χορηγηθησομένων ύπό της 'Ιερας Συνόδου ύποτροφιών πρός “Ελλη
νας καί ’Αλλοδαπούς, δια τό αρξάμενον ακαδημαϊκόν έτος 2005-2006, καί πα- 
ρακαλούμεν δια τα καθ’ ύμας.

’Επί δέ τούτοις κατασπαζόμενοι την ύμετέραν Σεβασμιότητα έν Κυρίω, δια- 
τελούμεν μετ’ αγάπης.

|  'Ο ’Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος

'Ο ’Αρχιγραμματεύς 
|  'Ο Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
(Συνοδική Περίοδος 148η, Συνεδρία ΜΑ της 02.05.2005)

Άνεγνώσθη τό ύπ’ αριθμ. πρωτ. 51/20.05.2005 έγγραφον της Συνοδικης Έ π ι
τροπης Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικών Σχέσεων (Υποεπιτροπή Υποτρο
φιών), δ ι’ ού ύποβάλλει ε’ισήγησιν δια τήν ανανέωσιν τών χορηγουμένων ύπο
τροφιών ύπό της 'Ιερας Συνόδου εις σπουδαστας καί τήν χορήγησιν νέων τοι- 
ούτων.

Συνοδικη αποφάσει έγκρίνεται η ανανέωσις τών χορηγουμένων ύποτροφιών 
καί η χορήγησις νέων τοιούτων εις “Ελληνας σπουδάζοντας έν ’Αλλοδαπη καί 
εις ’Αλλοδαπούς σπουδάζοντας έν 'Ελλάδι, συνωδα τώ νέω Κανονισμώ περί χο- 
ρηγήσεως Εκκλησιαστικών 'Υποτροφιών, ώς έξης:
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Λ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΙίσΐΉΟΦΙΑΣ 
ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

•  Δ ΙΑ  Θ ΕΟ Λ Ο Π Κ Λ Σ Μ ΕΤΑ ΠΤΥ Χ ΙΑ Κ Α Σ ΣΠΟΥΛΛΣ

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ* ΧΩΡΑ ΕΓ. ΧΟΡ. ΕΤΗ Σ**χ. ΣΥΣΤΛΣΕΙ

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 24X12-2003 3 ΜΑΚ. ΑΘΗΝΩΝ
2. ΑΡΧΙΜ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΑ 2003-2004 2 ΣΕΒ. ΠΑΤΡΩΝ
3. ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΓΑΛΛΙΑ 2003-2004 2 ΣΕΒ. ΣΠΑΡΤΗΣ
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΛΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟ 2003-2004 2 ΣΕΒ. ΛΛΓΚΛΛΛ
5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΒΛΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟ 2003-2004 2 ΣΕΒ. ΚΟΖΑΝΗΣ
6. Άοχιμ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΗΤΡΑΡΑΣ ΓΑΛΛΙΑ 2004-2005 1 ΣΕ.Β. ΙΕΡΙΣΣΟΥ
7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΛΙΑ 2004-2005 1 ΣΕΒ. ΧΛΛΚΙΔΟΣ
8. ΣΙΙΥΡΙΑΩΝ ΠΑΑΟΥΚΗΣ ΓΑΛΛΙΑ 2004-2005 1 ΣΕΒ. ΕΔΕΣΣΗΣ
9. ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΡΑΪΛΑ ΓΑΛΛΙΑ 2004-2005 1 ΜΑΚ. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΒ. ΕΛΛΣΣΩΝΟΣ

ΛΙΛ ΜΗ ΘΕΟΛΟΠΚΛΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣ

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ* ΧΩΡΑ ΕΓ. ΧΟΡ. Ε Π Ι Σ**ιτ.

1. ΜΑΡΟΥΛΑ ΘΑΝΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2002-2003 3
2. ΧΡΗΣΤΟΣΤΕΛΖΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑ 2002 2003 3
3. π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ IIΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΘΗΝΑΙ 2002-2003 3
4. ΘΕΟΧΛΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΛΗΣ ΑΓΓΛΙΑ 2003-2004 2
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΎΡΟΙΙΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΑ 2003-2004 2

ΣΥ ΣΤΑΣΕ!
ΘΕΟΦ. ΣΑΛΩΝΩΝ 
ΘΕΟΦ. ΣΑΛΩΝΩΝ 
ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
ΤΣΕΒ. ΣΕΡΡΩΝ 
ΣΕΒ. ΠΑΤΡΩΝ

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
8. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑ

9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΡΤΗΣ 
10 ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΡΤΗΣ
11. ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ
12. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
13. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΙΙΛΛΗΜΗΤΡΙΟΥ

14. ΣΑΡΑΝ ΓΗΣ ΧΛΑΜΥΔΑΣ

ΑΓΓΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΗΠΛ

ΑΓΓΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2004-2005 
2004-2005 
2004 2005

2004-2005

2

2
2
2
2
2

2

ΣΕΒ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΣΕΒ. ΦΘΙΩΊΊΔΟΣ 
ΣΕΒ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ!!. 
ΜΑΚ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΑΚ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΕΒ. ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΣΕΒ. ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΣΕΒ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΣΕΒ. ΧΛΛΚΙΔΟΣ 
ΣΕΒ. ΧΛΛΚΙΔΟΣ

Β. ΛΝΑΝΕΩΣΙΣ ΤΗΣ ΧΟ ΡΗ ΓΟ ΥΜ ΕΝΗ Σ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  

ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝ ΕΛΛΛΑΙ

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*

1. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΟΓΥΑ
2. ΙΡΜΑ ΣΟΧΛΤΖΕ
3. ΝΑΝΓΙΜ ΓΙΛΚΟΥΜΠ
4. ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΑΛΕΜ

ΧΩΡΑ

ΟΥΓΚΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΑ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΕΓ. ΧΟΡ.

2000-2001

2001-2002

2001-2002

2001-2002

ΕΤΗ

5
4
4
4

ΣΥ ΣΓΛΣΕ Ι 

ΜΚΠΓΡ. ΚΑΜΠΑΛΑΣ 
ΜΑΚ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΕΒ. ΕΜΜΕΣΗΣ 
ΣΕΒ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ
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5. ΦΑΡΑΧ ΦΑΡΑΧ
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΡΤΣΕΒΣΚΙ
7. ΚΙΤΑ ΟΒΕΙΌ
8. νΐνίΑΝ ΡΑΌΌΟυΕ
9. ΚΑΝΌΑ ΝΑΌΌΟυΚ

10. νΙΟΤΟΚ ΕΕΙΑδ ΟΒΕΙΌ
11. ΓΙΟΥΣΙΦ ΑΜΤΑΛΑ ΧΑΜΑΡΝΕ
12. ΤΑΣΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΣΟΡΕΝΑ ΚΟΥΡΤΑΝΙΤΖΕ
14. ΡΕΖΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. Διάκ. ΖΌΚΑνΚΟ ΙΟνΑΝΟνίΟ
16. ΡΚΕΌΚΑΟ ΌΚΑΟυΤΙΝΟνίΟ
17. ΜΑΚΤΙΝ ΡΕΝΕν
18. ΚΑΥΑΝ δΗΕΤΙΟΚ
19. ΜΑΚΙΑ ΙΑΝΑΚΟνΑ
20. ΓΚΟΤΣΑ ΜΠΟΡΝΟΒΙ
21. ΜΑΚΟΙΝ ΑΒΙΙδΚΙ
22. ΡΕδΟΑΚ ΡΑυΕΑ
23. ΓΚΟΤΣΑ ΜΠΕΡΙΤΖΕ
24. ΚΑδΗΑ ΑΕ δΗΚΕΙΚΙ
25. ΥΑΝΑ1ΒΑΚΑ
26. ΓΟΡΔΑΝΑ ΠΟΠΟΒΣΚΑ
27. Ίερομ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ 

(νΟΕΚΟΌΑν ΚΟΝδΤΑΝΤΙΝ)
28. δΕΑνΟΙϋΒ ΕυΚΙΟ
29. ΤΑΤ1ΑΝΑ ΡΕΤΚΟνΙΟ
30. νΙΟΤΟΚ ΚΑΕΙΝΤΟΗΟυΚ
31. ΚΕΒΟΡΚ ΜΑΓΚΑΡΙΑΝ
32. ΝΕΑδΟυ δΟΚΙΝ νΑδΙΕΕ
33. ΛΕΥΑΝ ΜΠΟΥΚΙΓΙΑ
34. ΕυΒΟΜΙΚ ΗΚΑΒΟΑΚ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΣΚΟΠΙΑ
ΣΥΡΙΑ
ΣΥΡΙΑ
ΣΥΡΙΑ
ΣΥΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΑ
ΣΥΡΙΑ
ΣΚΟΠΙΑ
ΡΩΣΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

2001-2002
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2003-2004 
2003-2004 
2003-2004 
2003-2004 
2003-2004 
2003-2004 
2003-2004
2003-2004
2004-2005 
2004-2005 
2004-2005 
2004-2005 
2004-2005

2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005

ΣΕΒ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ 
ΣΕΒ. ΒΕΛΕΣΣΩΝ 
ΣΕΒ. ΧΑΛΕΠΙΟΥ 
ΣΕΒ. ΧΑΛΕΠΙΟΥ 
ΣΕΒ. ΧΑΛΕΠΙΟΥ 
ΣΕΒ. ΤΑΡΤΟΥΣ 
ΣΕΒ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 
ΣΕΒ. ΚΙδΗΙΝΕν 
ΣΕΒ. ΡΟΥΣΤΑΒΙ 
ΜΑΚ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΤΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 
ΠΑΤΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 
ΠΑΤΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
ΠΑΤΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
ΠΑΤΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
ΠΑΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΜΗΤΡ. ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 
ΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
ΠΑΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΣΕΒ. ΧΑΛΕΠΙΟΥ 
ΣΕΒ. ΧΑΛΕΠΙΟΥ 
ΣΕΒ. ΒΕΛΕΣΣΩΝ 
ΕΠΙΣΚ. ΣΕΡΓΚΙΕΒ

ΠΑΤΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 
ΠΑΤΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 
ΣΕΒ. ΜΙΝΣΚ 
ΑΡΧ. ΑΡΜΕΝΙΩΝ 
ΠΑΤΡ. ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
ΠΑΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΜΗΤΡ. ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Έκ Ρωσσίας

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΧΩΡΑ ΕΤ. ΧΟΡ. ΕΤΗ Συμπ. ΣΥΣΤΑΣΕΙ

1. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΡΩΣΣΙΑ 2001-2002 4 ΜΑΚ. ΜΟΣΧΑΣ
2. ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ ΤΣΟΥΡΙΑΚΩΦ ΡΩΣΣΙΑ 2001-2002 4 ΜΑΚ. ΜΟΣΧΑΣ
3. ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΟΥΚΟΒΑ ΡΩΣΙΑ 2002-2003 3 ΜΑΚ. ΜΟΣΧΑΣ
4. ΗΟΕΑνΚΟ ΕνΟΕΝΟΥ ΡΩΣΣΙΑ 2003-2004 3 ΜΑΚ. ΜΟΣΧΑΣ
5. ΌΚΟΖΌΟν ΑΕΕΧΑΝΌΚ ΡΩΣΣΙΑ 2003-2004 3 ΜΑΚ. ΜΟΣΧΑΣ

, .  Έκ Σερβίας

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΧΩΡΑ ΕΤ. ΧΟΡ. ΕΤΗ Συμπ. ΣΥΣΤΑΣΕΙ

1. ΛΕΟΝΕΛΑ ΦΟΥΝΤΙΤΣ ΣΕΡΒΙΑ 2002-2003 3 ΜΑΚ. ΣΕΡΒΙΑΣ
2. ΌυδΑΝ ΙΟΝΙΑΤΟνΙΟ ΣΕΡΒΙΑ 2001-2002 3 ΠΑΤΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ
3. ΜΙΚΟΝ1Α ΚΝΕΖΕνΙΟ ΣΕΡΒΙΑ 2002-2003 3 ΠΑΤΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ
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γ. Έκ Ρουμανίας

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΧΩΡΑ ΕΤ. ΧΟΡ. ΕΤΗ Συμπ. ΣΥΣΤΑΣΕΙ

1. ΜΟΠΌΟνΑΝ Ο. ΟΟΤΑνΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2002-2003 3 ΠΑΤΡ. ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
2. ΟΑΤΊΝΕΑΝ νΑδΙΕΕ-ΡΕΤΚυ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2002-2003 3 ΠΑΤΡ. ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
3. ίερ. ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΦ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2002-2003 3 ΣΕΒ. ΑΛΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ

δ. Έκ Βουλγαρίας

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΧΩΡΑ ΕΤ. ΧΟΡ. ΕΤΗ Συμπ. ΣΥΣΤΑΣΕΙ

1. ΑΤΑΝΑδ ΌΙΜΟν δυΕΤΑΝΟν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2002-2003 3 ΠΑΤΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
2. ΌΙΜΙΤΑΚ ΖΗΕΕΥΑΖΚΟν ΖΗΕΕΥΑΖΚΟν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2002-2003 3 ΠΑΤΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
3. ΜΕΕΕΤΙΥ ΜΙΕΕν νΕΕΟΗΕν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2002-2003 3 ΠΑΤΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
4. ΕυοΗΕΖΑΚ ΑΤΑΝΑδΟν νυΕΚΟν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2002-2003 3 ΠΑΤΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
5. δΤΟΥΑΝ ΙΑΝΑΚΟν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2003-2004 2 ΠΑΤΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ε. Έκ Γεωργίας

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΧΩΡΑ ΕΤ. ΧΟΡ. ΕΤΗ Συμπ. ΣΥΣΤΑΣΕΙ

1. π. ΑΒΙΒΟΣ ΤΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002-2003 3 ΜΑΚ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
2. ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΑΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002-2003 3 ΜΑΚ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
3. ΙΙΜδΗΕΚ (ΌΑνΙΌ) ΤδΣΚΟΚΙΌΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002-2003 3 ΜΑΚ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
4. Διάκ. ΤΕΜυΚΙ ΚΑΕΑΝΌΑΖ,Ε ΓΕΩΡΓΙΑ 2003-2004 2 ΠΑΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣ ΕΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

• ΔΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣ

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΧΩΡΑ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΟΣ ΙΤΑΛΙΑ
2. ΕΡΜΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ
3. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΡΩΣΙΑ

4. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ
6. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΛΙΑ

7. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΟΛ. ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΕΤ. ΣΥΣΤΗΜ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΡΩΣΙΚΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΜΕΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ Π. ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΜΕΤ. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙ

ΣΕΒ. ΘΗΒΩΝ 
ΣΕΒ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΣΕΒ. ΚΥΘΗΡΩΝ

ΣΕΒ. ΝΙΚΑΙΑΣ

ΣΕΒ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠ. 
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕΒ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

• ΔΙΑ ΜΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣ

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

1. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ

ΧΩΡΑ

ΑΓΓΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕΤ. ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΜΕΤ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙ

ΣΕΒ. ΑΡΤΗΣ 
ΣΕΒ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΣΕΒ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
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4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΗΤΘΠΟΥΛΘΥ
5. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
6. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
7. ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
8. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ

9. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ

ΙΤΑΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ

ΗΠΑ
ΑΓΓΛΙΑ

ΜΕΤ. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΔ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΜΕΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Η/Υ

ΜΑΚ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
ΣΕΒ. ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΣΕΒ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
ΣΕΒ. ΠΑΤΡΩΝ

ΘΕΟΦ. ΑΧΑΙΑΣ

ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Νο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΧΩΡΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙ

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΡΝΙΑΕΦ ΡΩΣΙΑ ΠΑΤΡ. ΜΟΣΧΑΣ
2. ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΙΝ ΡΩΣΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΘΕΟΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
3. ΥΑΕΕΚΙΙ ΜΑΜΟΝΟΥ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΜΗΤΡ. ΜΙΝΣΚ
4. ΒΟΙΑΝ ΥΟΙΥΟΌΙΘ ΣΕΡΒΙΑ ΠΑΤΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ
5. ΌΚΑΌΙΟΑ ΤΑΌΙΘ ΣΕΡΒΙΑ ΠΑΤΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ
6. ΙΕΕΕΝΛ δΤΟΥΜΕΝΟΥΑ ΣΕΡΒΙΑ ΘΕΟΦ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
7. ΙΟΝϋΤ ΥΕΑΌΕδΘϋ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΑΤΡ. ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
8. ΜϋΟϋΚΕΕ ΟΟΙΟΘΑΚϋ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΑΤΡ. ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
9. ΒΑδΕΜ ΗΑΝΝΑ ΤΟϋΒΑ ΛΙΒΑΝΟ ΜΗΤΡΟΠ. ΠΥΡΓΟΥ

10. ΙδδΑ ΚΑΤΕΒ ΖΑΚΗΟϋΚ ΛΙΒΑΝΟ ΜΗΤΡΟΠ. ΠΥΡΓΟΥ
11. ΑΝΤΟΝ ΡΑΖΙΘΚΥ ΤΣΕΧΙΑ ΑΡΧΙΕΠ. ΤΣΕΧΙΑΣ

Ό  Άρχιγραμματεύς 
|  Ό  Χριατιανουπόλεως Σεραφείμ
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’Αριθμ. Πρωτ. 3527/2005 Έν ’Αθήναις τη 7η Ιουλίου 2005

’Εξοχώτατε κ. Πρέσβυ,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΥΝ  

ΤΗΣ

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Πληροφορηθείς τό τραγικό συμβάν των τρομοκρατικών επιθέσεων στο φι
λόξενο Λονδίνο, εκφράζω θερμότατα τήν ανθρώπινη συμπάθειά μου καί παρα
καλώ τόν θεόν όπως φέρει τήν καλήν παρηγορίαν στούς δοκιμαζόμενους συν
ανθρώπους μας.

Ό λοι πρέπει να ενωθούμε για τήν καταπολέμηση της τρομοκρατίας καί τήν 
επικράτηση της ειρήνης στόν κόσμο.

Ή  Εκκλησία της Ελλάδος συμμετέχει στόν πόνο σας καί είναι δίπλα σας 
τούτες τίς δύσκολες ώρες.

Μετ’ ευχών 

ί  Ό  ’Αθηνών ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ

Τού
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΜΗΝΥΜΑ  

ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ 

ΜΥΤΙΑΗΝΗ ΚΑΙ 

ΓΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ 

ΘΕΟΑΟΓΙΚΟΝ 

ΣΥΝΕΑΡΙΟΝ  

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ  

ΚΑΙ Μ ΝΗΜΗΝ  

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ 

ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΑΣΣΟΥ

(7 Ιουλίου 2005)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σεβασμιώτατοι έν Χριστώ αδελφοί,
Αγαπητοί Πατέρες,
Εντιμότατοι Εκπρόσωποι των Πολιτικών,
Στρατιωτικών, Δικαστικών καί λοιπών Αρχών,
Κυρίες καί Κύριοι Σύνεδροι,

Ή  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 'Ελλάδος αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά 
καί συγκίνηση, διότι προσεκλήθη ύπό τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. 
Ιακώβου να άπευθύνει χαιρετισμό στην ευλογημένη αυτή συνάντηση. Χαιρό
μαστε διότι μέγας άριθμός κληρικών, λαϊκών, έπιστημόνων, διανοητών καί 
ευλαβών Χριστιανών συνεκεντρώθη έδά για να τιμήσει τήν μνήμη τού έν Άγί- 
οις Πατρός ήμών Γρηγορίου Επισκόπου Άσσου τού Θαυματουργού. 'Η διορ
γάνωση λατρευτικών έκδηλώσεων συνοδευομένων ύπό Επιστημονικού Συμ
ποσίου άποτελεΐ οφειλομένη έκφραση τιμης καί εύχαριστίας πρός τήν άγία 
αύτή μορφή της Όρθοδόξου Εκκλησίας, τήν όποία παρακαλούμε νύν καί άεί 
καί ε’ις τόν αιώνα τών αιώνων να πρεσβεύει στόν Κύριο ύπέρ ήμών τών άμαρ- 
τωλών.

'Ο “Οσιος Γρηγόριος, καταγόμενος άπό τήν Άκόρνη της περιοχής Γέρας της 
νήσου Μυτιλήνης ένσαρκώνει τό πρότυπο τού Όρθοδόξου Ιεράρχου πού θέτει 
πάντα τήν ψυχή αύτού ύπέρ τού ποιμνίου του. Συνεδύαζε τήν έκκλησιαστική μέ 
τήν θύραθεν παιδεία διακριθείς στα έκπαιδευτικα Ιδρύματα της Κωνσταντινου
πόλεως τόν 12ο αιώνα. Διεκρίθη δέ άκόμη περισσότερο στήν άσκητική παιδεία 
καί τήν άδιάλειπτη προσευχή, διότι αύτα είναι τα κυριώτερα έφόδια τού Χρι
στιανού για τήν κάθαρση της ψυχης καί τήν πορεία πρός τό καθ’ όμοίωσιν. 'Η 
ζωή τού 'Οσίου καταδεικνύει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν για τήν καλ
λιέργεια τών άρετών οί γονείς καί οί διδάσκαλοι τών νεανικών χρόνων. Καί ό 
“Οσιος Γρηγόριος βρηκε τήν κατα Χριστόν καθοδήγηση στό πρόσωπο τών κατα 
σάρκα γονέων του καί τού πνευματικού πατρός του Άγάθωνος. Χρήσιμα δι
δάγματα ιδίως για τήν νεολαία της έποχης μας, ή όποία εύρίσκεται καθημερινώς 
ένώπιον ποικίλων προκλήσεων καί πειρασμών.

Μας βοηθεΐ έπίσης ή μνήμη τού 'Οσίου να θυμηθούμε ότι καί σέ παλαιότερες 
περιόδους της Εκκλησιαστικές μας 'Ιστορίας ύπηρξαν συκοφαντίες καί διω
γμοί κατα Ιεραρχών καί γενικα κατα τού κλήρου. Βεβαίως όλοι παραδεχόμαστε 
ότι οί έλάχιστοι άνάξιοι κληρικοί, όταν καί όπου άποδεδειγμένα ύπάρχουν, άπο- 
τελούν ζιζάνια πού οφείλουμε να τα ξεριζώσουμε. “Ομως ή περίπτωση τού τι
μωμένου Αγίου ήταν διαφορετική. Παρα τήν όσιακή καί άσκητική του βιοτή κα- 
τηγορήθηκε άδίκως καί λασπολογήθηκε όταν έποίμαινε ώς Επίσκοπος τήν 
«Ά σσον έν τη Ανατολή»  στή Μυσία της Μικρας Άσίας. Δυστυχώς πάντα 
ύπηρχαν καί θα ύπάρχουν ίεροκατήγοροι, έτοιμοι να σπιλώσουν τήν ύπόληψη 
τιμίων κληρικών, μεταβαλλόμενοι έτσι σέ όργανα τού πονηρού.

'Η μνήμη τού 'Οσίου Γρηγορίου μας φέρνει έξ άλλου στό νού τήν Όρθόδοξη 
Χριστιανική παράδοση τών Μικρασιατικών παραλίων. 'Η διατήρηση της ίστο-



ρικης μνήμης καί η μετάδοση στούς νεότερους της αγά
πης για τίς αλησμόνητες πατρίδες τοϋ Μικρασιατικού 
Ελληνισμού άποτελεΐ χρέος προς τούς προγόνους μας. 
Δέν άποτελεΐ έκφραση πικρίας η άλλων άρνητικών συ
ναισθημάτων προς τούς γειτονικούς λαούς, μέ τούς όποι
ους θέλουμε καί μπορούμε να συμβιώσουμε ειρηνικά καί 
άρμονικά.

- Ιούλιος 2005 -  Άριθμ. 7 ------------------------------------
ϊ ί Κ Κ Λ Η Χ Ι Λ   535

Μέ τίς σκέψεις αυτές ευχόμαστε παρα Θεού ευόδωση 
των εργασιών τού Επιστημονικού Συνεδρίου καί επι
καλούμαστε την ευλογία τού εν Ά γίοις ημών Πατρος 
Γρηγορίου, Επισκόπου Άσσου τού Θαυματουργού.

|  Ό  Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
Πρόεδρος

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ζ ' Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο  

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν  Ι Ε ΡΩ Ν Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Ν

Υπό την αιγίδα τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου

θέμα:
«ΤΟ Μ ΥΣΤΗ ΡΙΟ  ΤΗ Σ ΙΕΡΩ ΣΥΝ Η Σ»  

«Καθώς άπέσταλκέ με ό Πατήρ, 
κόγώ πέμπω υμάς» (Ιωάν. 20 ,21)

19-22 Σεπτεμβρίου 2005

Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος 
Ιερόν Προσκύνημα Αγίου Ίωάννου τοϋ Ρώσσου 

(Ν. Προκόπιον Εύβοιας)
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ΜΗΝΥΜΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  

ΗΜΕΡΑ  

ΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

(20/6/2005)

Του
Μαχαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών χαί πάσης Ελλάδος 
χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων απευθύνω θερμό χαιρετισμό σ’ 
όλα αυτά τα αδέλφια μας χαί τους σφίγγω τό χέρι μέ τήν ευχή ό Φιλάνθρωπος 
Θεός να τους ευλογεί χαί να τους προστατεύει σέ χάθε τους βήμα, όπου χαί αν 
βρίσκονται.

Ή  Έχχλησία μας δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, στοργή χαί αγάπη απέναντι 
στόν ξένο γιατί ξέρει να σέβεται, αιώνες τώρα, τήν είχόνα του ανθρωπίνου προ
σώπου αναγνωρίζοντας σ’ αυτήν τόν Ίδ ιο  τόν Χριστό, που έζησε χαί Αυτός 
στήν επίγεια ζωή Του χαί ώς πρόσφυγας χαί ξένος.

Πιστή ή Ποιμαίνουσα Έχχλησία σ’ αυτή τήν βασιχή αρχή συνεχίζει αόχνως 
να εφαρμόζει πολλα προγράμματα στήριξης, βοήθειας πνευματιχής χαί υλιχής 
στους συνανθρώπους μας αυτούς. Άπό τα δωρεαν γεύματα μέχρι τήν επίλυση 
τών ποιχίλων προβλημάτων τους βρίσχεται χοντά τους. Καί όλοι οι Έλληνες 
τήν φιλοξενία, αρετή πρωτίστη τήν έχουμε χαί τήν ανθρωπιά, ζεστή τήν διατη
ρούμε.

|  Ό  Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ



ΜΗΝΥΜΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ  

ΗΜΕΡΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΤΩΝ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

(26/6/2005)

Του
Μαχαριωτάτου Άρχιεπισχόπου 

Αθηνών χαί πάσης Ελλάδος 
χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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Ή  σημερινή ήμέρα είναι ήμέρα περισυλλογής, αλλά χαί ήμέρα χρέους. Περι
συλλογή για τό που φθάσαμε ώς χοινωνΐα μέ τήν μάστιγα αυτή των ναρχωτιχών 
χαί χρέος για τό τί αχόμη μπορούμε όλοι μας να χάνουμε για τήν χαταπολέμη- 
ση τού βασάνου αυτού που κατατρώγει τα σωθιχα τής νεολαίας μας.

Ώ ς Έχχλησία έπιχροτούμε όλες τίς χρηστές προσπάθειες που γίνονται από 
τους αρμοδίους φορείς, χρατιχους χαί μή, χαί στα τρία στάδια, τής πρόληψης, 
τής απεξάρτησης χαί τής επανένταξης. Καί ειδιχα στόν Τομέα Ψυχοχοινωνιχής 
Στήριξης που έχει ή Έχχλησία οι ποιμένες δραστηριοποιούνται παντοιοτρόπως 
για τήν επίλυση τού προβλήματος των ναρχωτιχων στή χώρα μας. Ό  ειδιχός 
φορέας τής Ίεράς ’Αρχιεπισχοπής για τήν ψυχοχοινωνιχή στήριξη των νέων 
«Διαχονία» μέ τα έμπειρα χαί εξειδιχευμένα στελέχη του σέ χάθε ενορία προσ
φέρει στήν εποχή τής ανασφάλειας, τού σχληροϋ ανταγωνισμού χαί τού εσωτε- 
ριχοϋ χενού, συγχεχριμένες λύσεις συμπαράστασης στούς απεγνωσμένα αγωνι- 
ζόμενους για μια θέση στήν χοινωνΐα νέους.

Ωστόσο είναι ανάγχη τήν σημερινή διεθνή ήμέρα για τήν χαταπολέμηση των 
ναρχωτιχων να αχουσθε! χαί ένας άλλος λόγος από τόν χώρο τής Έκκλησίας. 
Καί ό λόγος αυτός εΐναι ουσιαστιχός γιατί στοχεύει στόν πυρήνα τοϋ προβλή
ματος. Αξίζει να αχουστεί: Ό  σημαντιχότερος παράγων για τήν χαταπολέμηση 
των ναρχωτιχων ουσιών είναι ή ήθιχή θωράχιση τών νέων μας. Ά ν  πιστεύει ό 
νέος ότι πρέπει να μείνει ελεύθερος από δεσμεύσεις ποιχίλων ουσιών τότε έχει 
χάνει τό πρώτο βήμα. Τό δεύτερο βήμα είναι ή γερή πνευματιχή θεμελίωση που 
εξασφαλίζει τό μέλλον χαί τήν ευτυχία στή ζωή. Καί για μάς, τό τονίζουμε χαί 
τό διαχηρύττουμε ξεχάθαρα, θεμελίωση είναι ό Παντοδύναμος μα χαί Φιλάν
θρωπος Θεός.

Δώστε στους νέους ενχαιρίες να ζήσουν θεϊχές εμπειρίες χαί γλιτώστε τους 
από τα ναρχωτιχά.

ί  Ό  Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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ΜΗΝΥΜΑ  

ΣΤΟ 13ο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  

ΑΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  

ΣΥΝΕΑΡΙΟ

(Σαμοθράκη 30/6-3/7/2005)

Τοϋ
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
κ. ΧΡΙΣΤΟΑΟΥΛΟΥ

Μέ ιδιαίτερη χαρα άπευθύνομαι σ’ εσάς τον δημοσιογραφικό κόσμο καί συγ
χαίρω έγκαρδίως τον εντιμότατο Κύριο Πρόεδρο καί τα μέλη της Όργανωτικης 
Επιτροπής για την πρωτοβουλία της διοργανώσεως τού 13ου Πανελληνίου Δη
μοσιογραφικού Συνεδρίου στην ώραία Σαμοθράκη καί μέ θέμα: «ΜΜΕ: Σύγ
χρονη πραγματικότητα στον έλληνικο καί ευρωπαϊκο χώρο». Κάθε καλή προ
σπάθεια, ή οποία κατατείνει στήν εμβάθυνση μέσα στον πυρηνα τών προβλημά
των προς εξαγωγήν ώφελίμων συμπερασμάτων για τήν κοινωνία μας είναι κά
τι πολύ σημαντικο καί όλοι οφείλουμε να συμβάλουμε ώστε να έχουμε ώς άπο- 
τέλεσμα το ποιοτικο άνέβασμα τών συνανθρώπων μας καί τού εν γένει πολιτι
σμού μας.

Γνωρίζω, καί το χαίρομαι αυτό, ότι όλοι άγωνίζεσθε για ένα άξιοκρατικό, ζη- 
λευτο καί καρποφόρο σήμερα καί για ένα ελπιδοφόρο καί καλύτερο αύριο καί 
ξέρω ότι πολλα προσφέρετε μέ το λειτούργημά σας αυτο για να διατηρηθούν 
άκέραιες οί διαχρονικές άξιες της δημοκρατίας, της ελευθερίας τού τύπου, της 
εκπαίδευσης, της κοινωνικης δικαιοσύνης, της ισότητας καί της άνθρώπινης 
άξιοπρέπειας.

Ά λλ’ επιτρέψατέ μου στο Χαιρετιστήριο αυτο Μήνυμά μου να καταθέσω λί
γες σκέψεις μου επί ένος άλλου επιπέδου. Ένος επιπέδου η καλλίτερα ένος κό
σμου πού πυκνα-συχνα διαλανθάνει της προσοχης μας η τίθεται έκουσίως η 
άκουσίως στο περιθώριο καί παραμένουμε άνυποψίαστοι για τήν ύπαρξή του. 
"Ισως φανεΐ παράδοξη ή άναφορά μου αυτή καί μάλιστα σ’ ένα Πανελλήνιο Δη- 
μοσιογραφικο Συνέδριο. Άλλα κάποτε άξίζει καί πρέπει να προσεγγίζουμε τα 
θέματα αυτα πρωταρχικα εμεΐς καί να μήν ερχόμαστε δεύτεροι, όταν οί ξένοι 
φίλοι σ’ Ευρώπη καί Αμερική τα άνακαλύπτουν καί τα παρουσιάζουν όπως ήδη 
γίνεται.

Μιλώ για τήν «φιλοκαλική πνευματικότητα». Τ> σημαίνει αυτό; Σημαίνει φ ι
λία, άγάπη προς τήν πνευματική ώραιότητα τού θεϊκού στοιχείου στή ζωή μας. 
Πρόκειται για τον αυθεντικο βίο, τη συνάντηση τού άνθρώπου ώς προσώπου καί 
ώς προσωπικότητας μέ το κάλλος τού Θεού. Ή  συνάντηση αυτή δέν είναι μια 
άπλή ενόραση η μια θεωρητική ενασχόληση. Είναι όντολογική κοινωνία στή 
θεία ενέργεια, μετοχή στο είναι καί στο εύ είναι. Λυτή ή φιλοκαλική πνευματι
κότητα για τήν οποία σάς μιλώ καί ίσως να παραξενεύεσθε δέν είναι χωρίς πρα
κτικές στήν σύγχρονη κοινωνία μας. Αναφέρω τέσσερα σημεΐα όλως επιγραμ
ματικά.

Το πρώτο είναι ή άπάντηση πού δίνει ή φιλοκαλική πνευματικότητα στο ερώ
τημα της άλήθειας. Δέν υπάρχει άνθρωπος πάνω στή γη πού να μήν προβλημα
τίζεται καί να μήν ψάχνει για τήν άλήθεια περί τού Θεού, τού κόσμου, τού άνθρώ
που, τών όντων γενικότερα. Ή  γνώση της άλήθειας στο δρόμο της φιλοκαλικης 
πνευματικότητας είναι θάλεγα περισσότερο υπόθεση βιώσεώς της παρα γνώσε- 
ώς της. Καί δέν υπάρχει υπεροχότερο χρέος άπο το να υπηρετείς τήν άλήθεια.

Το δεύτερο έχει άμεση σχέση μέ το πρώτο σημείο τήν άλήθεια. Πρόκειται 
για τή ζωή. Στή βιβλική θέση ζωή δέν είναι μόνο ή δύναμη πού οριοθετεί μία άτο- 
μική ύπαρξη, δέν είναι μόνο ή βιολογική άντίληψη για τή ζωή. Ζωή, ζά  θεωρείται 
ώς καρπος μιάς σχέσεως προσώπων. Ζωή είναι μέ άλλες λέξεις γεγονος κοι
νωνίας προσώπων. Ή  άντίληψη αυτή εκφράζεται στή φιλοκαλική πνευματι-



κότητα μέ τον όρο «κοινότητα». Είναι το πνεύμα της 
συνάξεως καί κοινωνίας των άνθρώπων, το σημείο δια
λόγου καί καταλλαγης, συμφιλιώσεως, ειρήνης καί άμοι- 
βαίας εμπιστοσύνης, το σπάσιμο της μοναξιάς καί το 
άνοιγμα στον πλησίον, όποιος καί όπως καί άν είναι. Ή  
ευχαριστιακή δέ κοινωνία των πιστων είναι το άποκο- 
ρύφωμα πού καί πάλιν έχει τήν μετά τήν Θ. Λειτουργία 
κοινωνιολογική πλευρά της. "Ετσι στο χάρο της Εκκλη
σίας ή ευχαριστιακή κοινότητα άποτελεΐ το πρότυπο για 
κάθε άνθρώπινη κοινωνία ενάντια στή βία καί στο άδιέ- 
ξοδο. Πόσο ζεστα νοιώθει κανείς μέσα σ’ αυτή τήν κοι
νοτική άτμόσφαιρα πού τόσο μάς λείπει σήμερα!

Τρίτο σημείο ώς συνέχεια των προηγουμένων, είναι 
ή εύρεση τοϋ «γέροντα», τού στάρετς, όπως τον άποκα- 
λούν οί Ρωσοι. Είναι άναμφισβήτητο γεγονος ότι ό «γέ
ροντας.» βρίσκεται στήν άρχή αυτή της φιλοκαλικης πνευ
ματικότητας γιατί χωρίς αυτή τήν καθοδήγηση καί τήν 
εν ελευθερία ύπακοή δέν μπορεί να προχωρήσεις στα μυ
στήρια της πνευματικότητας. Χωρίς «γέροντα» είσαι ώς 
καλαμια στον κάμπο. Τέτοιους σοφούς «εν Πνεύματι» 
γέροντες άνέδειξε καί ή εποχή μας καί ό κόσμος τρέχει 
δίπλα τους εναποθέτοντας τον πόνο του, τα προβλήμα- 
τά του, τίς άγωνίες του. "Ισως δέν κάνουν θόρυβο καί 
είναι κεκρυμένοι. Αυτο όμως άξίζει. Να τούς άνακαλύ- 
ψεις μέσα στήν Αθήνα καί στα μεγάλα κέντρα η κάπου
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άλλου μακρια ϊσως σέ κάποιο βουνο η νησί.
Το τελευταίο σημείο της φιλοκαλικης πνευματικότη

τας έχει σχέση μέ την κτίση, το περιβάλλον. Εκείνος πού 
ζεΐ φιλοκαλικα ξέρει να άγαπά καί να σέβεται όλη τήν 
κτίση. Είναι ό κατ’ εξοχήν ο’ικολόγος καί περιβαλλοντι- 
στής πού δέν βλέπει χρησιμοθηρικα καί εγωκεντρικα τή 
φύση, άλλα είναι ό φίλος καί χρηστος διαχειριστής των 
δημιουργημάτων τού Θεού.

Σάς ξάφνιασα. ’Αλλά, άγαπητοί μου, αν ποθούμε είλι- 
κρινα να έχουμε μια κοινωνία υψηλού επιπέδου, μια κοι
νωνία όρθων άξιων χωρίς τήν άλαζονία τού βίου καί το 
μΐσος στίς άνθρώπινες σχέσεις τότε σκεφθεΐτε σοβαρα 
καί υπεύθυνα καί αυτο πού σάς προσφέρει ή ταπεινότης 
μου. Δέν λέω να το υιοθετήσετε. Μοναχα σταθεΐτε λίγο 
καί στοχαστεΐτε σεΐς οί λειτουργοί τών Μ.Μ.Ε. Σκεφθεΐτε 
αυτο πού έγραψε ή έγκριτος εφημερίδα ΕΕ μ ο ν ό ε  το 
1981 όταν ή Ελλάδα γινόταν τότε 10ο μέρος της Ε.Ο.Κ. 
"Εγραφε: «Μέ χαρα υποδεχόμαστε την χώρα της Φιλο
καλίας!»

Σάς εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας καί ο 
Πανάγαθος Θεος να σάς ευλογεΐ καί χαρίζει σ’ όλους καί 
στίς οίκογένειές σας υγεία καί κάθε καλό.

Μετ’ ευχων διαπύρων 
ΐ  Ό  ’Αθηνων ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
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ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ 

ΣΤΟΥΣ 

ΟΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΑΙΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ή  Εκκλησία της Ελλάδος παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις που δια
δραματίζονται στον παγκόσμιο χώρο καί έχοντας κύριο μέλημά Της την ένεργό 
καί άποτελεσματική συμμετοχή σέ αυτές, έχει μέ Συνοδική Απόφαση ορίσει τα 
άρμόδια πρόσωπα, τα όποια θα παρακολουθούν καί θα συμβάλουν ένεργά, τό
σο στούς έν έξελίξει Θεολογικούς Διαλόγους, όσο καί στούς διάφορους Οικου
μενικούς Όργανισμούς μέ θρησκευτικό χαρακτήρα.

Οί Θεολογικοί Διάλογοι χωρίζονται σέ διμερείς καί πολυμερείς. Ή  δεύτερη 
αύτή κατηγορία έχει άτονήσει στίς μέρες μας, λόγω πολλών προβλημάτων συν
τονισμού καί κοινής γραμμής τών Εκκλησιών πού συμμετέχουν. Έν άντιθέσει 
μέ τούς διμερείς διαλόγους άνάμεσα στίς Όρθόδοξες Εκκλησίες καί στίς λοιπές 
Χριστιανικές Όμολογίες, οί οποίοι παρα τα έμπόδια πού έχουν συναντήσει κατα 
τήν διεξαγωγή τους, έχουν άποδώσει σημαντικούς καρπούς για τό ορατό μέλλον 
τής έν Άγίω Πνεύματι Ένώσεως τών Χριστιανικών Εκκλησιών.

Οί Θεολογικοί Διάλογοι είναι:
1. Διάλογος μέ τήν Άγγλικανική Εκκλησία
Εκπρόσωπος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, είναι ό Έλλογιμ. Καθηγητής 

κ. Κωνσταντίνος Σκουτέρης
2. Διάλογος μέ τήν Λουθηρανική Εκκλησία
Εκπρόσωπος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, είναι ό Έλλογιμ. Καθηγητής 

κ. Χρήστος Βούλγαρης
3. Διάλογος μέ τούς Μετερρυθμισμένους
Εκπρόσωποι τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, είναι:
-  ό Έλλογιμ. Όμοτ. Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδας
-  ό Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Χρήστος Βούλγαρης
Επίσης, δύο έκ τών σημαντικότερων διμερών Διαλόγων είναι αύτοί μετα τής 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας καί τών Προχαλκηδονίων Ανατολικών Εκκλη
σιών, οί οποίοι έντός διαστήματος μερικών μηνών θα έπαναδραστηριοποιηθούν.

Οί έκπρόσωποί μας στούς Διαλόγους αύτούς είναι:
1. Διάλογος μέ τήν Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
-  Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άχαΐας κ. Αθανάσιος
-  Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Σαββάτος, Καθηγητής Θεολο

γίας Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Διάλογος μέ τίς Προχαλκηδόνιες Ανατολικές Εκκλησίες
-  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιος
-  Έλλογιμ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Μαρτζέλος
Πέρα, όμως, άπό τούς Θεολογικούς Διαλόγους, ή Εκκλησία μας έκπροσω- 

πείται καί συμμετέχει στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), τού όποι
ου είναι καί ιδρυτικό μέλος, ώς έπίσης καί στό Συμβούλιο Εύρωπαϊκών Εκκλη
σιών (Κ.Ε.Κ.).



Εκπρόσωποι τής Εκκλησίας τής Ελλάδος στούς ώς 
άνω Διαχριστιανικούς Όργανισμούς, είναι:

Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών
1. Κεντρική Επιτροπή τοϋ Π.Σ.Ε.
-  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί 

Αίγιαλείας κ. Αμβρόσιος
-  Έλλογιμ. Όμοτ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Γαλίτης
2. Επιτροπή «Πίστις καί Τάξις» τοϋ Π.Σ.Ε.
-  Έλλογιμ. Όμοτ. Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδας
-  Έλλογιμ. Όμοτ. Καθηγητής κ. Εύάγγελος Θεοδώ

ρου, ό οποίος παραιτήθηκε τό 2002 χωρίς νά γίνει άντι- 
κατάστασή του

3. Ε πιτροπή  έπί τών Εξωτερικών Θεμάτων τοϋ 
Π.Σ.Ε.

-  Δρ. κ. Αντώνιος Παπαντωνίου
Συμβούλιον Εύρωπαϊκών Εκκλησιών
1. Κεντρική Επιτροπή Κ.Ε.Κ.
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-  Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άχαΐας κ. Αθανάσιος
-  Έρίτιμος κα Αικατερίνη Ζορμπα
2. Επιτροπή «Εκκλησία καί Κοινωνία», Εκτελεστική 

Επιτροπή
-  Έρίτιμος κα Αικατερίνη Ζορμπα
3. Όμάδα Εργασίας τής Κ.Ε.Κ. για τήν Παγκοσμιο

ποίηση
-  Δρ. κ. Αντώνιος Παπαντωνίου
-  Έρίτιμος κα Αικατερίνη Ζορμπα
4. Επιτροπή τών Εκκλησιών για τούς Μετανάστες 

στήν Εύρώπη
-  Δρ. κ. Αντώνιος Παπαντωνίου
Ή  Εκκλησία τής Ελλάδος, ώς Εκκλησία χώρας-μέ- 

λους τής Εύρωπαϊκής “Ενωσης, έχει Μόνιμο Αντιπρό
σωπό Της στα Εύρωπαϊκα Θεσμικα Όργανα στό Γρα
φείο Της στίς Βρυξέλλες, τόν Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Άχαΐας κ. Αθανάσιο.
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Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ  

ΣΤΗ ΖΩΗ  

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

(Οεολογική καί κοινωνική 

προσέγγιση)

Τοϋ
Δρος Κων/νον Ζορμπά,

Διευθυντοϋ τοϋ Παρατηρητηρίου 
Κοινωνικών Φαινομένων 

τής Εκκλησίας τής Ελλάδος

Τα χαρίσματα τών Λαϊκών

Ό  σύγχρονος κόσμος πού ζούμε είναι μεταβαλλόμενος καί πλουραλιστικός. 
Μέσα στόν κόσμο αύτό ή Εκκλησία δέν παραμένει ένας άπλός παρατηρητής, 
άλλά, ούσα έν τά  κόσμω, συμμετέχει στήν άντιμετώπιση των διαφόρων προ
βλημάτων τής κοινωνίας.

Στήν προσπάθεια αύτή άξιοποιεί ένα σημαντικό κομμάτι πού είναι καί οί 
λαϊκοί. Καί λέγοντας άξιοποίηση των λαϊκών δέν σημαίνει άπλώς ή άξιοποίη- 
ση τών γνώσεων ή τών ικανοτήτων τους, πράγμα πού γίνεται καί σήμερα, άλλα 
τήν έπανένταξή τους σέ μια σωστή έκκλησιολογική βάση μέ βάση τα νέα κοινω- 
νικα προβλήματα τού κόσμου. Εκκλησία δέν είναι μόνο ή Ίερα Σύνοδος, οί έπί- 
σκοποι, οί κληρικοί, οί μοναχοί ή τα διάφορα έκκλησιαστικά της όργανα. Φυσι
κά, ούτε μόνον ό λαός. Ά πό τόν πρώτο αιώνα οί λαϊκοί άποτελούσαν τούς «ζων
τανούς λίθους» πού οικοδομούσαν τόν πνευματικό ναό (Ι Πέτρ., 2:9).

Τό γεγονός ότι ή Εκκλησία άποτελεί μια άνοιχτή κοινότητα, όπου καλούνται 
όλοι οί άνθρωποι να συμμετάσχουν, φανερώνει τήν ποικιλία τών χαρισμάτων 
σέ άντίθεση μέ τήν ομοιομορφία πού καλούνται πολλές φορές να άκολουθήσουν 
οί πολίτες στούς διαφόρους κοινωνικούς φορείς. Ή  Εκκλησία προβάλει τήν 
έτερότητα τών χαρισμάτων πού άνέπτυξε ή θεολογία της μέ τό σεβασμό τών προ
σώπων. Κάθε άπόπειρα άλλοίωσης τής σχέσης αύτής είναι άσυμβίβαστη μέ τήν 
Εκκλησία, πού είναι άπό τή φύση της «κοινωνία προσώπων». Πώς όμως έπι- 
τυγχάνεται αύτό;

Λειτουργικός προσανατολισμός

Ή  Εκκλησία βρίσκεται έκεί πού τελείται ή θεία Εύχαριστία. “Ολο τό μυστικό 
σώμα τού Χριστού, δηλαδή ή Εκκλησία Του, συμμετέχει στή δοξολογία καί τήν 
εύχαριστία. Κληρικοί καί λαϊκοί συναποτελούν τόν αγιο λαό τού Θεού καί συμ
μετέχουν στα μυστήρια τής Εκκλησίας. Οί λειτουργικές προσευχές είναι διατυ
πωμένες σέ πληθυντικό άριθμό καί άποδεικνύουν ότι ή προσευχή άνήκει σέ όλη 
τήν ένοριακή κοινότητα. Ό  ίερέας έπιτελεί λειτούργημα για τή σωτηρία «τοϋ σύμ- 
παντος κόσμου», καί φτώχεια, ή άνεργία, ό κοινωνικός άποκλεισμός, ή γερον
τική ήλικία, πού αύξάνεται έπικίνδυνα στήν Ελλάδα καί στήν Εύρώπη, ή άνυ- 
παρξία τής ειρήνης, τα ναρκωτικά, ή άσκηση κάθε μορφής βίας, τό έμπόριο παι
διών καί γυναικών κ.ά. “Ολα αύτα φανερώνουν ότι τό έργο τών λαϊκών δέν μπο
ρεί να περιορίζεται στα έκκλησιαστικα συμβούλια, τα κατηχητικα ή τα φιλό
πτωχα ταμεία.

Άσφαλώς καί τό έργο πού έπιτελείται είναι πολύτιμο. Σημαντικό είναι έπί- 
σης καί τό έργο πολλών άλλων έθελοντικών οργανώσεων, πού θα πρέπει να τύ- 
χουν τής προσοχής μας. “Ομως ή δομή καί ή οργάνωση τής Εκκλησίας μας είναι 
πολύ διαφορετική καί δέν μπορούμε να λησμονούμε τήν έσχατολογική της προ
οπτική. Στήν προσπάθεια αύτή όμως μπορούμε να άναλάβουμε πρωτοβουλία σέ 
συνεργασία μέ τήν Μ.Κ.Ο. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί να 
συντονίσουμε τίς κατα τόπους ένοριακές μας πρωτοβουλίες.



Συνεχής ενημέρωση

Είναι φανερό, λοιπόν, πώς ύπάρχουν διαφορετικά 
επίπεδα αξιοποίησης των λαϊκών στή σημερινή μας επο
χή. Ή  Εκκλησία μας έχει να έπιδείξει ένα πλούσιο φι
λανθρωπικό και κοινωνικό έργο ώς «μαρτυρία της αγά
πης» πρός τόν πλησίον. Ή  Αγία Γραφή και ή λειτουρ
γική παράδοση της Όρθόδοξης Εκκλησίας μας χρειάζε
ται να γίνει κτήμα στή χριστιανική συνείδηση. Είναι από
λυτη ανάγκη, στή σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία, τό 
σώμα της Εκκλησίας, να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότη
τα, ώστε να μπορεί με θάρρος και γνώση να αντιμετω
πίσει τήν κακοήθεια τοϋ κόσμου.

Ό  δυναμισμός τών λαϊκών αποτελεί τή συνέχεια και 
τό αύριο τής ένορίας. Χρειαζόμαστε τα οράματα τών 
λαϊκών για μια ζωντανή Εκκλησία. Ή  συμμετοχή τοϋ
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λαοϋ στή λατρεία, στήν κατανόηση των δρώμενων, έντός 
καί έκτός τοϋ ναοϋ, ή ανασυγκρότηση τής ένορίας, ή 
ευχαριστιακή κατανόηση των διακονημάτων μας, ή ση
μαντική θέση τής γυναίκας στήν Εκκλησία κ.α. αποτε
λούν μέρος τοϋ έργου τής κάθε ένορίας, που πρέπει να 
ίεραρχηθοϋν σε κάθε Μητρόπολη, μέσω των Κληρικο- 
λαϊκών Συνελεύσεων, καί θα πραγματοποιούνται του
λάχιστον μία φορά τό χρόνο σε κάθε Μητρόπολη.

Ή  Εκκλησία κομίζει ένα νέο τρόπο ύπαρξης, ένα 
έκκλησιαστικό ήθος πού πρέπει να τό ανακαλύψουμε. 
Μαζί θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τίς διάφορες 
κοινωνικές δυσκολίες. Μαζί, κλήρος καί λαός, πρέπει 
να έργασθοϋμε για τό μέλλον τής Εκκλησίας μας καί τήν 
ένίσχυση τού έργου της, ζητώντας τό έλεος τού Θεού καί 
στή νέα αυτή προσπάθεια τής Εκκλησία μας.
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ΟΜΙΛΙΑ!

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ  

ΟΜΙΛΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ  

ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 

ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

(Θρονική Εορτή - 

Μητροπολιτικός Ναός 

Αθηνών, 29.6.2005)

Τού
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Χαλκίδος 
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Εορτή χαρμόσυνος, έπέλαμψε τοΐς πέρασι σήμερον,
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλε,
Σεβασμία των Ιεραρχών χορεία,
Θεοτίμητε Σύλλογε των Πρεσβυτέρων καί Διακόνων,
κ. Υπουργέ καί Χριστιανοί μου ευλογημένοι,
ή πάνσεπτος μνήμη των σοφωτάτων καί κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου καί 

Παύλου.

Καί προσκαλούμεθα καί ήμεΐς αδελφοί, κατα τήν πανσεβάσμιον ταύτην ήμέ- 
ραν, νά έορτάσωμεν έν ώδαΐς καί ύμνοις αυτούς «τούς ποταμούς της σοφίας» 
(Έσπέριον β').

Ύπήκοντες εις αυτήν τήν Θεόπνευστον προτροπήν καί μέ τήν λαμπραν συμ
μετοχήν, παρουσίαν καί συλλειτουργίαν των Εκπροσώπων των Άγιωτάτων Πα- 
τριαρχών καί Προέδρων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών της Όρθοδοξίας, προσφέ- 
ρομεν καί νυν τήν λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης καί υπέρ της 
Αγίας, Καθολικής καί Άποστολικής Εκκλησίας καί δοξάζοντες ευχαριστοϋμεν, 
έξ όλης μας τής καρδίας, τον Πατέρα τών Φώτων καί αγαθοδότην, διότι, δια τών 
αγίων Αύτού Αποστόλων, έξήγαγε ήμάς έκ σκότους καί σκιάς θανάτου προς το 
φώς το αληθινόν καί τήν ζωήν τήν αληκτον.

Κλώντες τόν Άρτον, ο Όποίος κοινωνία τοϋ σώματος τοϋ Χριστού έστί καί 
ευλογούντες τό Ποτήριον, τό όποιον κοινωνία αίματος τού Χριστού έστί (Α' Κορ. 
ι', 16) έτι προσφέρομεν Αυτώ, τώ Άληθινώ Θεώ ήμών, ευγνωμόνως καί υπέρ τών 
αναπαυσαμένων καί παντός Πνεύματος δικαίου έν πίστει τετελειωμένου, μεταξύ 
τών οποίων κεντρική καί κυρίαρχος είναι ή θέσις τών Θείων Αποστόλων.

Ένούμεθα δια τής μετοχής τού ενός ουρανίου Άρτου καί τού Ποτηρίου καί 
μετ’ αλλήλων εις ενός Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, καί μετα τών τιμωμένων καί 
πνευματοφόρων Αποστόλων, οί όποιοι «τής αληθινής αμπέλου ύπάρχοντες κλή
ματα, (τόν) βότρυν (τόν) πέπειρον ήμίν έξεπέπαναν (τόν) εύφραίνοντα τας καρ
δίας ήμών». (Στιχηρόν Ίδιόμελον τής Λιτής).

Μεθυστική όντως ή έμπειρία έκ τής ψαλμωδίας τής ίεράς ακολουθίας καί τής 
μελέτης τού βίου των. Εκστατικοί ίστάμεθα ένώπιον τών απεριγράπτων κόπων, 
τών κινδύνων καί τών θανάτων, τούς οποίους ύπέστησαν καλλιεργούντες τας τών 
ανθρώπων καρδίας καί σπείροντες τήν πίστιν καί τών αμετρήτων θυσιών, τας 
οποίας ούτοι οί χριστοκήρυκες προσέφερον ώς όλοκάρπωσιν εις τόν μόνον γι- 
νώσκοντα τα έγκάρδια καί πάντας είλκυσαν πρός τήν θεογνωσίαν, έθνη, πόλεις 
τε καί νήσους». (β' τροπ. Λιτής).

Έκθαμβος ένώπιόν των καί αυτός ο Χρυσορρήμων Πατήρ· «Ουχ εύρίσκω 
λόγον επάξιον έγκωμιάσαι τούς έγκωμιάσαντας τό γένος ήμών» ομολογεί καί συ
νεχίζει: «Ποίας ονν ευχαριστίας άνταποδώμεν ύμίν τοίς τοσαϋτα κεκοπιακόσι 
δι ήμάς; Μιμνήσκομαί σε, Πέτρε, καί έκπλήττομαι· αναμιμνήσκομαί σε, Παύλε, 
καί έξιστάμενος δάκρυσι συνέχομαι. Τί γάρ εΐπω, ή τί λαλήσω, αναθεωρών ύμών 
τας θλίψεις, ουκ οΐδα. Πόσας φυλακας ήγιάσατε; πόσα δεσμωτήρια έφωτίσατε; 
πόσας άλύσεις έλαμπρύνατε; πόσας βασάνους ύπεμείνατε; πόσους τόπους τοίς 
βήμασιν ύμών ήγιάσατε» (Ίωάν. Χρυσοστ. Όμιλία στούς κορυφαίους τών Α πο
στόλων «τα εύρισκόμενα πάντα» έκδοση Παρισίων, τ. 8, σελ. 617).



Έγκώμιον ύμνολογικόν καί έκ βαθέων εύχαριστία 
αρμόζει είς τούς πνευματικούς μας αύτούς πατέρας. 
Ά λλ’ όχι μόνον! Δέν αρκεί ό πανηγυρισμός!

Είναι απαραίτητος καί ώφέλιμος δι ημας καί ό συν
τονισμός των καρδιών μας, των διανοημάτων μας, της 
ζωης μας μέ τα ίδικά των διανοήματα, τούς κτύπους της 
καρδίας των καί την ζωήν των.

Γενεσιουργός αίτια της ανεκτιμήτου προσφοράς των 
η ΑΓΑΠΗ!

Πόση αγάπη ειχον είς τας καρδίας των δια τόν Χρι
στόν καί τήν Εκκλησίαν!

Τοϋ σωτηρος έρασταί! Έ τσι περιγράφονται είς τήν 
ύμνολογίαν. «Τίς ήμάς χωρίσει από της αγάπης τοϋ Χ ρ ι
στού»; διερωταται ο θείος Παύλος, ένώ διαβεβαιοί «έγώ 
γαρ ού μόνον δεθηναι, άλλα καί άποθανείν (είς Ιερου
σαλήμ) έτοίμως έχω ύπέρ τοϋ ονόματος τοϋ Κυρίου Ίη- 
σοϋ» (Πράξ. κα' 13). «Κύριε σύ πάντα οΐδας σύ γινώ- 
σκεις ότι φιλώ σε» βεβαιοί ο των πικρών δακρύων της 
αγάπης καί μετανοίας Απόστολος Πέτρος.

Αξιομίμητος ή προτίμησίς των. Πολλα καί τα μηνύ
ματα έκ τών έπιστολών των πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν. 
«Διό αναζωσάμενοι τας οσφύας της διανοίας ύμών, νή- 
φοντες, τελείως ελπίσατε έπί την φερομένην ύμίνΧ άριν  
έν αποκαλύψει Ίησοϋ Χριστοϋ, ώς τέκνα ύπακοης μη συ- 
σχηματιζόμενοι ταίς πρότερον έν τη αγνοία ύμών έπι- 
θνμίαις, αλλα κατα τόν καλέσαντα ύμας'Άγιον καί αύτοί 
άγιοι έν πάση αναστροφή γενηθητε» μας προτρέπει ο Άπ. 
Πέτρος (Α' Πέτρ. α' 13-16) καί συνεχίζει «Σωφρονήσατε 
καί νήψατε είς τας προσευχάς» (Ρωμ. δ' 7) καί «αποθέ- 
μενοι πάσαν κακίαν καί πάντα δόλον καί ύποκρίσεις καί 
φθόνους καί πάσας καταλαλιάς, ώς αρτιγέννητα βρέφη 
τό λογικόν άδολον γάλα έπιποθήσατε ϊνα έν α ύτφ  
αύξηθητε είς σωτηρίαν» (Πέτρ. β' 1-3).

Μάς έφιστά δέ καί τήν προσοχήν, διότι «έλεύσονται 
έπ έσχάτων τών ήμερών έμπαίκται» (Β' Πέτρ. γ' 3) «έσον- 
ται καί ψευδοπροφηται έν τώ λαώ καί ψευδοδιδάσκα
λοι, οϊτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας καί τόν 
αγοράσαντα αύτούς δεσπότην αρνούμενοι, έπάγοντες 
έαυτοίς ταχινήν απώλειαν» (Β' Πέτρ. β' 1-2).

Άλλα καί ο Απόστολος Παύλος τα τοιαύτα διδάσκει 
καί προτρέπει: «στήκετε έν Κυρίω» (Φιλ. δ' 1) μάς λέγει. 
« Έν αύτφ καί ώς τέκνα φωτός περιπατείτε, έρρίζωμέ- 
νοι καί έποικοδομούμενοι έν Αύτώ» (Κολ. β' 6). «Τα άνω 
ζητείτε» (Κολ. γ' 1) «τα άνω φρονείτε, μη τα έπί της γης» 
(Κολ. γ' 2-3).
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Ένστερνιζώμεθα τας παρακαταθήκας των, διότι τοι
ουτοτρόπως τιμώμεν θεοπρεπώς τήν μνήμην των.

Η μείς, ώστόσο, σήμερον ίδιαιτέρως τιμώμεν τόν 
θείον Ταρσέα τόν Παύλον, τό σκεύος της έκλογης, τόν 
πνευματικόν ήμών πατέρα, τόν ιδρυτήν της Εκκλησίας 
ήμών καί τόν φωτιστήν, έν τη πραγματικη έννοια της λέ- 
ξεως, της Εύρώπης.

Περί αύτού πολλοί τόποι μάρνανται. Ή  Δαμασκός 
μέγα φρονεί· ειδε γαρ αύτόν σκελισθέντα φωτ>.

Ή  Ρώμη τό αίμα του δεξαμένη καί αύτή κομπάζει.
Ή  Ταρσός πλέον χαίρει καί πόθω τιμά τα σπάργανα.
Ούδόλως όμως ύστερεί καί ή Αθήνα καί ή Ελλάς είς 

καύχησιν.
«Διαβας είς Μακεδονίαν» καί συγκροτών τούς πρώ

τους «εύχαριστιακούς πυρηνας», κατηλθεν είς τήν «Θε- 
οσεβεστάτην» πόλιν τών Αθηνών, όπου παρα τήν «έπώ- 
νυμον πέτραν τοϋ Άρείου» έκήρυξε τόν αγνοούμενον 
Θεόν, εύαγγελιζόμενος Χριστόν καί τήν Άνάστασίν Του 
(Πράξ. 13, 31). Επώνυμοι πολίται συνεκρότησαν τήν 
πρώτην αθηναϊκήν Εκκλησίαν.

«Την βουλήν τοϋ Θεοϋ ανήγγειλε»» (Πράξ. κ' 27) καί 
είς άλλους τόπους της Πατρίδος μας.

Άλλα καί τήν Εύρώπην έν συνεχεία έφώτισε «μετα 
χαράς διαμαρτυρόμενος τό Έύαγγέλιον της Χάριτος τοϋ 
Θεοϋ»» (Πράξ. κ' 24).

Αλήθεια, πόσον πολύ πρέπει να ζηλώσωμεν τόν 
όντως αξιοθαύμαστον καί αξιέπαινον ιεραποστολικόν 
του ζηλον! «Ούαί μοι, έ(ΐν μη εύαγγελίζομαι»» έλεγε μέ 
φόβον Θεού καί διαρκώς έτρεχε «προνοούμενος καλα 
ένώπιον πάντων ανθρώπων»» (Ρωμ. ιβ' 17).

Τό περιεχόμενον τού κηρύγματος του - Χριστός, ή 
Αλήθεια καί ή ζωή. «Ού γέιρ έαυτούς κηρύσσομεν, αλλα 
Χριστόν Ίησοϋν Κύριον, έαυτούς δέ δούλους ύμών δία 
Ίησοϋν»» (Β' Κορ. δ' 5).

Αύτό τό κήρυγμα, αύτή ή μαρτυρία είναι δυνατόν πάν
τοτε καί σήμερον να αναγεννήση καί να αναμορφώση 
όλον τόν κόσμον καί να τόν όδηγήση έπιτέλους καί είς 
τήν πολυπόθητον πανευρωπαϊκήν καί παγκόσμιον αδελ
φοσύνην καί σταθεραν ενότητα.

«Σον, Παϋλε, προσκυνούμε τήν άλυσιν, ήν ύπέρ Χ ρ ι
στού ώς κακούργος έφόρεσας», αλλα καί ένωτιζόμεθα 
τα θεία σου λόγια.

Ή  μνήμη του, έν συνδυασμω μάλιστα μέ τό γεγονός 
της ανακηρύξεως τού αύτοκεφάλου της Εκκλησίας μας 
κατα τήν αύτήν ήμερομηνίαν, έν έτει 1850, παρέχει τήν
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ευκαιρίαν εορτασμού αυτής τής ήμέρας ώς τής θρονικής 
εορτής τής Έλλαδικής Εκκλησίας.

Ή  Εκκλησία τής Ελλάδος εορτάζει σήμερον τήν, Συ- 
νοδικώς θεσπισθείσαν πρό πενταετίας, θρονικήν Της εορ
τήν. Ενθυμείται κατα τήν εκατοστήν πεντηκοστήν πέμ
πτην έπέτειον, μετ’ ευγνωμοσύνης, τό δώρον τό άγιον 
καί τιμαλφές, δια τού οποίου τήν έτίμησε ή Α γία μήτηρ 
Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία.

Ό  εορτασμός τού γεγονότος φυσικα ουδόλως κέκτη- 
ται ή δικαιολογεί κοσμικόν νόημα ή περιεχόμενον. Τα 
«κοσμικα» μέ τήν μετα-πτωτικήν καί απαξιωτικήν έννοι
αν τού όρου, τήν α-κοσμον, δέν γίνονται δεκτά, αλλ’ απο
βάλλονται ώς ξένα έκ τού έκκλησιαστικού σώματος.

Ή  αρχήθεν καλλιγόνος Μήτηρ, ή έν Κωνσταντινου- 
πόλει Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία, έν Άγίω Πνεύ- 
ματι. Συνοδικώς αποφανθείσα, ανηγόρευσε καί έκήρυξε 
τήν έν Έλλάδι Εκκλησίαν αυτοκέφαλον καί τήν έν Αυτή 
Σύνοδον αδελφήν έν πνεύματι εαυτής τε καί πάσης αλλης 
ανα μέρος Όρθοδόξου Εκκλησίας.

Άπεκατέστησε ουτω τήν κανονικήν σχέσιν καί συνά
φειαν ήμών πρός Αυτήν καί πρός τας λοιπας τού Χρι
στού Όρθοδόξους Εκκλησίας, αί οποίαι ειχον έπί τινα 
καιρόν, δια καιρικας περιπετείας, δοκιμασθή.

Συνιδόντες έξάλλου οί συγκροτήσαντες τήν Πα
τριαρχικήν Σύνοδον “Αγιοι Πατέρες καί τήν χρείαν τής 
κατ’ έκείνον τό νεοσύστατον κράτος (τής Ελλάδος) δια
κονίας τής πίστεως καί τής έκκλησιαστικής οικονομίας 
τής ένότητος, έπεδαψίλευσαν τή Τερά ήμών Συνόδω καί 
πάσας τας προνομίας καί πάντα τα κυριαρχικα δικαιώ
ματα τα τή Άνωτάτη Εκκλησιαστική Αρχή παρομαρ- 
τούντα, ώστε να διοική τήν Εκκλησίαν κατα τούς θείους 
καί Τερούς Κανόνας, έλευθέρως καί ακωλύτως, από πά
σης κοσμικής έπεμβάσεως.

Ή  ανακηρυχθείσα αδελφή τής Μεγάλης τού Χριστού 
Εκκλησίας. Εκκλησία τής Ελλάδος, καταγράφει είς τόν 
Καταστατικόν Χάρτην της, αυτό τό οποίον ή καρδία της 
καί ή Θεολογία της ύπαγορεύει· ότι ύπάρχει αναποσπά- 
στως ήνωμένη δογματικώς μετα τής έν Κωνσταντινου- 
πόλει Μεγάλης καί πάσης αλλης όμοδόξου τού Χριστού 
Εκκλησίας, τηρούσα απαρασαλεύτως, ώς έκείναι, τούς 
ίερούς αποστολικούς καί συνοδικούς κανόνας καί τας 
ίερας παραδόσεις.

Πορεύεται έκτοτε ή Εκκλησίας μας αντιπελαργούσα 
καί συμπονούσα τήν πολύπαθον Μητέρα της, συμμερι- 
ζομένη καί τήν αγωνίαν τών αλλων άγίων αδελφών

Εκκλησιών, συντρέχουσα τό έργον καί τήν διακονίαν 
των.

Αγωνίζεται δέ, μέ σταυρώσιμον ήθος καί αναστάσι- 
μον έλπίδα, δ ι’ όλων της τών δυνάμεων, να αναδεικνύε
ται καί ή ιδία φιλόστοργος μήτηρ τών τέκνων της, ποι- 
μαίνουσα αυτα μετα πιστότητος καί θυσιαστικού πνεύ
ματος, κηδομένη τής σωτηρίας αυτών.

Διεφύλαξε, πράγματι, ή Α γία Εκκλησία τής Ελλά
δος, χάριτι Θεού, καί διαφυλάττει τήν παραδοθείσαν πί- 
στιν, μεταμορφώνει διαρκώς τό ήθος καί τήν βιοτήν τών 
Χριστιανών της, προστατεύουσα αυτούς έκ τών νοητών 
λύκων, οίτινες λυμαίνονται τήν ποίμνην τού Χριστού.

Συνεσταυρώθη μετα τού λαού της εις πολεμικας πε
ριπετείας, αποκλεισμούς καί κατοχικας οδύνας.

Πρωτοστάτησε καί πρωτοστατεί εις έργα αγάπης καί 
κοινής ώφελείας, προσφέρουσα τοίς πάσι τα πάντα.

Συνέβαλε καί συμβάλλει εις τήν διάδοσιν τού χρι
στιανικού μηνύματος, ένισχύουσα τό έργον τών Άγίων 
Εκκλησιών καί συνδράμει εις τήν κραταίωσιν τής πα- 
νορθοδόξου ένότητος.

Ύπακούουσα εις τήν έντολήν τού Κυρίου της καθη- 
κόντως μαθητεύει τό ποίμνιόν της κηρύττουσα ανελ
λιπώς τό Ευαγγέλιον.

Δικαιουμένη δέ καί τήν έκφρασιν δημοσίου λόγου καί 
έχουσα τήν αυτοσυνειδησίαν ότι δέν είναι έξαύλωμένον 
μόρφωμα, ασχετον πρός τήν ίστορίαν καί τήν καθημερι
νότητα, προσπαθεί να μεταδώση εις τα τέκνα της, καί μά
λιστα τα νεαρά, παραδοσιακας αξίας, τό ήθος τής ασκη
τικής έλευθερίας, τήν προτεραιότητα τού είναι έναντι τού 
έχειν, τόν σεβασμόν τής δημιουργίας καί τήν ευχαρι
στιακήν σχέσιν μετα τής κτίσεως.

Εις τήν έποχήν τού πλαστικού, τών πλαστικών έγχει- 
ρήσεων καί τών πλαστικών συνειδήσεων, διδάσκει τήν 
αντίστασιν εις τόν ευδαιμονισμόν καί τόν καταναλωτι
σμόν καί τήν ύποταγήν εις τήν λογικήν τών ακορέστων 
αναγκών.

Καλλιεργεί τήν παιδείαν τού προσώπου, έναντι τού 
συγχρόνου τεχνοπωλείου, τήν ύποταγήν δηλαδή τού πο
λιτισμού εις τήν τεχνολογίαν.

Προβάλλει φιλανθρώπους αξίας καί οίκουμενικα ιδε
ώδη τής ορθοδόξου παραδόσεως.

Σπείρει αφειδώς, πολλάκις, έν δάκρυσι, θερίζει δέ έν 
αγαλλιάσει!

Καί πάντα ταύτα δια τής φωτιστικής Χάριτος τού 
Θεού, αλλα καί τής προσφοράς φρονίμων ποιμένων,

------------------------------------ Ιούλιος 2005 -  Άριθμ. 7 ■



αγραυλούντων καί φυλασσόντων φυλακας έν τή νυκτί 
τοϋ πλάνου τούτου βίου, αλλα καί τή παντοειδή καί προ- 
θύμω βοηθεία αναριθμήτων πιστών καί αφοσιωμένων 
λαϊκών τέκνων της.

Μερικούς έκ τών "Ιερέων τούτων τιμώμεν καί σήμε
ρον, Συνοδική αποφάσει, δια τής απονομής τής ύψίστης 
τιμητικής διακρίσεως, τοϋ χρυσοϋ παρασήμου τοϋ Άπ. 
Παύλου, διότι έκτός τής αλλης προσφοράς των, απέβη- 
σαν καί "Ιερείς «τών οικείων σπλάγχνων», προσενεγκόν- 
τες εις τήν "Ιερωσύνην εν ή καί περισσότερα έκ τών σαρ
κικών τέκνων των.

Ασφαλώς ή τελειότης ατέλεστος! "Ισως να απέχωμεν 
πολύ έκ τής τελειότητος.

"Ισως ακόμη να φαίνωνται ασθενείς οί ώμοι μας, δια 
να βαστάσουν καί να ανταποκριθοϋν πλήρως εις τό βά
ρος τής αποστολής.

"Ισως ύπάρχουν έλλείψεις έν τή έπιτελέσει τοϋ δέον
τος.

Ά λλ’ ύπάρχει ή έννοια τής ευθύνης, ή ομολογία τοϋ 
χρέους καί μάλιστα έναντι τοϋ έκκλησιαστικοϋ πληρώ
ματος, τό οποίον αποτελεί προϋπόθεσιν τής ύπάρξεως 
τοϋ Έκκλησιαστικοϋ θεσμοϋ.

Καί εις καμμίαν περίπτωσιν ή Εκκλησία μας δέν είναι 
από τούς αδιαφανείς χώρους τής κοινωνίας, ούτε πολύ 
περισσότερον φυτώριον νοσηρότητος.

Ανοίγει εις πάντας τήν αγκάλην της καί ζητεί -ευκαί- 
ρως ακαίρως- τήν πίστιν, τήν αγάπην, τήν συνεργασίαν, 
τήν προσφοράν όλων. Αποδέχεται καί τήν έξ αγαθής προ-
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αιρέσεως προερχομένην έποικοδομητικήν κριτικήν καί 
ας εΐναι αυστηρά, αρκεί να μήν εΐναι στείρα καί αγονος.

Μακαριώτατε,
“Οτε ή "Αγία Μεγάλη τοϋ Χριστοϋ Εκκλησία έδώρι- 

ζε εις τήν Εκκλησίαν τής "Ελλάδος τό αυτοκέφαλον, 
ηύχετο -απλέτω πόθω καί διαπύρω αγάπη- τή φίλη αυτής 
έν Χριστώ αδελφή, στηριγμόν έν τή πίστει καί έν τή ενό- 
τητι, προκοπήν έν τοίς παραγγέλμασι τοϋ Κυρίου καί 
αγρυπνον προσοχήν εις τήν Όρθόδοξον διδασκαλίαν 
του Ποιμνίου, εις τό οποίον τό Πνεϋμα τό “Αγιον Τήν 
έπέστησε ποιμαίνειν, ώστε να τήν θαυμάζουν ακόμη καί 
οί αντικείμενοι τή ευσεβεία καί να λέγουν περί Αυτής: 
«τίς αϋτη ή έκκύπτουσα ώσεί όρθρος, καλή ώς σελήνη, 
έκλεκτή ώς ό ήλιος, θάμβος ώς τεταγμέναι».

Καρδιακή ή ευχή, μητρώα τα σπλάγχνα καί τα αισθή
ματα!

Ευχηθήτε, παρακαλώ, εις τόν Μέγαν καί "Ακρον 
Αρχιερέα Χριστόν, όπως, ταίς πρεσβείαις τών Πρωτο
κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ευχαίς τοϋ 
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο
λομαίου καί τών άγίων έκπροσώπων του καί πάντων 
τών τιμίων έκπροσώπων τών Μακαριωτάτων "Αγίων 
Πατριαρχών καί τών Προέδρων τών Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών, ή ευχή αϋτη, ή έκ μητρώων χειλέων προερ- 
χομένη, διαρκώς να πραγματοϋται. Να αστράπτη καί να 
λάμπη ή Εκκλησία τοϋ Χριστοϋ καί φωτόμορφα να είναι 
τα τέκνα Της. ’Αμήν.-



ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ 
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Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟ ΑΙΚΑΣΤΗΡΙΘ  

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  

ΑΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κατά καιρούς ακούονται καί γράφονται διάφορα σχόλια ώς προς το καθε
στώς της θρησκευτικής ελευθερίας στην χώρα μας καί ορισμένοι πολιτικοί καί 
δημοσιογράφοι ομιλούν άνακριβώς καί άνευ στοιχείων για τα δήθεν υπερβολικά 
προνόμια τής "Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ελλάδος. Προσφάτως μάλιστα έξε- 
δόθη δελτίο Τύπου άπο το Γραφείο τοϋ βουλευτοϋ καί καθηγητοϋ τοϋ Συντα
γματικού Δικαίου κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου, στο οποίο περιλαμβάνεται η πρό
ταση νά λάβει η χώρα μας τά άναγκαία μέτρα «ώστε νά μήν καταδικάζεται στο 
Στρασβοϋργο καί νά μήν τής άσκείται διεθνής κριτική πού πλήττει το κϋρος της 
καί τήν διπλωματική της άποτελεσματικότητα». Προφανώς ο κ. Βενιζέλος άνα- 
φέρεται σέ προσφυγές κατά τής Ελλάδος ενώπιον τού Ευρωπαϊκού Δικαστηρί
ου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο εδρεύει στο Στρασβούργο καί δέν είναι 
όργανο τής Ευρωπαϊκής Ένώσεως, άλλά τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Προς 
άποφυγήν, λοιπόν, εσφαλμένων εντυπώσεων καί γιά νά δοθεί μία σαφής εικόνα 
περί τοϋ θέματος κρίνουμε σκόπιμο νά παραθέσουμε ορισμένα ενδιαφέροντα 
στοιχεία άπο σχετική έρευνα, τήν οποία πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος κ. Γε
ώργιος Παπαθανασόπουλος. Ή  έρευνα δημοσιεύθηκε στο φύλλο τής 3/7/2005 
τής εφημερίδος «Τύπος τής Κυριακής» υπο τον τίτλο « Α θώο το καθεστώς τών 
σχέσεων Έκκλησίας-Πολιτείας».

"Ο συντάκτης τοϋ άρθρου μελέτησε όλες τίς προσφυγές πού κατετέθησαν κατά 
τής Ελλάδος στο Εϋρωπαϊκο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) 
καί επισημαίνει τά εξής: « Απο το 1968 έως τίς23 Μαΐου 1993, δηλαδή επί 25χρό
νια δέν υπήρξε καμμία υπόθεση σέ βάρος τής "Ελλάδος. Δηλαδή μέ τούς ίδιους 
νόμους τής δεκαετίας τοϋ 1930 γιά τον προσηλυτισμό καί μέ αυστηρότερο κα
θεστώς σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας επί δικτατορίας καί προ τής άναθε- 
ωρήσεως τοϋ Συντάγματος (1975/86) δέν υπήρξε καμμία προσφυγή. Επίσης, μό
νο μία άπο αυτές άφορα στίς σχέσεις "Ορθόδοξης Έκκλησίας-Πολιτείας. Μέ τήν 
παράθεση όλων αυτών τών προσφυγών άπομυθοποιείται πλήρως η προπαγάν
δα ότι οί Ελληνες πρέπει νά αισθάνονται περίπου ένοχοι, γιατί δήθεν συνεχώς 
καταδικάζονται γιά παραβίαση τών άρχών τής θρησκευτικής ελευθερίας καί τών 
δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου».

Στήν συνέχεια ο κ. Γ. Παπαθανασόπουλος παραθέτει τίς άποφάσεις αυτές 
λεπτομερώς, εκ τών οποίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή πρώτη, δηλαδή 
εκείνη τής 25/5/1993. Σημειώνει σχετικά ο άρθρογράφος: «"Ηπρώτη είναι ή πε
ρίφημη περίπτωση τοϋ Μάρτυρος τοϋ Ιεχωβά Κοκκινάκη καί άφοροϋσε στο Νό
μο 1363/1938 περί προσηλυτισμού. Ο νόμος δίδει τον έξής όρισμο γιά τον προ
σηλυτισμέ πού άπαγορεύεται: “Προσηλυτισμος ιδία είναι ή διά πάσης φύσεως 
παροχών ή δ ι’ υποσχέσεως τοιούτων ή άλλης ήθικής ή υλικής περιθάλψεως, διά 
μέσωνάπατηλών, διά καταχρήσεως τής άπειρίας ή εμπιστοσύνης ή δ ι’ εκμεταλ- 
λεύσεως τής άνάγκης τής πνευματικής άδυναμίας ή τής κουφότητος άμεσος ή 
έμμεσος προσπάθεια προς διείσδυσιν εις τήν θρησκευτικήν συνείδησιν έτεροδό- 

ξων επί σκοπώ μεταβολής τοϋ περιεχομένου αυτής”. Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση 
τοϋ Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή Νομοθεσία περί προσηλυτισμού είναι συμβατή 
μέ τήν Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων τού "Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.). Νά ση
μειωθεί ότι ή στάση τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας έναντι τής εκ τών ΗΠΑ προ- 

ερχομένης θρησκευτικής κινήσεως τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά είναι πολύ αυστη-



ρότερη από αυτήν τής 'Ελλάδος καί ό έλεγχος ατά οικο
νομικά της συνεχής καί έπιστάμενος καί βαρύτατα τά 
πρόστιμα πού έχουν έπιβληθεΐ. Πρόσφατα οί Μάρτυρες 
τοϋ Ιεχωβά τέλεσαν άπολύτως έλευθέρως καί άκωλύτως 
καί χωρίς κανένα κώλυμα στή Μαλακάσα τή Συνέλευση 
Περιφερείας, όπως τήν ονομάζουν, μέ τήν παρουσία 
35.000 πιστών τους, κατά δική τους μαρτυρία. "Αν συ
νέβαιναν οί μαζικές καί πολυέξοδες έκδηλώσεις αύτές 
στή Γαλλία λ .χ , τό γαλλικό κράτος θά ηλεγχε τά έξοδα 
καί τά έσοδα για τή διοργάνωσή τους καί θά έπέβαλε σχε
τικά πρόστιμα αν έβρισκε ότι δέν δικαιολογούνται τά 
σχετικά έξοδα».

Επισκοπών τό σύνολο τών κατατεθεισών εις βάρος 
τής χώρας μας προσφυγών ο συντάκτης τού αρθρου σχο
λιάζει: « Α πό τίς 16 προσφυγές κατά τής 'Ελλάδος στό 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοϋ Ανθρώπου 
κατά τά προηγούμενα 36 χρόνια, οί 11, δηλαδή τό 36%, 
είναι τών γνωστών γιά τήν έπιθετικότητά τους Μαρτύ
ρων τοϋ Ιεχωβά καί άπό αυτές οί έννέα (9) είναι μεταξύ 
τών έτών 1993 καί 1999. Α πό τίς άλλες πέντε, ή μία είναι 
τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος γιά τήν δήμευση τής περι
ουσίας της άπό τό ελληνικό κράτος, οί δύο είναι μου
σουλμάνων τής Θράκης, πού θέλουν νά καταργήσουν τήν 
έπιλογή τοϋ Μουφτή τους μέ βάση τήν Συνθήκη τής Αω- 
ζάννης, ή μία τής Καθολικής Εκκλησίας γιά τήν καθιέ
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ρωση γ ι ’ αύτήν είδικοϋ δικαιικοϋ καθεστώτος στήν 
Ελλάδα καί ή τελευταία γιά δημιουργία σωματείου πού 
νά προωθεί τήν άλυτρωτική πολιτική τών Σκοπίων στή 
Μακεδονία».

Καταλήγει δέ τό άναλυτικό δημοσίευμα τού κ. Γ. Πα- 
παθανασόπουλου μέ τήν άκόλουθη διαπίστωση: « Ά ν  
λόγω καί μόνο τών προσφυγών τών Μαρτύρων τοϋ Ιε 
χωβά πρέπει νά άλλάξει τό καθεστώς τών σχέσεων Πο
λιτείας καί Εκκλησίας καί τό συνταγματικό καί νομο
θετικό πλαίσιο τής 'Ελλάδος, αύτό είναι άπαράδεκτο άπό 
κάθε άποψη. Γιατί δέν μπορεί νά ρυθμίζεται ή λειτουρ
γία τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος άπό μία μικρή θρη
σκευτική ομάδα, τής όποιας πολλές άρχές προσβάλλουν 
τό ήθος καί τόν πολιτισμό κάθε έλεύθερου πολίτη».

Δυστυχώς ή όλη συζήτηση περί τής θρησκευτικής ελευ
θερίας στήν χώρα μας καί περί τών σχέσεων Εκκλησίας 
καί Πολιτείας γίνεται κατά κανόνα μέ άνακριβή στοι
χεία καί μέ άτεκμηρίωτες δηλώσεις κυρίως δέ υπό τήν 
οπτική γωνία μειοψηφικών ομάδων καί άντιλήψεων. 'Η 
πλειοψηφία τού έλληνικοΰ λαού δέν ένοχλεΐται καί ούτε 
έχει λόγο νά ένοχλεΐται άπό τό υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο. Αύτή τήν πλειοψηφία, λοιπόν, πρέπει νά λαμ
βάνουν πάντοτε υπ’ δψιν τους όσοι άναφέρονται στήν 
δημοκρατία καί στίς δημοκρατικές έλευθερίες, όταν πρό
κειται νά έπικρίνουν τήν Εκκλησία τής 'Ελλάδος.
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Η ΕΚΤΑΚΤΟΣ 

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ  

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΣΥΝΟΑΟΥ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

(27.6.2005)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Συνήλθε στίς 27 "Ιουνίου 2005, σέ έκτακτη Συνεδρία η "Ιερά Σύνοδος τής "Ιε
ραρχίας τής "Εκκλησίας τής "Ελλάδος υπό την Προεδρία τοϋ Μακαριωτάτου 
"Αρχιεπισκόπου "Αθηνών καί πάσης "Ελλάδος κ. Χριστοδούλου στην Αίθουσα 
Συνεδριών τής "Ιερας Συνόδου τής "Ιεραρχίας.

Πρό τής Συνεδρίας έτελέσθη "Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Καθολικό 
τής "Ιερας Μονής Πετράκη, ίερουργοϋντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πατρών κ. Χρυσοστόμου.

Περί τήν 9η πρωινή, στή μεγάλη Αίθουσα τών Συνεδριών τής "Ιερας Συνόδου, 
έψάλη ή "Ακολουθία γιά τήν έναρξη τών έργασιών τής "Ιερας Συνόδου. "Ανα- 
γνωσθέντος τοϋ Καταλόγου τών συμμετεχόντων "Ιεραρχών, διεπιστώθη ή άπου- 
σ>α τών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κορίνθου κ. Παντελεήμονος, Γόρτυ- 
νος κ. Θεοφίλου, Φ ιλίππων κ. Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καί Καλαβρύτων 
κ. "Αμβροσίου.

"Ακολούθως, συνεκροτήθη ή "Επιτροπή Τύπου άπό τούς Σεβασμιωτάτους Μη
τροπολίτες Θεσσαλονίκης κ. "Ανθιμο, Φθιώτιδος κ. Νικόλαο καί Σύρου κ. Δω
ρόθεο.

"Ο ΜακαριώτατοςΆρχιεπίσκοπος "Αθηνών καί πάσης "Ελλάδος κ. Χριστό
δουλος προσεφώνησε τά Μέλη τής "Ιερας Συνόδου τής "Ιεραρχίας καί άναφέρ- 
θηκε στό σκοπό τής Συγκλήσεως Αυτής, καθώς καί γιά τήν άναγκαιότητα τής τα
χείας πληρώσεως τής "Ιερας Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσά- 
λων λόγω τής μεγάλης έκτάσεως καί τού πολυπληθούς ποιμνίου αυτής. "Αναφε- 
ρόμενος ο Μακαριώτατος Πρόεδρος στά όσα τόν τελευταίο καιρό συνέβησαν 
στόν χώρο τής "Εκκλησίας στό τομέα τής αϋτοκαθάρσεως, συνεπλήρωσε ότι: 
«έλήφθησαν όλα τά μέτρα γιά τήν έσωτερική αϋτοκάθαρση όσο καί γιά τήν πε
ραιτέρω θωράκιση τοϋ "Ιεροϋ Θεσμοϋ τής "Εκκλησίας. Χωρίς νά δικαιούμαι», συ
νέχισε, «νά έπεκτείνω σήμερα τόν λόγο έπί τοϋ σημείου αϋτοϋ, άπλώς περιορί
ζομαι νά τονίσω ότι στήν κοινή συνείδηση τοϋ μέσου "Ελληνος έχει δημιουργη- 
θεί άτυχώς ή πεπλανημένη έντύπωση ότι ή κάθαρση δέν έχει προχωρήσει σέ βά
θος. "Η έντύπωση αϋτή μας άδικεί κατάφωρα, έπειδή ή Διαρκής "Ιερά Σύνοδος 
έχει έπιληφθεί καθ’ όλο τούτο τό διάστημα μέ ιδιαίτερη προσοχή καί άποτελε- 
σματικότητα τού θέματος τής αϋτοκαθάρσεως καί συνεχίζει».

"Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ώς "Αντιπρόεδρος τού 
Σώματος τής "Ιερας Συνόδου τής "Ιεραρχίας άντεφώνησε έκ μέρους τών Σεβα
σμιωτάτων "Ιεραρχών καί έπεσήμανε τόν σεβασμό όλων στό Συνοδικό Θεσμό 
τής "Εκκλησίας.

Περί τού τρόπου πληρώσεως τής κενής Μητροπολιτικής "Εδρας, έγινε ψη
φοφορία μέ τά έξής άποτελέσματα: "Επί ψηφισάντων 71 ή πρόταση δ ι’ έκλογής 
έλαβε 17 ψήφους καί ή πρόταση διά καταστάσεως 51 ψήφους. Εϋρέθησαν άκό- 
μη 3 λευκές ψήφοι. "Ετσι ή "Ιεραρχία άπεφάνθη ϋπέρ τής πληρώσεως τής "Ιερας 
Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων διά καταστάσεως.

"Ακολούθησε ή διαδικασία τής πληρώσεως τής "Ιερας Μητροπόλεως Θεσσα
λιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων διά καταστάσεως μέ τό άκόλουθο άποτέλσμα: 
"Επί συνόλου 71 ψηφισάντων, άνεδείχθη Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φα-



ναριοφερσάλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης από 
Κυθήρων κ. Κύριλλος, λαβών 60 ψήφους. Επίσης ο Σε
βασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας έλαβε 2 ψήφους, 
ενώ βρέθηκαν 8 λευκά καί 1 άκυρο ψηφοδέλτιο.

Ευθύς μετα τό πέρας της έκλογικης διαδικασίας για 
τήν Ίερα Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερ- 
σάλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. 
Σεραφείμ δήλωσε οτι δέν ήταν υποψήφιος για μετάθεση 
καί οτι οί 2 υπέρ αυτού ψηφίσαντες τού είναι άγνωστοι.

Ακολούθησε τό Μικρό Μήνυμα.
Στή συνέχεια έγινε ψηφοφορία περί τού τρόπου πλη- 

ρώσεως της κενωθείσης Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων 
μέ τα έξης αποτελέσματα: Έ πί ψηφισάντων 71 ή πρότα
ση δ ι’ έκλογης έλαβε 60 ψήφους καί ή πρόταση δια κα- 
ταστάσεως 6 ψήφους. Ευρέθησαν ακόμη 4 λευκές ψηφοι 
καί μία άκυρη. “Ετσι ή Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πλη- 
ρώσεως της Ίερας Μητροπόλεως Κυθήρων δ ι’ έκλογης.

Ακολούθησε ή διαδικασία πληρώσεως της Ίερας Μη
τροπόλεως Κυθήρων δ ι’ έκλογης. Για τήν κατάρτιση τού 
τριπροσώπου έπί συνόλου 71 ψηφισάντων έλαβαν:

1) Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Στεργιούλης ψήφους 58.
2) Αρχιμανδρίτης Μακάριος Βαρλας ψήφους 11.
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3) Αρχιμανδρίτης Ιερεμίας Φούντας ψήφους 8.
Έ πί της δευτέρας ψηφοφορίας, καί γενομένης της δια

λογής τών ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Κυθήρων ο 
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Στεργιούλης, μέ 
58 ψήφους, έπί συνόλου 69 ψηφισάντων, ένώ έλαβε καί 
3 ψήφους ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Μακάριος Βαρ
λας. Ευρέθησαν ακόμη 7 λευκές ψηφοι καί μία άκυρη. 
“Οπως έμφαίνεται από τό αποτέλεσμα δύο Ιεράρχες δέν 
μετέσχον αυτης της ψηφοφορίας διότι είχαν αποχωρήσει 
από τή Συνεδρία.

Ακολούθησε τό Μικρό Μήνυμα.
“Επειτα καί κατα τήν κρατούσα Εκκλησιαστική Τά

ξη, οί έψηφισμένοι Μητροπολίτες Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος καί Κυθήρων κ. Σερα
φείμ έδωσαν τό Μέγα Μήνυμα έντός τού Καθολικού της 
Ίερας Μονης Πετράκη, χοροσταντούντος τού Μακα- 
ριωτάτου Προέδρου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος κ. Χριστοδούλου, έπί παρουσία πολλών Ι ε 
ραρχών, Κληρικών καί Λαϊκών Χριστιανών.

Ή  χειροτονία τού νέου έψηφισμένου Μητροπολίτου 
Κυθήρων κ. Σεραφείμ έτελέσθη τό Σάββατο 2 Ιουλίου 
200 5, στόν Ιερό Καθεδρικό Ναό τών Αθηνών.

Στιγμιότυπο από τήν έναρξη των έργασιων της Ίερας Συνόδου 
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (27.6.2005).
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΑΟΣ 

ΚΑΙ

ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ 

χ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

"Ο Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Κυθήρων κ. Κύριλλος Χριστάκης έγεννήθη είς 
τας Κολλί,νας "Αρκαδίας τά  1938. Τά 1959 έχειροτονήθη Διάκονος καί τά  1969 
Πρεσβύτερος, άναλαβών καθήκοντα Διευθυντοϋ τοϋ Οικοτροφείου καί "Εφημε
ρίου τής Ριζαρείου "Εκκλησιαστικής Σχολής. Τά 1968 έλαβε τό πτυχίον τής Θε- 
ολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου "Αθηνάν. "Από τοϋ 1969 έως τά  1971 ϋπη- 
ρέτησεν ως Στρατιωτικός "Ιεροκήρυξ είς τήν Σχολήν Εϋελπίδων. "Από τοϋ 1971 
έως τοϋ 1998 ϋπηρέτησεν ως Πρωτοσύγκελος, "Ιεροκήρυξ καί Καθηγητής έν Καρ- 
δίτση. "Επανειλημμένως, κατα διαστήματα, προσέφερε ϋπηρεσίας είς τό έργον τής 
"Εξωτερικής "Ιεραποστολής είς "Ανατολικήν "Αφρικήν καί "Απω "Ανατολήν. Μη
τροπολίτης Κυθήρων έξελέγη τά  1998.

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος 
καί Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος, 
ό οποίος ένεθρονίσθη στήν Καρδίτσα 

στίς 10/7/2005.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΤΟΥ ΝΕΟΥ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΚΥΘΗΡΩΝ 

κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

"Εγεννήθη τήν 27-12-1950 είς Βραγκιανα Καρδίτσης. "Εγκύκλιοι σπουδαί είς 
γενέτειραν. "Απεφοίτησεν έκ τής έξαταξίου Ριζαρείου "Εκκλ. Σχολής τό 1970. 
"Εσπούδασε τήν ίεραν τής Θεολογίας έπιστήμην κατα τα έτη 1972-1976 είς τήν 
Θεολογικήν Σχολήν τοϋ "Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είσαχθείς 
πράτος έκ τάν ϋποψηφίων άμφοτέρων τάν Θεολογικάν Σχολάν καί λαβών ϋπο- 
τροφίαν. Παρηκολούθησε μεταπτυχιακας σπουδας είς τό τμήμα τής Συστηματικής 
Θεολογίας τής αϋτής Σχολής κατα τα έτη 1977 -1978. "Ως λαϊκός Κατηχητής διη- 
κόνησεν έν "Αμαρουσίω "Αττικής καί Καρδίτση.

Είς τας τάξεις τοϋ "Ιεροϋ Κλήρου είσήλθε τό 1971, χειροτονηθείς είς Διάκο
νον έν τή "Ιερα Μητροπόλει Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων. "Από τοϋ 
1971 έως τοϋ 1974 διετέλεσε Διευθυντής τής έκδόσεως τοϋ περιοδικοϋ «Σεραφείμ 
ό Ίερομάρτυς Φαναριού». Τόν "Οκτώβριον τοϋ 1974 ένετάγη είς τήν δύναμιν 
τής "Ιερας Μητροπόλεως Ύδρας καί ένεγράφη είς τήν "Ιεραν Μονήν "Αγίας Τριά- 
δος Ύδρας, γνωστήν ώς Μοναστικός Οίκος Πατερικής Διακονίας, τόν δέ Αύγου
στον τοϋ 1979 διωρίσθη ώς τακτικός "Ιεροκήρυξ τοϋ ΟΔΔΕΠ παρα τή "Ιερα Μη
τροπόλει Ύδρας, Σπετσάν καί Αίγίνης. Τό 1981 έχειροτονήθη είς Πρεσβύτερον- 
"Αρχιμανδρίτην καί τό αϋτό έτος, κατόπιν σχετικής άδείας τής "Ιερας Συνόδου, 
χορηγουμένης είς άγάμους κληρικούς, μετέβη είς "Αγιον "Ορος "Αθω, ένθα έπί 
τριετίαν ήσχολήθη μέ τήν σύναξιν ϋλικοϋ έξ 110 "Αγίων Πατέρων καί "Εκκλησ. 
Διδασκάλων (κατα προτίμησιν όλων τάν άγίων νηπτικάν τοιούτων) τάν 20 χρι- 
στιανικάν αίώνων, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ έν άγίοις Πατρός ήμάν Νε
κταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως, τό οποίον ϋλικόν καλύπτει τρείς (3) ογκώ
δεις τόμους τεσσάρων χιλιάδων περίπου σελίδων καί θεία συνάρσει θ" άποτελέση

τό τρίτομον φιλοκαλικόν "Ανθο- 
λόγιον (ήδη οί δϋο πρώτοι τόμοι 
έκυκλοφορήθησαν τό 2000, ό 
πράτος, τό 2004, ό δεύτερος καί 
ό τρίτος εϋρίσκεται έν τά  περαι- 
οϋσθαι) είς συνέχειαν τοϋ Πατε- 
ρικοϋ έργου «Ό σμή ευωδίας 
Πνευματικής».

"Από τοϋ έτους 1991 καί μέχρι 
σήμερον έχει τήν εϋθύνην τής συν
τάξεως καί έπιμελείας έκδόσεως 
τάν έγκολπίων ήμερολογίων τής 
"Ιερας Μητροπόλεως Ύδρας. Τό 
1994 άνέλαβε, παραλλήλως πρός 
τα "Ιεροκηρυκτικά, καθήκοντα Γε- 
νικοϋ "Αρχιερατικοϋ "Επιτρό- 
που,τό δέ έτος 1997, έπί τή συμ
πληρώσει 30ετοϋς εϋδοκίμου 
Ποιμαντορικής Διακονίας τοϋ 
Σεβ. Μητροπολίτου "Υδρας κ.κ. 
"Ιεροθέου, συνέλεξε τό ϋλικόν καί 
έπεμελήθη τής έκδόσεως τοϋ άφιε-Ό Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ
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ρωθέντος Αύτφ Τιμητικού Τόμου. Ασχοληθείς από 15ε- 
τΐας, περίπου, ίδιωτικως μέ την ύμνογραφίαν, έξέδωκε τό 
1998 τό πρώτον αύτού ύμνογραφικόν πόνημα, ήτοι τήν 
Άσματικήν Ακολουθίαν είς τόν άγιον Γρηγέντιον Αιθιο
πίας, αχρι δέ τούδε συνετέθησαν δεκατέσσαρα υμνολο- 
γικα έργα, επτά (7) ’Ακολουθίαι καί επτά (7) Παρακλη
τικοί Κανόνες, μεθ ων ό είς τόν άγιον Νεκτάριον κατό
πιν εύλογίας τού Μακ. Πατριάρχου Άλεξανδρείας κ.κ.

Πέτρου ποιηθείς νέος Παρακλητικός Κανών καί ή νέα 
Άσματική Ακολουθία είς τόν άγιον Νεκτάριον έπί τή 
μετακομιδή τεμαχίου τοϋ Τεροϋ λειψάνου είς Αλεξάν
δρειαν. Τόν Ιανουάριον τοϋ 1999 συμμετέσχε έπειτα από 
πρόσκλησιν τοϋ μακαριστοϋ Πατριάρχου Άλεξανδρείας 
είς τάς έορταστικάς έκδηλώσεις πρός τιμήν τοϋ Άγ. Νε
κταρίου είς Κάιρον καί Αλεξάνδρειαν καί είς τό έν 
Καΐρω Συμπόσιον.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 Αθήνα 12.4.2005
115 23 ΑΘΗΝΑ ΑΠ: 1294

ΤΗΛ.: 210-6475601
ΡΛΧ: 210-6475628

Ή  ’Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά 
από πρόσκληση τού Προέδρου της σέ τακτική συνεδρίαση τήν 10.3.2005 στο κα
τάστημά της, αποτελουμενη από τόν Δ. Γουργουράκη, Πρόεδρο, καί τους κ.κ. Ν. 
Φραγκάκη, εισηγητή, Σ. Σαρηβαλάση, Α. Παπαχρίστου, Σ. Λύτρα, τακτικά μέλη, 
καί τα αναπληρωματικά μέλη Α. Παπανεοφύτου σέ αναπλήρωση τού τακτικού 
μέλους Ν. Παπαγεωργίου καί Γ. Πάντζιου σέ αναπλήρωση τού τακτικού μέλους 
Α. Πομπόρτση, οί όποιοι αν καί είχαν προσκληθεί νομίμως δέν προσήλθαν λόγω 
κωλύματος, προκειμένου νά έξετάσει τήν ύπόθεση σχετικά μέ τήν έπεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έκπομπές τού τηλεοπτικού σταθμού 
«ΕχΙγη Ούαηηοΐ 3», γιά τήν οποία ή ’Αρχή έπελήφθη αύτεπαγγέλτως. Παρόντες 
χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν ή Ε.Ι. Τσακιρίδου, έλέγκτρια (ώς ε’ισηγητρια έπί 
τών καταγγελιών τού Αρχιμανδρίτη Ι.-Π.Γ., πού συνεξετάζονται μέ τήν παρού
σα), ο Κ. Μουλίνος έλεγκτής, ώς βοηθός εισηγητής τού Ν. Φραγκάκη, ή Κ. Μα- 
νίκα, έλέγκτρια, ώς βοηθός εισηγητή τής Γ. Πάντζιου, ε’ισηγητριας στήν ύπόθε
ση σχετικά μέ τήν έπεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έκπομ
πές τού τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕΤΕΚ» πού συνεξετάζεται καί ή Γ. Παλαιολό
γου, ύπάλληλος τής Αρχής, ώς γραμματέας.

Ή  ’Αρχή αφού έλαβε ύπόψη τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τών 21.2.2005,
24.2.2005, 3.3.2005 καί τά λοιπά στοιχεία τού φακέλου καί μετά από διαλογική 
συζήτηση

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 9Α τού Σ. «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από 

τή συλλογή, επεξεργασία καί χρήση, ιδίως μέ ήλεκτρονικά μέσα, των προσω
πικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η  προστασία τών προσωπικών δε
δομένων διασφαλίζεται από Ανεξάρτητη αρχή, πού συγκροτείται καί λειτουρ
γεί, όπως νόμος ορίζει». Σύμφωνα δέ μέ τόν ν. 2472/1997, όπως αύτός σήμερα 
ισχύει, έχει συσταθεί ή ’Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Αρχή) μέ αποστολή τήν έποπτεία τής έφαρμογής τού νόμου γιά τήν προστασία 
τού ατόμου από τήν έπεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς καί 
τήν ένάσκηση τών αρμοδιοτήτων πού τής ανατίθενται κάθε φορά (άρθρο 15 § 1 
τού προαναφερθέντος νόμου).

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τού Ν. 2472/1997 «α) “Δεδομένα προσωπικού χαρα
κτήρα” [νοούνται] κάθε πληροφορία πού αναφέρεται στό ύποκείμενο τών δεδο
μένων. β) “Εύαίσθητα δεδομένα” [νοούνται] τά δεδομένα πού αφορούν τή φυ
λετική ή έθνική προέλευση, τά πολιτικά φρονήματα, τίς θρησκευτικές ή φιλοσο-
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φικές πεποιθήσεις, τή συμμετοχή σέ ένωση, σωματείο καί 
συνδικαλιστική οργάνωση, τήν υγεία, τήν κοινωνική πρό
νοια καί τήν ερωτική ζωή, καθώς καί τά σχετικά μέ ποι
νικές διώξεις ή καταδίκες, γ) “Υποκείμενο τών δεδομέ
νων” [νοείται] τό φυσικό πρόσωπο στό όποιο άναφέρο- 
νται τά δεδομένα καί τοϋ οποίου ή ταυτότητα είναι γνω
στή ή μπορεί νά εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί νά προσ
διοριστεί άμέσως ή έμμέσως. δ) “Επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα” [νοείται] κάθε έργασία ή σειρά 
έργασιών πού πραγματοποιείται, άπό τό Αημόσιο ή άπό 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου 
ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο μέ ή χωρίς τή 
βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων καί εφαρμόζονται 
σέ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ή συλλογή, 
ή καταχώριση, ή οργάνωση, ή διατήρηση ή άποθήκευση, 
ή τροποποίηση, ή έξαγωγή, ή χρήση, ή διαβίβαση, ή διά
δοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, ή συσχέτιση ή ό συν
δυασμός, ή διασύνδεση, ή δέσμευση (κλείδωμα), ή δια
γραφή, ή καταστροφή, ε) “Αρχείο δεδομένων προσωπι
κού χαρακτήρα” [νοείται] σύνολο δεδομένων προσωπι
κού χαρακτήρα, τά οποία άποτελοϋν ή μπορεί νά άπο- 
τελέσουν άντικείμενο έπεξεργασίας, καί τά οποία τη
ρούνται είτε άπό τό Αημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημο
σίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό 
πρόσωπο... ζ) “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” [νοείται] 
οποιοσδήποτε καθορίζει τό σκοπό καί τόν τρόπο έπε
ξεργασίας τών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια άρχή ή υπηρεσία ή 
οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Ο ταν ο σκοπός καί ο 
τρόπος τής έπεξεργασίας καθορίζονται μέ διατάξεις νό
μου ή κανονιστικές διατάξεις έθνικοϋ ή κοινοτικού δι
καίου, ο υπεύθυνος έπεξεργασίας ή τά ειδικά κριτήρια 
βάσει τών οποίων γίνεται ή έπιλογή του καθορίζονται 
άντίστοιχα άπό τό έθνικό ή τό κοινοτικό δίκαιο».

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 3 § 1 τοϋ ν. 2472/1997 «Οί δια
τάξεις τοϋ παρόντος νόμου έφαρμόζονται στήν έν όλω 
ή έν μέρει αυτοματοποιημένη έπεξεργασία, καθώς καί 
στή μη αυτοματοποιημένη έπεξεργασία δεδομένων προ
σωπικού χαρακτήρα, τά οποία περιλαμβάνονται ή πρό
κειται νά περιληφθοϋν σέ άρχείο». Μόνο ή συλλογή, 
άποθήκευση καί διάδοση κάθε είδους στοιχείων πού πε
ριέχουν προσωπικά δεδομένα (έγγραφα, ήχογραφημένες 
κασέτες, βιντεοταινίες κλπ.) έμπίπτει στό πεδίο έφαρ- 
μογής τοϋ ν. 2472/1997, άνεξαρτήτως τοϋ αν στό πεδίο 
τοϋ νόμου έμπίπτει καί ή έν γένει δημοσιοποίηση πλη

ροφοριών μέ τή μορφή συνεντεύξεως, έστω καί μαγνη
τοσκοπημένης. Οί έπεξεργασίες των δεδομένων ήχου καί 
εικόνας καλύπτονται άπό τόν ν. 2472/1997 μόνο έφόσον 
είναι αυτοματοποιημένες ή έφόσον τα δεδομένα αυτα πε
ριλαμβάνονται ή προορίζονται να περιληφθοϋν σέ άρχείο 
διαρθρωμένο σύμφωνα μέ είδικά, όσον άφορα πρόσω
πα, κριτήρια, ώστε να είναι ευχερής ή πρόσβαση στα έν 
λόγω δεδομένα προσωπικοϋ χαρακτήρα (βλ. οδηγία 
95/46/ΕΚ, σκέψη προοιμίου άρ. 27). Ή  άναφορα σέ προ
σωπικα δεδομένα μέ τή μορφή συνέντευξης άποτελεί 
έκφραση άποψης ή γνώμης τοϋ όμιλοϋντος προσώπου ή 
τών συμμετεχόντων στή συνέντευξη (δηλαδή καί τοϋ δη
μοσιογράφου), δέν μπορεί να θεωρηθεί όμως λειτουρ
γικό μέρος ένός άρχείου (τών βιντεοκασετών τών μετα
διδόμενων έκπομπών πού τηρεί ό τηλεοπτικός σταθμός 
κατ’ άρθρο 3 § 12 τοϋ ν. 2328/1955), διότι δέν έχει αυτο
τέλεια ώς πρός τήν δομή τής βιντεοκασέτας ώς άρχείου. 
Αέν μπορεί να άποτελέσει τμήμα ή αυτοδύναμο ώς πρός 
τό περιεχόμενό της τμήμα, δηλαδή μέρος τής δομής, τοϋ 
συγκεκριμένου άρχείου. Αντίθετα, ώς πρός τήν μετάδο
ση τών στοιχείων μπορεί κανείς να έντοπίσει καί να άνα- 
ζητήσει οπτικα τα σημεία αυτα στή ροή τής βιντεοται
νίας, διότι ώς πληροφορίες άποτελοϋν άνεξάρτητα τμή
ματα αυτοτελή, ξένα πρός τό περιβάλλον στό οποίο δια
δραματίζεται ή έκπομπή, μέ συνέπεια να άποτελοϋν 
οπτικα καί ήχητικα προσωπικα δεδομένα (έτσι καί στήν 
άπόφαση τής Αρχής 100/2000). Ή  βιντεοκασέτα-κασέτα 
τής μεταδιδόμενης έκπομπής λειτουργεί για αυτό τόν λό
γο, έστω καί σέ υποτυπώδη μορφή, ώς άρχείο διαρθρω
μένο σύμφωνα μέ είδικά, όσον άφορα τα πρόσωπα, κρι
τήρια, διότι είναι ευχερής ή πρόσβαση στα προσωπικα 
δεδομένα πού περιλαμβάνει, έστω μέ τή χρήση τοϋ μη- 
χανικοϋ μέσου τοϋ βίντεο.

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 5 § 2 περ. ε' «Κ ατ’ έξαίρεση 
έπιτρέπεται ή έπεξεργασία καί χιορίς τή συγκατάθεση, 
ότα ν ... ή έπεξεργασία είναι άπολύτως άναγκαία για τήν 
ίκανοποίηση τοϋ έννόμου συμφέροντος πού έπιδιώκει ό 
υπεύθυνος έπεξεργασίας ή ο τρίτος ή οί τρίτοι στούς 
οποίους άνακοινώνονται τα δεδομένα καί υπό τόν όρο 
ότι τούτο υπερέχει προφανώς τών δικαιωμάτων καί 
συμφερόντων τών προσώπων, στα οποία άναφέρονται τα 
δεδομένα καί δέν θίγονται οί θεμελιώδεις έλευθερίες 
αυτών». Ώ ς τέτοιο έννομο συμφέρον νοείται καί τό δι
καίωμα τής πληροφόρησης, τόσο τοϋ πληροφορείν 
(άρθρο 14 παρ. 1 Σ.) όσο καί τοϋ πληροφορείσθαι (άρθρο
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5Α Σ.). 'Η ανάγκη δέ ένημέρωσης τοϋ κοινού για μείζονα 
θέματα λειτουργίας των θεσμών καί ειδικότερα για τα 
καταγγελλόμενα στο χώρο της δικαιοσύνης καί στους 
κόλπους της Ιεραρχίας της Εκκλησίας αποτελεί ζήτημα 
δημοσίου ένδιαφέροντος. Το δικαιολογημένο ένδιαφέ- 
ρον καλύπτει καί έκδηλώσεις δημοσίων προσώπων οί 
οποίες, ανεξάρτητα απο τον τρόπο καί τον χρόνο που 
γίνονται (ακόμα, δηλαδή, καί έκτος δημόσιου χώρου), 
μπορούν να θεωρηθούν ότι πραγματοποιούνται στα 
πλαίσια της ανατεθειμένης σ’ αυτούς δημόσιας λειτουρ
γίας, ή οποία ώς έκ της φύσεως καί τοϋ είδους τών έκπλη- 
ρούμενων καθηκόντων ϋπόκειται σέ δημόσιο έλεγχο καί 
κριτική (βλ. Α.Π. 1317/2001, Α.Π. 874/2004). Το δικαιο
λογημένο ένδιαφέρον καλύπτει, δηλαδή, ακόμα καί μή 
δημόσιες πράξεις όταν αυτές ένδιαφέρουν λόγω της φύ
σης τους το κοινωνικό σύνολο (ΠολΠρωτ.Αθ 65/2004). 
"Ετσι ο χρηματισμος ένος δικαστη είναι ζήτημα πού 
ένδιαφέρει τήν δημόσια γνώμη καί μπορεί να συνδέεται 
μέ ευρύτερο πρόβλημα διαφθοράς στον θεσμο της δι
καιοσύνης. Το ίδιο ισχύει καί για πράξεις ιεραρχών πού 
έρχονται σέ προφανη αντίθεση μέ τήν έπιβαλλόμενη απο 
τούς ιερούς κανόνες, οί οποίοι αποτελούν συνταγματικα 
καθιερωμένη ειδική για τον ορθόδοξο κληρο νομοθέτη
ση, συμπεριφορα μητροπολιτών.

Ά πο  τήν διάταξη τοϋ άρθρου 7 § 2 περ. ζ' τοϋ ν. 
2472/1997 (ρύθμιση της έπεξεργασίας ευαίσθητων προ
σωπικών δεδομένων για δημοσιογραφικούς σκοπούς, 
διάταξη πού κατα μείζονα λόγο αποτελεί νομιμοποιη
τική βάση έπεξεργασίας καί για τα άπλα προσωπικα δε
δομένα) τίθενται για το έπιτρεπτο της έπεξεργασίας οί 
έξης προϋποθέσεις: 1) ή έπεξεργασία να αφορά δεδομέ
να δημοσίων προσώπων, έφόσον αυτα συνδέονται μέ τήν 
άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τή διαχείριση συμ
φερόντων τρίτων, 2) ή έπεξεργασία να πραγματοποιείται 
αποκλειστικα για δημοσιογραφικούς σκοπούς, 3) άδεια 
της Άρχης, ή οποία χορηγείται μόνο έφόσον α) ή έπε
ξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τήν έξασφάλιση 
τοϋ δικαιώματος πληροφόρησης έπί θεμάτων δημοσίου 
ένδιαφέροντος... [θετική προϋπόθεση] καί β) έφόσον δέν 
παραβιάζεται καθ’ οίονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προ
στασίας της ιδιωτικης καί οικογενειακης ζωης [αρνητική 
προϋπόθεση]. Κατα τήν έννοια της τελευταίας αυτης προ
ϋπόθεσης δέν χωρεί στάθμιση μεταξύ τοϋ δικαιώματος 
στον ιδιωτικο βίο καί τού δικαιώματος στο πληροφο- 
ρείν: ή έλευθερία τού πληροφορείν δέν περιλαμβάνει τήν
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έλευθερία διάδοσης πληροφοριών πού ανάγονται στήν 
ιδιωτική καί δή στήν έρωτική ζωή τού ατόμου. 'Η απα
γόρευση έπεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων προσωπι
κού χαρακτήρα απο τούς δημοσιογράφους δέν θίγει τήν 
έλευθερία της έκφρασης ή τού πληροφορείν. 'Η προστα
σία της μιάς ατομικης έλευθερίας δέν τέμνεται μέ τήν 
προστασία της άλλης. Το δικαίωμα στον ιδιωτικο βίο 
αναφέρεται έξ ϋπαρχης σέ σφαίρα της ζωης τού ατόμου, 
σέ μέρος τουλάχιστον της οποίας δέν δικαιούται να 
εισέλθει ο δημοσιογράφος κατα τήν άσκηση τών συμ
φυών μέ τήν έπαγγελματική ιδιότητά του δικαιωμάτων 
[βλ. παρατηρ. Β. Βουτσάκη, ϋπο τήν ΣτΕ 3545/2002 ΝοΒ 
51.359]. 'Η προεκτεθείσα προστασία έναντι της δημο- 
σιογραφικης έρευνας τών υποκειμένων ώς προς τα ευαί
σθητα προσωπικα δεδομένα τους έξασφαλίζεται κατα το 
Σύνταγμα στον καθένα. Συνεπώς δέν είναι καταρχήν έπι- 
τρεπτή ή έξαίρεση ορισμένης κατηγορίας προσώπων. 
Στήν περίπτωση όμως τών ιεραρχών ή έννοια τοϋ προ
σωπικού βίου έχει συρρικνωθεί έξαιρετικα απο το συν- 
δυασμο της έφαρμογης σ’ αυτούς τών ίερών κανόνων ώς 
ειδικης αυτόνομης νομοθέτησης, σύμφωνα μέ το άρθρο 
3Σ καί της οικειοθελοϋς καί αυτόβουλης ϋπαγωγης τών 
ιδίων σέ ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες ήθικης πειθαρχίας 
καί τρόπου ζωης πού ισοδυναμεί μέ πανηγυρική παραί
τηση απο σημαντικο τμημα προσωπικης ζωης, συμπερι- 
λαμβανομένης της έρωτικης. Μέ αυτα τα δεδομένα, ή δη
μόσια γνώμη δικαιούται να γνωρίζει αν ένας μητροπο
λίτης πού προβάλλει έαυτον ώς στερούμενο προσωπικης 
ζωης καί ώς παράδειγμα αρετης, άγνότητας, αγαμίας, πε
νίας κτλ. καί ζητεί απο το ποίμνιό του να μιμηθεί το πα
ράδειγμά του, διάγει πράγματι βίο άκρως αντίθετο καί 
σκανδαλώδη. Μέ άλλες λέξεις, οί προπαρατεθείσες έκδη
λώσεις ίεραρχών δέν ϋπάγονται στήν προσωπική ζωή 
τους, αλλα συνιστοϋν τμημα τοϋ έλεγχόμενου απο τον 
τύπο δημόσιου βίου τους.

Ώ ς δημόσια πρόσωπα κατα το ΕΛΛΑ νοούνται τα 
πρόσωπα πού κατέχουν δημόσια θέση ή/καί χρησιμο
ποιούν δημόσιο χρημα ή ακόμα καί όλοι όσοι διαδρα
ματίζουν ρόλο στή δημόσια ζωή είτε τήν πολιτική, τήν 
οικονομική, τήν καλλιτεχνική, τήν κοινωνική, τήν αθλη
τική ή όποιουδήποτε άλλου τομέα της δημόσιας ζωης (βλ. 
απόφαση ΕΛΛΑ Καρολίνα τοϋ Άνόβερου κατα Γερμα
νίας, 24.6.2004), όπως τοϋ θρησκευτικού, ειδικα σέ μία 
κοινωνία όπου ή Ανατολική Όρθόδοξη Εκκλησία τοϋ 
Χριστού είναι ή έπικρατούσα θρησκεία (άρθρο 3 τοϋ Σ.)
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καί οί ίεράρχες της είναι έπικεφαλής νπδδ, μισθοδοτού
μενοι από τό Κράτος.

Σύμφωνα μέ τό άρθρο 4 τοϋ ν. 2472/1997 «1. Τά δε
δομένα προσωπικού χαρακτήρα γιά νά τύχουν νόμιμης 
έπεξεργασίας πρέπει: α) Νά συλλέγονται κατά τρόπο θε
μιτό καί νόμιμο γιά καθορισμένους, σαφείς καί νόμιμους 
σκοπούς καί νά ύφίστανται θεμιτή καί νόμιμη έπεξερ
γασία έν οψει των σκοπών αύτών. β) Νά εΐναι συναφή, 
πρόσφορα καί οχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαι
τείται έν οψει τών σκοπών τής έπεξεργασίας...».

Ανεξαρτήτως τοϋ τρόπου (τής πρωτογενούς από τούς 
συνήθως μή κατονομαζόμενους καταγγέλλοντες καί οχι 
πάντοτε από τούς δημοσιογράφους ή τούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς) συλλογής των πληροφοριών καί πέραν τού 
ότι ή συλλογή αύτή συνιστα ύπό προϋποθέσεις ποινικό 
αδίκημα (βλ. άρθρο 370Α Π.Κ. καί ιδίως παρ. 1, 2, 3 καί 
4 καί σχετική νομολογία, Α.Π. 1317/2001, Α.Π. 874/2004), 
ή ύπαρξη δημοσίου ένδιαφέροντος, ήτοι τό δικαίωμα τού 
κοινού στήν πληροφόρηση καί τό αντίστοιχο δημοσιο
γραφικό καθήκον πρός ένημέρωση δικαιολογεί, κατ’ 
αρχήν αν συντρέχουν καί οί λοιπές προϋποθέσεις τού 
νόμου, τήν τηλεοπτική χρήση αύτών (βλ. ΠολΠρωτ.Πειρ. 
706/2003, ΠολΠρωτ.Αθ. 65/2004) ιδιαίτερα όταν αφορα 
τή δημόσια ζωή δημοσίων προσώπων.

Ή  αρχή τής αναγκαιότητας καί αναλογικότητας έπι- 
βάλλει ή δημοσιοποίηση τών στοιχείων δημοσιογραφικής 
έρευνας πού περιέχουν προσωπικά δεδομένα νά καθί
σταται απολύτως αναγκαία γιά τήν ένημέρωση τού κοι
νού, ήτοι γιά δημοσιογραφικούς αποκλειστικά σκοπούς. 
Ή  έπανάληψη τής προβολής αύτών πρέπει έπίσης, κατά 
τήν αρχή τής αναλογικότητας, νά έξυπηρετεί αποκλει
στικά τούς σκοπούς τής πληροφόρησης, λαμβανομένης 
ύπόψη καί τής φύσης τού τηλεοπτικού μέσου (σέ αντι
διαστολή μέ τό έντυπο), πού ανέχεται τήν αναμετάδοση- 
έπανάληψη τών πληροφοριών στό μέτρο πού αύτή είναι 
αναγκαία, καθώς καί τού βαθμού τού δημοσίου ένδια
φέροντος πού δημιουργείται γιά τό θέμα. Σημειώνεται 
ότι ή συνεχής καί έπανειλημμένη προβολή τών ίδιων προ
σωπικών δεδομένων, πολλώ μαλλον αν αύτά είναι εύαί- 
σθητα, μπορεί νά ύπερβαίνει τίς ανάγκες ένημέρωσης τού 
κοινού καί, παραβιάζοντας τίς αρχές τής αναλογικότη
τας καί τής αναγκαιότητας, νά άγει σέ έξευτελισμό καί 
διαπόμπευση τών ύποκειμένων τών δεδομένων, δηλαδή 
στήν, μέσω τής τηλεοπτικής έκπομπής, έπιβολή κύρωσης 
μή προβλεπόμενης καί συνεπώς μή ανεκτής από τήν έννο-

μη τάξη. Ή  έπιτρεπτή, πάντως, χωρίς ύπέρβαση τών κρι
τηρίων αύτών έπανάληψη τής μετάδοσης, καθώς καί ή 
τμηματική σέ σειρά περισσότερων έκπομπών αποκάλυ
ψη τών στοιχείων τής έρευνας, στοχεύει καί στήν αύξη
ση τού ένδιαφέροντος τής δημόσιας γνώμης καί τήν πρό
κληση έντονότερων αντιδράσεων, προκειμένου νά προ- 
κύψει ή έξυγιαντική παρέμβαση τών αρμοδίων οργάνων 
καί νά αποφευχθεί τό ένδεχόμενο συγκαλυπτικής ύπο- 
βάθμισης τών καταγγελιών.
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Ά πό όλα τά ανωτέρω προκύπτουν τά εξής σχετικά 
μέ τά έπίμαχα θέματα:

Α) Σχετικά μέ τήν διαφθορά στό χώρο τής δικαιοσύ
νης:

Β) Σχετικά μέ τή σκανδαλώδη συμπεριφορά ίε- 
ραρχών:

Ή  αύτούσια προβολή στοιχείων πού σχετίζονται μέ 
σκανδαλώδεις συμπεριφορές μητροπολιτών έρωτικού 
’ιδίως περιεχομένου, είναι απολύτως δικαιολογημένη 
λόγω τού έντονου δημοσίου ένδιαφέροντος γιά τά προ- 
βληθέντα. Έν προκειμένω, τό θέμα είναι δημοσίου ένδια
φέροντος, δεδομένου ότι αφορα δημόσια πρόσωπα κατά 
τήν έννοια τού ν. 2472/1997, καθώς ένας μητροπολίτης μι
σθοδοτείται από τό Κράτος καί ασκεί δημόσια έξουσία, 
προβαίνοντας σέ πράξεις δημοσίου χαρακτήρα, ή δέ συ
μπεριφορά του ύπόκειται σέ δημόσιο έλεγχο καί κριτική, 
οχι μόνο ώς πρός τά ζητήματα τής δημόσιας διαχείρισης 
τών έκκλησιαστικών πραγμάτων, αλλά καί ώς πρός τά 
ζητήματα ήθικής φύσεως, στό μέτρο πού σχετίζονται 
αδιαχώριστα μέ τό λειτούργημα καί τή δημόσια δράση 
του. Οί ιδιαίτερες περιστάσεις τής ιδιωτικής του ζωής 
έπηρεάζουν προφανώς τήν άσκηση τού λειτουργήματος 
του, στό μέτρο πού παραβιάζουν εύθέως τούς ίερούς κα
νόνες (ή ισχύς τών οποίων αναγνωρίζεται από τό Σύν
ταγμα, άρθρο 3). Γιά τούς λόγους αύτούς είναι απολύτως 
αναγκαία καί δικαιολογημένη ή αύτούσια προβολή τών 
έπίμαχων ήχητικών στοιχείων πού καλύπτουν πράξεις 
καί έκδηλώσεις μητροπολίτη, οί οποίες, ανεξάρτητα από 
τόν τρόπο καί τόν χρόνο πού γίνονται (ακόμα δηλαδή 
καί αν δέν γίνονται σέ δημόσιο χώρο), δέν καλύπτονται 
από τήν ιδιαίτερη προστασία τής προσωπικής ζωής.

Ή  έπανειλημμένη προβολή όμως τών ιδίων αποσπα
σμάτων -  ήχητικών στοιχείων σκανδαλώδους συμπερι
φοράς στίς έπίμαχες έκπομπές, τόσο στά πλαίσια τής



ϊδιας έκπομπής άλλα καί συνεχώς σέ τέσσερις τουλάχι
στον έκπομπές, ήτοι τής 3.2.2005, 4.2.2005, 7.2.2005 καί
8.2.2005, πέραν τού ότι παραβιάζει τήν άρχή τής άναλο- 
γικότητας, δέν μπορεί να νοηθεί ότι γίνεται άποκλειστικα 
για τήν άσκηση τοϋ δημοσιογραφικού έπαγγέλματος, 
άλλα υποκρύπτει προσπάθεια πρόκλησης σκανδάλου για 
άλλο σκοπό πλήν έκείνου τής δημοσιογραφικής έρευνας 
καί δημοσιογραφικής ένημέρωσης (όπου έμπεριέχεται 
προεχόντως ό σκοπός τής τηλεθέασης). Αποτέλεσμα τής 
συνεχούς καί έπανειλημμένης αυτής προβολής, είναι ή
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προσβολή τής άξίας τοϋ ανθρώπου καί οδηγεί σέ έξευ- 
τελισμό καί διαπόμπευση, δηλαδή σέ κύρωση πού βαίνει 
πέραν άπό τίς ποινές πού προβλέπονται άπό τήν έννο- 
μη τάξη καί μάλιστα μέ πλήρη άγνόηση τοϋ ίσχύοντος 
στό ποινικό δίκαιο τεκμηρίου άθωότητας. Συνεπώς, γιά 
τήν παραπάνω παράβαση των διατάξεων τοϋ ν. 
2472/1997 πρέπει να έπιβληθοϋν κυρώσεις στόν τηλεο
πτικό σταθμό καί στόν δημοσιογράφο πού παρουσίασε 
τίς έκπομπές.
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ΑΙΤΗΣΗ  

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΣΥΝΟΑΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΤΗΣ ΑΡΧΗ Σ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  

ΑΕΑΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
τού Ν.Π.Δ.Δ. τής Εκκλησίας τής Ελλάδος νομίμως έκπροσωπουμένου 

ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ 
τής ύπ’ αριθμ. 25..2005 αποφάσεως ύμών, διά τής οποίας έπιβάλατε πρόστιμον 

εί,ς τόν τηλεοπτικόν Σταθμόν ΕΧΤΚΑ 3 καί τόν οργανώσαντα την σχετικήν 
έκπομπήν δημοσιογράφον κ. Σπυρίδωνα Καρατζαφέρην.

Μέ τήν προσβαλλόμενη πράξη ύμων έπεβλήθη εις τόν τηλεοπτικόν Σταθμόν 
ΕΧΤΚΑ 3 καί τόν δημοσιογράφον κ. Σπυρίδωνα Καρατζαφέρη πρόστιμον διά πα- 
ράβασιν τού Ν. 2472/1997 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Επειδή μέ τήν απόφαση αύτή έτιμωρήθη ο έν λόγω τηλεοπτικός Σταθμός καί 
ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος διότι προέβησαν σέ δημοσιοποίησιν δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αναφερομένων εί,ς κληρικούς τής Εκκλησίας τής Ελλά
δος κατά παράβασιν τού νόμου καί μέ αιτιολογίαν όμως, ή οποία θίγει τελικώς τά 
έννομα συμφέροντα τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Καί ειδικότερα έδέχθη ή προ- 
σβαλλομένη απόφασις ότι οί κληρικοί τής Εκκλησίας τής Ελλάδος είναι «δημό
σια πρόσωπα» καί επομένως σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 παράγρ. 2 περίπτ. ζ' τού Ν. 
2472/1997 είναι θεμιτή ή έπεξεργασία προσωπικών δεδομένων πού τούς αφορούν.

Μέ τήν αιτιολογίαν αύτήν έκρίνατε ότι δέν απαγορεύεται ή έπεξεργασία άρα 
καί ή μετάδοση, προσωπικών δεδομένων τών κληρικών καί γ ι’ αύτό έτιμωρήσατε 
τόν ώς άνω τηλεοπτικόν Σταθμόν καί τόν συγκεκριμένο δημοσιογράφον, αλλά 
τούς έτιμωρήσατε λίαν έπιεικώς, διότι έθεωρήσατε ότι λόγω τής έπανειλημμένης 
έπεξεργασίας, ή μετάδοση δέν έξυπηρετούσε τό δημοσιογραφικό έπάγγελμα, ένώ 
έάν δεχόσαστε ότι ή έπεξεργασία απαγορεύεται, τό πρόστιμον θά ήτο κατά πολύ 
αύστηρότερον διότι θά είχαμε άλλου είδους παράβαση τού Νόμου 2472/1997.

Ειδικότερα κατά τήν παράγρ. 1 τού άρθρου 7 τού Ν. 2472/1997 «απαγορεύεται 
ή συλλογή καί ή έπεξεργασία εύαίσθητων προσωπικών δεδομένων». Κατ’ έξαίρε- 
σιν όμως έπιτρέπεται ή έπεξεργασία τοιούτων δεδομένων κατά τήν παράγραφον 2 
περίπτ. ζ' τού αύτού άρθρου 7 τού Ν. 2472/1997 όταν: «ή έπεξεργασία αφορά δε
δομένα δημοσίων προσώπων, έφόσον αύτά συνδέονται μέ τήν άσκηση δημοσίου 
λειτουργήματος ή τή διαχείριση συμφερόντων τρίτων, καί πραγματοποιείται απο
κλειστικά γιά τήν άσκηση τοϋ δημοσιογραφικού έπαγγέλματος. Η  άδεια τής αρχής 
χορηγείται μόνο έφόσον ή έπεξεργασία εΐναι απολύτως αναγκαία γιά τήν έξασφά- 
λιση τοϋ δικαιώματος πληροφόρησης έπί θεμάτων δημοσίου ένδιαφέροντος, καθώς 
καί στό πλαίσιο καλλιτεχνικής έκφρασης καί έφόσον δέν παραβιάζεται καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπο τό δικαίωμα προστασίας τής ιδιωτικής καί οικογενειακής ζωής».

Κατά τήν έννοιαν τής τελευταίας αύτής διατάξεως ή έπεξεργασία έπιτρέπε
ται ύπό τάς έξής δύο προϋποθέσεις ήτοι:

α) Τά εύαίσθητα δεδομένα νά αναφέρονται εις «δημόσιον πρόσωπον» καί 
β) νά συνδέονται μέ τήν άσκηση δημοσίου λειτουργήματος.

Οί Κληρικοί όμως τής Αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλάδος παντός βαθ
μού (Διάκονοι - Πρεσβύτεροι - Αρχιερείς), δέν είναι δημόσια πρόσωπα ασκούντα 
δημόσιον λειτούργημα δ ι’ ό καί ή νομολογία τού Συμβουλίου τής Έπικρατείας 
δέχεται παγίως ότι οί κληρικοί δέν είναι ύπάλληλοι, αλλά θρησκευτικοί λει
τουργοί. Τό γεγονός ότι οί κληρικοί μισθοδοτούνται από τό Κράτος δέν τούς κα-



θιστά δημόσιους λειτουργούς, δοθέντος ότι ή μισθοδοσία 
τους αποτελεί το αντάλλαγμα δια την απαλλοτρίωση με
γάλου τμήματος της έκκλησιαστικης περιουσίας έκ μέ
ρους τοϋ Κράτους χωρίς να καταβληθη αποζημίωσις 
(ϋπάρχει καί σχετική σύμβασις). Έξ άλλου το γεγονος 
ότι δια να ασκήση ο Μητροπολίτης τα καθήκοντά του 
απαιτείται ή έκδοσις Προεδρικού Λιατάγματος δέν κα
θιστά τον Μητροπολίτην δημόσιον λειτουργόν. Το Προ- 
εδρικον Λιάταγμα είναι ένα κατάλοιπον της παλαιάς 
προνομιακης θέσεως, τήν οποίαν ειχεν ή Αυτοκέφαλος 
Εκκλησία της 'Ελλάδος είς τον έλλαδικον χώρον, τήν 
οποίαν ώφειλε να προστατεύη ο Βασιλεύς κ.λπ. "Ολα 
αυτα όμως δέν ισχύουν πλέον καί ή Αυτοκέφαλος 
Εκκλησία της 'Ελλάδος είναι άπλώς ή Εκκλησία της 
«έπικρατούσης θρησκείας», δηλαδή της θρησκείας τήν 
οποίαν ακολουθεί ή συντριπτική πλειονότητα τοϋ έλλη- 
νικοϋ λαού. Τίποτε άλλο.

’Εξ άλλου ή Εκκλησία καί αί Μητροπόλεις ναί μέν χα
ρακτηρίζονται ϋπο τοϋ νόμου (άρθρον 1 παρ. 4 τού Ν. 
590/1977) ώς Ν.Π.Λ.Λ., πλήν όμως δέχεται παγίως ή θεω
ρία (βλ. Έπαμ. Σπηλιωτόπουλον1, Πρ. Λαγτόγλου2, Μιχ. 
Βροντάκην3) τα νομικα αυτα πρόσωπα δέν ασκούν κρα
τικήν διοίκησιν, αλλα έχουν τήν ρίζαν αυτών εις τήν έκτος 
τού Κράτους περιοχήν καί ουδόλως ένσωματώνονται εις 
το Κράτος. Εις το θέμα αυτο σύμφωνη είναι καί ή πάγια 
νομολογία τού 'Ομοσπονδιακού Λικαστηρίου της Γερμα
νίας, όπου οί Εκκλησίες χαρακτηρίζονται επίσης Ν.Π.Λ.Λ.

Συμπέρασμα 1ον: 'Ο Μητροπολίτης δέν είναι, έκ μό
νης της ιδιότητάς του ότι είναι Μητροπολίτης, «δημό
σιον πρόσωπον».

Συμπέρασμα 2ον: Έ φ ’ όσον ο Μητροπολίτης δέν είναι 
κατα τα έκτεθέντα δημόσιον πρόσωπον δέν ασκεί «δη
μόσιον λειτούργημα». Επομένως, μή συντρεχουσών τών 
δύο ώς άνω προϋποθέσεων, τας οποίας θέτει ή παράγρ. 
2 περίπτ. ζ' τού άρθρου 7 τού Ν. 2472/1997 δέν είναι έπι- 
τρεπτή έπεξεργασία προσωπικών δεδομένων αφορώντων 
Μητροπολίτην της Εκκλησίας της 'Ελλάδος.

Συνεπώς ή καθ’ ής ή παρούσα αίτηση - απόφαση
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1. Έγχειρίδιον Λιοικητικοϋ Λικαίου, ’Αθηναι - Κομοτηνή 1981, 
παράγραφοι 311 έπομ.

2. Γενικο Λιοικητικο Λίκαιο, Άθηναι - Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 
452 έπομ.

3. Ή συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας των δημοσίων 
νομικών προσώπων, εις Τιμητικον Τόμον Συμβουλίου Έπικρατεί- 
ας, 1982 II, σελ. 406 έπομ. καί τήν αυτόθι πλουσίαν βιβλιογραφίαν.
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ϋμών, δεχθείσα ότι οί Κληρικοί της Αυτοκεφάλου 
Εκκλησίας της 'Ελλάδος είναι δημόσια πρόσωπα καί 
άρα είναι έπιτρεπτή ή έπεξεργασία ευαισθήτων δεδομέ
νων αυτών, έσφαλε καί πρέπει να τήν ανακαλέσετε καί 
να κρίνετε έξ ϋπαρχης το ζήτημα συνεκτιμώντας καί τήν 
έκ της απόψεως αυτης βαρύτητα της παρανομίας καί να 
καθορίσετε αναλόγως το ύψος τοϋ προστίμου.

2. Εί,δικώς ώς προς τα προσωπικα δεδομένα τοϋ Μη
τροπολίτου Άττικης κ. Παντελεήμονος, τα οποία έτυ- 
χον έπεξεργασίας ϋπο τού ώς άνω τηλεοπτικού Σταθμού 
καί τοϋ συγκεκριμένου δημοσιογράφου έν ουδεμιά πε- 
ριπτώσει δύνανται να θεωρηθούν ότι «συνδέονται μέ τήν 
άσκηση δημοσίου λειτουργήματος», διότι πρόκειται περί 
δεδομένων αναφερομένων εις αυστηρώς προσωπικήν 
(όμοφυλοφιλικήν) συμπεριφοραν παντελώς άσχετον 
προς τήν άσκηση δημοσίου λειτουργήματος.

Συνεπώς καί έαν εισέτι γίνει δεκτον ότι ο Μητροπολί
της είναι δημόσιον πρόσωπον, τοϋθ’ όπερ ήμείς αρνούμε- 
θα, καί πάλιν ή έπεξεργασία (μετάδοσις) τών συγκεκριμέ
νων προσωπικών δεδομένων είναι μή νόμιμος, διότι τα δε
δομένα αυτα δέν συνδέονται μέ τήν άσκηση δημοσίου λει
τουργήματος.

Συμπέρασμα 3ον: Είναι καί έκ τοϋ λόγου τούτου άκυ
ρος ή προσβαλλομένη καί πρέπει να τήν ανακαλέσετε.

3. Έ ν πάση όμως περιπτώσει δια τήν κατ’ έξαίρεσιν 
έπεξεργασίαν ευαισθήτων προσωπικών δεδομένων απαι
τείται προηγουμένη άδεια της Άρχης, σύμφωνα μέ τήν 
προπαρατεθείσαν διάταξιν. Τοιαύτη όμως άδεια δέν ειχε 
χορηγηθη καί συνεπώς ητο καί έκ τοϋ λόγου τούτου μή 
νόμιμος ή συγκεκριμένη έπεξεργασία. Όφείλετε συνεπώς 
να συνεκτιμήσετε καί τήν τοιαύτην παρανομίαν της έπε
ξεργασίας τών συγκεκριμένων δεδομένων, προκειμένου 
να καθορίσετε το ύψος τού έπιβληθέντος προστίμου. Τοι
αύτην όμως συνεκτίμησιν δέν έκάματε καί άρα πρέπει να 
ανακαλέσετε τήν προσβαλλομένη καί να προβητε εις νέ- 
αν έκτίμησιν καί νέον καθορισμον τού προστίμου.

Επειδή ϋποβάλλουμε τήν παρούσα αίτησή μας σύμ
φωνα μέ το άρθρον 10 τού Συντάγματος 

ΛΙΑ ΤΑΥΤΑ
καί μέ τήν έπιφύλαξη παντος δικαιώματος μας 

ΕΞΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
τήν ανάκληση της ώς άνω αποφάσεώς σας καί τήν έκ 

νέου κρίση της ϋποθέσεως, σύμφωνα προς τα έκτεθέντα.
Άθηναι 2 Ιουνίου 2005 

'Ο Πληρεξούσιος Λικηγόρος
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ  

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ 

ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ  

ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ  

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ή  Εκκλησία της Ελλάδος έχει ένεργό παρουσία στις έργασίες των διαφό
ρων Επιτροπών, Συναντήσεων καί Συνεδρίων τοϋ Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών (ΚΕΚ) καί τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ). Σέ ορι
σμένες από αυτές τίς Επιτροπές τήν Εκκλησία μας έξεπροσώπησε ή κυρία Αικα
τερίνη Καρκαλα-Ζορμπα, Θεολόγος. Στό κείμενο αυτό παραθέτουμε τα πορί
σματα καί τα πιό ένδιαφέροντα στοιχεία από τέσσερις συναντήσεις στίς όποιες 
μετείχε ή κ. Ζορμπα.

Α. Συνδιάσκεψη Γυναικών τοϋ Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) 
στον Βόλο (8-13 Ιουνίου 2004).

Ή  Συνδιάσκεψη φιλοξενήθηκε από τήν Ίερα Μητρόπολη Δημητριάδος, στό 
Συνεδριακό Κέντρο της στα Μελισσιάτικα Βόλου καί έλαβαν μέρος περισσότε
ρες από 30 γυναίκες από 19 διαφορετικές χώρες. Τό κεντρικό θέμα ήταν «Ή  
συμμετοχή των γυναικών στήν Οικουμενική Κίνηση». Στήν Συνδιάσκεψη απηύ- 
θυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος τοϋ ΚΕΚ, πάστωρ Ισαη Λτηοΐθ θσ Οωωοηΐ, καθώς 
καί ή υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων τοϋ ΚΕΚ ΕνΗ-5ίθγ11σ νο^ώ-ΜΙαΐο.

Τα κυριώτερα συμπεράσματα ήσαν τα έξης:
Είναι ανάγκη να συνεχισθεί ή προσπάθεια, διότι από τίς συζητήσεις φάνηκε 

πόσο λίγο γνωρίζουμε οί Χριστιανοί τίς έκκλησιαστικές παραδόσεις τών άλλων.
Οί γυναίκες στήν Εκκλησία συνεχίζουν να παίζουν έναν σημαντικό ρόλο. Τό 

ίδιο Ισχύει καί για τήν οικουμενική κίνηση. Θα μπορούσαμε να ποϋμε ότι ο ίδιος 
ο Χριστιανισμός έχει στήν βάση του τήν ουσιαστική αποδοχή καί ένσάρκωση 
τοϋ Λόγου τοϋ Θεοϋ από μία γυναίκα, τήν Θεοτόκο Μαρία.

Τα θέματα που αφορούν στίς γυναίκες πρέπει να θεωρούνται σοβαρα από 
τήν ήγεσία της Εκκλησίας. Έαν έπιθυμούμε ή μαρτυρία καί ή διακονία τών γυ
ναικών να παραμείνει ζωντανή καί αναλλοίωτη καί στό μέλλον, πρέπει να αφουγ- 
κραστούμε τήν κραυγή τών γυναικών σέ θέματα βίας καί κακομεταχείρισης.

Β. 2η Συνάντηση της Κεντρικής Επιτροπής τοϋ Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών. Πράγα, 27/9 έως 3/10/2004.

Συνήλθε στήν Πράγα της Τσεχίας καί φιλοξενήθηκε στό διεθνές Θεολογικό Σε
μινάριο τών Βαπτιστών. Τήν Εκκλησία τής Ελλάδος έξεπροσώπησαν ο Θεοφι
λέστατος Επίσκοπος Άχαΐας κ. Αθανάσιος καί ή κ. Αικατερίνη Ζορμπα.

Στήν έκθεσή του ο Γενικός Γραμματεΰς τού ΚΕΚ κ. Κώΐύ Θΐσωσηΐδ τόνισε 
τήν αναγκαιότητα στενότερης συνεργασίας τών Εκκλησιών καί τών έκκλησια- 
στικών καί οικουμενικών οργανώσεων στή Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σέ πολλές 
από αυτές υπάρχει μία ’ισχυρή παρουσία τού Τσλάμ, μέ αποτέλεσμα να παρου
σιάζεται τώρα ένα νέο σκηνικό για τήν συνεργασία τών λαών στήν Ευρώπη.

Ή  Επιτροπή « Εκκλησίες ένΔιαλόγω» έστιασε τήν προσοχή της μεταξύ άλλων 
καί στίς σχέσεις μεταξύ Όρθοδόξων Εκκλησιών καί Μεταρρυθμιζομένων, καθώς 
καί στή συνεργασία μεταξύ Θεολογικών Σχολών.



Ό  πάστωρ ΌηγγοΙΙ ΙαοΕδοη, έκ μέρους της Επιτροπής 
Έρεύνης Ιεραποστολής καί Ευαγγελισμού, κατέθεσε σκέ
ψεις για την αξιοποίηση τού πλούτου τής Όρθοδοξίας 
από τίς Όρθόδοξες Εκκλησίες τού ΚΕΚ σέ θέματα όπως 
είναι οί Όρθόδοξοι "Άγιοι καί Ιεραπόστολοι.

Άποφασίσθηκε να υπάρξουν στό έξής τρεις βασικές 
Επιτροπές τού ΚΕΚ, δηλαδή: « Επιτροπή Εκκλησίες έν 
Αιαλόγψ», «Επιτροπή Εκκλησία καί Κοινωνία» καί 
«Επιτροπή των Εκκλησιών για τούς πρόσφυγες στήν 
Ευρώπη».

Άποφασίσθηκε έπίσης να πραγματοποιηθεί τόν Σε
πτέμβριο τού 2007 ή Τρίτη Πανευρωπαϊκή Οικουμενική 
Συνέλευση μέ θέμα: « Ε ν  τώ φωτί σου όψόμεθα φώς».

Κατα τήν συζήτηση των δημοσίων θεμάτων ο Μακα- 
ριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Αλβανίας 
κ. Αναστάσιος έθεσε τό θέμα τής καταπάτησης των δι
καιωμάτων τής Όρθοδόξου Εκκλησίας τής Αλβανίας 
αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικα βιαίων ένερ- 
γειών.

Γ. Ή  Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής  
«Εκκλησία και Κοινωνία» τοϋ ΚΕΚ. Βρυξέλλες, Ι α 
νουάριος 2005.

Κατα τήν συνάντηση τής 16ης καί 17ης Τανουαρίου 
2005 ο Αιευθυντής τής Επιτροπής κ. ΚυθψοΓ ΝοΙΙ, ανα
φέρθηκε μεταξύ άλλων σέ συναντήσεις πού ειχε μέ τόν 
Γ.Γ. τού ΟΗΕ κ. Κόφι Άναν μέ στόχο τήν ένδυνάμωση 
τής παγκοσμίου ειρήνης καί μέ άντικείμενο τόν ρόλο τής 
θρησκείας στήν καλλιέργεια τής ειρήνης. Κατα τήν πα
ρουσίαση έκθέσεων των ομάδων έργασίας άνεγνώσθη- 
σαν μεταξύ άλλων κείμενα των έξής συνεργατών τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος:

Κοινωνικα Θέματα: κ. Χριστίνα Βάγια.
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: Αρ. Ιωάννης Αεληκωστό- 

πουλος.
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Ευρωπαϊκή "Ενταξη: Άρχιμ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης.
Ειρήνη, Ασφάλεια καί Συμφιλίωση: Αρ. Κωνσταν

τίνος Ζορμπάς.
Βιοηθική καί Βιοτεχνολογία: Αρ. Σταύρος Μπαλο- 

γιάννης.
Άποφασίσθηκε έπίσης να συγκροτηθεί μία ομάδα 

Εργασίας μέ θέμα τήν παγκοσμιοποίηση καί μέ έμφαση 
στα θέματα φτώχειας καί αλλαγής κλίματος.

Δ. Ή ΔιορΟόδοξη Προ-Συνάντηση προετοιμασίας τής 
9ης Γενικής Συνελεϋσεως τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών. Ρόδος 10-17/1/2005.

Ή  Προ-Συνάντηση φιλοξενήθηκε από τήν Τερα Μη
τρόπολη Ρόδου έκ μέρους τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου καί ειχε ώς αντικείμενο τή κοινή προετοιμασία τών 
Όρθοδόξων έκπροσώπων για τήν 9η Γενική Συνέλευση 
τού ΠΣΕ, ή οποία θα πραγματοποιηθεί στό Πόρτο Άλλέ- 
γκρε τής Βραζιλίας από 14 μέχρι καί 23 Φεβρουαρίου
2006. Τό θέμα τής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι «Θεέ, μέ 
τήν Χάρη σου, μεταμόρφωσε τόν Κόσμο». Στήν Προ-Συ
νάντηση μετέσχον 50 περίπου έκπρόσωποι από διάφο
ρες Όρθόδοξες καί Ανατολικές Εκκλησίες.

Κεντρικές ομιλίες παρουσίασαν ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Σασίμων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Γεννάδιος 
καί ο π. Ψαδίΐο Μίύοο από τήν Ρουμανία. Ή  κ. Αικατερί
νη Ζορμπά παρουσίασε εισήγηση μέ θέμα: «Θεέ, μέ τή 
Χάρη σου, μεταμόρφωσε όλη τή Αημιουργία» (Οικολο
γία καί περιβαλλοντολογία θέματα καί προκλήσεις).

Κατα τίς πρωινές προσευχές τόν Θείο Λόγο έκήρυξε 
μεταξύ άλλων καί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άχαΐας 
κ. Αθανάσιος, έκπρόσωπος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Ό  τόμος μέ τα πρακτικα τής Προ-Συνάντησης τών 
Όρθοδόξων θα διανεμηθεί κατα τήν Γενική Συνέλευση 
τού ΠΣΕ στό Πόρτο Άλλέγκρε.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Σ ’ ΕΝΑ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ  

ΓΡΑΜΜΑ

Τοϋ
κ. Παναγιώτου Μποΰμη,

'Ομοτίμου Καθηγητού 
τοϋ Κανονικού Δικαίου

Α . Η  Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 
Τω 'Ιερωτάτω Άρχιεπισκόπω Κωνσταντίνης κ. Άριστάρχφ, ενταύθα

Δια τού μετα χεΐρας Πατριαρχικού Ήμών Γράμματος τούτου γνωρίζομεν τή 
υμετέρα 'Ιερότητι τα ακόλουθα:

1. Επειδή ή υμετέρα 'Ιερότης δέν προσήλθε κατα τήν πρωί αν τής 6ης παρελ
θόντος Μαΐου, καί,τοι προσεκλήθη νομίμως καί κανονικώς, είς τήν Συνεδρίαν τής 
'Ιερας Συνόδου, ουδέ καί κατα τήν απογευματινήν αυτής δευτέραν σύγκλησιν, έν 
ή προσεκλήθη ϊνα απολογηθή δια τήν προκλητικήν καί περιφρονητικήν συμπε- 
ριφοραν αυτής έναντι τής Ήμών Μετριότητος τού Προέδρου τής Συνόδου, αλλα 
καί έναντι τού σώματος τής 'Ιερας Συνόδου, αγνοήσασα τήν τε πρόσκλησιν καί 
τον ιερόν Κανόνα Μ’ τής έν Λαοδικεία Συνόδου, τού διακελεύοντος υποχρεω
τικήν τήν συμμετοχήν «'Ότι ου δεί Επισκόπους καλουμένους είς Σύνοδον, κα- 
ταφρονείν, άλλ’άπιέναικαίδιδάσκεινήδιδάσκεσθαι, είςδιόρθωσιντής Εκκλη
σίας καί των λοιπών...» (βλ. καί έρμηνείαν αυτού, Πηδάλιον, σελ. 435-436), υπο- 
πέσασα δίς είς τό αδίκημα τής «καταφρονήσεως καλέσματος πρός συμμετοχήν» 
είς τήν υπό τού Προέδρου αυτής συγκληθείσαν Σύνοδον.

2. Επειδή ή υμετέρα 'Ιερότης δέν έξεφράσθη, ουδέ συνεζήτησεν έν Συνόδω, 
ούτε προέτεινε θέμα πρός συζήτησιν αφορούν είς παύσιν ή αποκήρυξιν τού Κα
νονικού καί Νομίμου Πατριάρχου Ιεροσολύμων.

3. Επειδή αντί τής έν Συνόδω κανονικής καί νομίμου οδού προετίμησεν ή υμε- 
τέρα 'Ιερότης τήν παρα πασαν Κανονικήν καί Εκκλησιαστικήν Τάξιν καί ακρίβειαν 
ατραπόν καί μάλιστα παρώτρυνε καί έτέρους είς «συνωμοσίαν» καί σύστασιν «φα- 
τρείας» καί «παρασυναγωγής» μετ’ αυτής, «τυρεύων» κατα τού Πατρός καί Πα
τριάρχου αυτής, ήτοι τής Προϊσταμένης Εκκλησιαστικής αυτής Αρχής, έξέπεσεν 
αύτη, κατα τόν Ιερόν Κανόνα ΙΗ' τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου παντός βαθμού 
τε καί ίδιότητος ιερατικής, καθ’ όσον ούτος διακελεύεται « Τό τής συνωμοσίας καί 
φατρίας έγκλημα, καί παρα τών έξω νόμων πάντη κεκώλυται, πολλή δή μάλλον 
έν τή τοϋ Θεοϋ Εκκλησία, τοϋτο γίνεσθαι απαγορεύειν προσήκει. Εί τίνες τοίνυν 
Κληρικοί, ή Μονάζοντες ενρεθείεν, ή συνομνύμενοι, ή φατριάζοντες ή κατασκευας 
τυρεύοντες Έπισκόποις ή Συγκληρικοίς, έκπιπτέτωσαν πάντη τοϋ οίκείουβαθμοϋ» 
(βλ. καί έρμηνείαν αυτού, Πηδάλιον, σελ. 200-201) καί

4. Επειδή απώλεσεν αύτη αυτομάτως καί τήν Συνοδικήν αυτής ίδιότητα. Δια 
πάντα ταύτα, αποφάσει τής Κανονικής καί Νομίμου Αγίας καί 'Ιερας Συνόδου 
τού καθ’ 'Ημάς Πατριαρχικού καί Άποστολικού Θρόνου τών Ιεροσολύμων, τής 
συνελθούσης κατα τήν 8ην Ιουνίου 2005, απαλλάσσομεν τήν υμετέραν ιερότητα 
τών Συνοδικών αυτής καθηκόντων καί τυπικώς έκφράζοντας πρός αυτήν τας 
ευχαριστίας Ήμών τε καί τής 'Ιερας Συνόδου δια τήν αχρι τούδε προσφοραν 
αυτής έν ταύτη.

Έπιδαψιλεύοντες δέ τή υμετέρα 'Ιερότητι τας Πατριαρχικας Ήμών ευλογίας, 
διατελούμεν.

Έ ν τή 'Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ βε' Ιουνίου ι'.
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Α' 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων



Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μού εστάλη το ανωτέρω ύ π ’ άριθμ. 282/10.5.2005 
Γράμμα τού Πατριάρχου κ. Ειρηναίου προς τον Αρχιε
πίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Άρίσταρχον καί μοϋ έτέθη το 
έρώτημα «κατά πόσον βάσει τοϋ γράμματος θεωρείται η 
εΐναι καθηρημένος» ο έν λόγω Αρχιεπίσκοπος, μέ την 
παράκληση νά υπάρξει άπάντησή μου όσο είναι δυνατόν 
το ταχύτερο.

Κατ’ άρχήν θά ήθελα νά δηλώσω ότι δέν θά είμαι 
έκτενής στην παρούσα γραπτή άπάντησή μου λόγω τοϋ 
έπείγοντος τοϋ θέματος καί νά προσθέσω ότι θά άπαν- 
τήσω έπιγραμματικώς έλαυνόμενος καί άπο τήν έκκλη- 
σιαστική άρχή ότι «προηγείται ή κανονικότητα καί έπε- 
ται ή νομιμότητα στα προβλήματα τής Εκκλησίας»», 
καθώς καί τήν άνάλογη άρχή ότι υπερισχύουν οί κανό
νες τών πολιτειακών νόμων.

Τα άνωτέρω σημαίνουν ότι θα διατυπώσω τή γνώμη 
μου βάσει τών ίερών κανόνων καί τοϋ Κανονικού Δι
καίου καί όχι βάσει τών Καταστατικών Χαρτών, τών κα
νονισμών κ.τ.λ. Όπότε, έαν οί σχετικοί μέ τα δημιουρ
γούμενα προβλήματα νόμοι καί κανονισμοί συμφωνούν 
μέ τους κανόνες τα πράγματα έχουν καλώς, όπου όμως 
οί νόμοι κ.τ.λ. διαφωνούν, δέν τους τηρούμε καί άκο- 
λουθούμε ώς πιστα μέλη τής Εκκλησίας τους ίεροΰς κα
νόνες.

Μετα ταύτα θα ειχα να σημειώσω τα έξής:
Α. Για να έκπέσει ένας άρχιερέας «παντος βαθμοϋ τε 

καί ίδιότητος ίερατικής» πρέπει να έκπέσει κανονικώς 
καί όχι νομικώς (καισαροπαπικώς η παποκαισαρικώς). 
“Οταν δέ λέμε κανονικώς, έννοούμε μέ κανονική διαδι
κασία, για κάποιο κανονικο παράπτωμα, άπο το άρμό- 
διο κανονικο όργανο κ.τ.λ.

Β. Αρμόδιο κανονικο όργανο που μπορεί να έπιβά- 
λει τήν έκπτωση άπο τού έπισκοπικού άξιώματος κανο
νικώς καί για κανονικα παραπτώματα είναι ή Σύνοδος 
ένος Πατριαρχείου η μιάς αυτοκεφάλου Εκκλησίας, ή 
οποία άποτελείται άπο όλους τους έν ένεργεία Αρχιε
ρείς αυτής. Αρχιμανδρίτες καί άλλοι κληρικοί δέν μπο
ρούν κανονικώς να κρίνουν καί να άποφασίζουν για 
έκπτωση η καθαίρεση Άρχιερέως. Σημειωθήτω ότι για 
κανονική καθαίρεση Άρχιερέως χρειάζονται τουλάχι
στον δώδεκα Αρχιερείς (ιβ' καν. Καρθαγένης).

Γ. Προ οίασδήποτε άποφάσεως καί για όποιοδήποτε 
παράπτωμα πρέπει να καλείται σέ άπολογία ο κατηγο
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ρούμενος, όχι μία φορά, όπως άναφέρεται στο έν λόγω 
(ύπ’ άριθμ. Πρωτ. 282) Γράμμα, άλλα δύο καί τρεις φο
ρές, όπως έπιτάσσουν οί ίεροί κανόνες (πρβλ. οδ' άπο- 
στολικός).

Ευνόητο είναι ότι ή παράβαση καί ή άπολογία, η ή 
κλήση δύο-τρείς φορές σέ άπολογία, δέν είναι λογικο να 
πραγματοποιηθούν έντος τής αυτής ήμέρας.

Δ. Επίσης πρέπει να σημειωθεί καί να τονισθεί μετα 
μάλιστα καί τήν παράθεση τών άνωτέρω, ότι ή έκπτωση 
η ή καθαίρεση άρχιερέως (καί παντος κληρικού η λαϊ
κού το έπιτίμιο) δέν έπέρχεται «αϋτομάτως», χωρίς συγ
κεκριμένη κανονική άπόφαση, όπως φαίνεται να θεω
ρείται η να αίωρείται στο ύπ’ όψη Γράμμα, άφού λέει: 
«Έξέπεσεν αϋτη (ή ύμετέρα Ίερότης), κατα τον Ίερον 
Κανόνα ΙΗ' τής Δ ' Οικουμενικής Συνόδου παντος βαθ- 
μοϋ τε καί ίδιότητος ίερατικής».

Ε. Ό φειλε τ.έ. ο συντάκτης τού Γράμματος να λάβει 
σοβαρώς ύπ’ όψη του, ότι ο ιη' καν. τής Δ' Οίκουμ. Συ
νόδου δέν ορίζει ότι οί έν λόγω ένοχοι κληρικοί έκπί- 
πτουν αυτομάτως, άλλα γράφει «έκπιπτέτωσαν».

Καί ο συγγραφέας τού «Πηδαλίου», στο οποίο μάλι
στα ο συντάκτης τού Γράμματος παραπέμπει (ο ίδιος δέν 
το έλαβε ύπ’ όψη του;), έρμηνεύει «ας καθαίρωνται» οί 
κληρικοί αυτοί· όχι ότι είναι «αυτομάτως» καθηρημένοι.

ΣΤ. Στήν εισαγωγή του μάλιστα ο συγγραφέας τού «Πη
δαλίου» έξηγεί άναλυτικώτερα τα πράγματα καί λέει: 
« Ό τι τα περισσότερα έπιτίμια, τα ύπο των κανόνων διο
ριζόμενα, τρίτου προσώπου όντα, προστακτικού, μή πα
ρόντος, έξ άνάγκης χρειάζεται καί β ' πρόσωπον παρον 
(όπερ έστίν ή σύνοδος) δια να ένεργηθοϋν- καί όρα τήν 
ύποσημείωσιν τοϋ γ' άποστολικοϋ» («Πηδάλιον», σελ. ιθ').

Καί στήν άνωτέρω ύποσημείωση προσθέτει: «Ό μως 
αν ή σύνοδος δέν ένεργήσει έμπράκτως τήν καθαίρεσιν 
των ίερέων... οί ίερείς αυτοί... οϋτε καθηρημένοι εΐναι 
ένεργεία («Πηδάλιον», σελ. 5).

Ζ. “Οθεν καί για τους άναφερομένους άνωτέρω λό
γους καί ο συντάκτης τού έν λόγω (ύπ’ άριθμ. Πρωτ. 282) 
Γράμματος φαίνεται δέν είναι πεπεισμένος για τήν πρα
γματική έκπτωση καί καθαίρεση τού Αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντίνης Άριστάρχου καί γ ι’ αυτο δέν παρέλειψε 
να τον προσφωνήσει «ίερώτατε». Καί αυτο δέν μπορεί να 
ίσχυρισθεί κανείς ότι έγινε έκ παραδρομής, γιατί στο ίδιο 
Γράμμα έπαναλαμβάνεται για τον ίδιο Αρχιεπίσκοπο 
πεντάκις ή έκφραση « Ύμετέρα Ίερότης». Καί καλα κά
νει. Καί συμφωνούμε καί έμείς.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΑ

Τιμή στον «γιο Μιχαήλ 
Χωνιάτη, Επίσκοπο 

Αθηνών

Η  ανάκληση 
μιας άποφάσεως

Τα Πρακτικά τον ΣΤ' 
Λειτουργικού Συμποσίου

Ή  κυβέρνηση τών Σκοπίων 
διώκει τον Επίσκοπο 

Ιωάννη

Ό  Α γιος Ευστάθιος 
Προστάτης τών "Ομηρικών 

Σπουδών

Τιμή στον «γιο Μιχαήλ Χωνιάτη, Επίσκοπο Αθηνών

Εΐναι πολλές οί περιπτώσεις όπου ή σύγχρονη έπιστημονική έρευνα έκπρο- 
σωπούμενη από επιφανείς καθηγητές έρχεται νά συνδράμει όχι μόνο τό έργο πε
φωτισμένων ιεραρχών, άλλά κυρίως, καί πρωτίστως τοϋ φιλοθέου πληρώματος 
της Εκκλησίας. Λυτό καθίσταται φανερό καί στην περίπτωση τοϋ Καθηγητοϋ κ. 
Βασ. Κατσαροϋ, ο οποίος μέ εμπεριστατωμένη έπιστημονικη άνακοίνωση κατέ
δειξε ότι ό άγιος Μιχαήλ Χωνιάτης, Επίσκοπος Αθηνών έζησε καί έτάφη στήν 
"Ιερά Μονή τοϋ άγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου Θερμοπυλών. Η  μελέτη τοϋ έν 
λόγω Καθηγητοϋ άξιοποιήθηκε τά μάλα άπό τόν διορατικό καί άκάματο σκα
πανέα τοϋ γεωργίου τοϋ Κυρίου Σεβ. Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο, ό 
οποίος άφοϋ άπέστειλε έμπνευσμένη έγκύκλιο πρός τό πλήρωμα της "Ιερας Μη
τροπόλεως πληροφορώντας το γιά τή ζωή καί δράση τοϋ άγίου, προέβη στήν 
διοργάνωση ιδιαίτερων λατρευτικών έκδηλώσεων πρός τιμήν του. Τήν Κυριακή 
3 "Ιουλίου, στόν ένοριακό ναό τοϋ χωριοϋ τών Θερμοπυλών πραγματοποιήθη
κε Μέγας "Εσπερινός, ένώ τήν έπομένη Δευτέρα 4 "Ιουλίου άπαντες μετέβησαν 
στήν "Ιερά Μονή τοϋ άγίου "Ιωάννου, όπου καί τελέσθηκε άρχιερατική θεία Λ ει
τουργία. Τών λατρευτικών έκδηλώσεων προεξήρχε ό ίδιος ό Σεβ. Μητροπολίτης 
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, ό οποίος καί άνακοίνωσε στους τοπικούς άρχοντες, τόν 
ίερό κλήρο καί τό φιλάγιο λαό πού μέ "ιδιαίτερη κατάνυξη προσήλθαν στήν "Ιερά 
Μονή τήν καθιέρωση τής μνήμης του στό ίερό αυτό τόπο. Εΐναι βέβαιο ότι ή τιμή 
τοϋ άγίου Μιχαήλ προσκομίζει μέγιστα πνευματικά δωρήματα στό χριστεπώ
νυμο πλήρωμα τής "Εκκλησίας.

Χρ. Κ.

"Η άνάκληση μιας άποφάσεως

Μέ άπόφαση τοϋ Μακαριωτάτου "Αρχιεπισκόπου "Αθηνών καί πάσης "Ελλά
δος κ. Χριστοδούλου διακόπτεται ή άνάγνωση τής "Αποστολικής καί Ευαγγελικής 
περικοπής στή νεοελληνική γλώσσα. "Επρόκειτο γιά ένα πιλοτικό μέτρο, τό οποίο 
ειχε έφαρμοσθεί δοκιμαστικά άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ 2004 στούς "Ιερούς Ναούς 
τής "Ιερας "Αρχιεπισκοπής "Αθηνών. "Η άρχική σκέ„η ήταν ότι μέ τόν τρόπο αυτό 
θά έβοηθείτο τό έκκλησίασμα νά κατανοήσει τά "Αγιογραφικά άναγνώσματα καί 
έπίσης ότι θά προσελκύοντο περισσότεροι νέοι στίς "Ιερές "Ακολουθίες. Τελικώς 
άπεδείχθη ότι τό δοκιμαστικό αυτό μέτρο δέν άπέδωσε τά άναμενόμενα. Ύπήρξεν 
μάλιστα καί άρκετές άντίθετες άπόψεις, οί οποίες έξεφράσθησαν μέ ευπρέπεια 
καί τεκμηρίωση. "Η άνάκληση τοϋ έν λόγω μέτρου καταδεικνύει τήν διάθεση τοϋ 
Προκαθημένου τής "Εκκλησίας τής "Ελλάδος νά εισακούει καί τίς άντίθετες 
γνώμες καί προτάσεις καί νά άποδέχεται τήν άνάκληση παλαιοτέρων άποφάσε- 
ών του. Πάντως τό θέμα τής γλωσσικής άγωγής τών Νεοελλήνων καί τής κατα- 
νοήσεως τών άναγνωσμάτων καί τών ""Υμνων τής "Εκκλησίας μας πρέπει νά πα
ραμείνει στίς πρώτες θέσεις τοϋ ένδιαφέροντος τής "Εκκλησίας καί τής Πολι
τείας. "Η γλωσσική παιδεία, ή οποία παρέχεται στά έλληνόπουλα άπό τήν Στοι
χειώδη καί Μέση "Εκπαίδευση δέν εΐναι ή έπιθυμητή καί οί νέες γενιές άποκό-
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πτονται άπό τίς παλαιότερες μορφές τής ενιαίας ελλη
νικής γλώσσας. Πρόκειται γιά ζήτημα τό οποίο άπτεται 
τής έθνικής ταυτότητος καί τής διαχρονικής πορείας τοϋ 
"Ορθοδόξου "Ελληνισμού. "Από έκκλησιαστικής πλευράς 
θά ήταν εύχής εργον νά έπεκταθονν καί νά ένισχυθοϋν σέ 
έπίπεδο Μητροπόλεων ή καί ένοριών τά μαθήματα λει
τουργικής γλώσσας. Σπαργανικές προσπάθειες εχουν ξε
κινήσει κατά τά τελευταία χρόνια καί ύπάρχει ήδη σχε
τικό έκπαιδευτικό ύλικό συνταχθέν καί συλλεγέν ύπό τοϋ 
Φιλολόγου κ. Κωνσταντίνου Γανωτή, μέλους τής Ειδικής 
Συνοδικής "Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος. Πα- 
ραλλήλως πρός τίς φιλότιμες πρωτοβουλίες τής Πολι
τείας ή "Εκκλησία θά βρεί συγχρόνους τρόπους γιά νά 
συμβάλει στήν διαφύλαξη καί άναβάθμιση τής γλωσσικής 
μας κληρονομιάς.

Κ.Χ.

Τα Πρακτικά τον ΣΤ' Αειτονργικοϋ Σνμποσίον

"Από τόν Κλάδο "Εκδόσεων τής "Επικοινωνιακής καί 
Μορφωτικής "Υπηρεσίας τής "Εκκλησίας τής "Ελλάδος 
έξεδόθη προσφάτως ό τόμος τών Πρακτικών τού ΣΤ' 
Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών "Ιερών Μητροπόλε
ων. "Έχει τίτλο «Χριστιανική Λατρεία καί Ειδωλολα
τρία» καί περιλαμβάνει τά Πρακτικά τοϋ Συμποσίου πού 
διοργανώθηκε στήν Τήνο στίς 20-23 Σεπτεμβρίου 2004 
άπό τήν Ειδική Συνοδική "Επιτροπή Λειτουργικής "Ανα
γεννήσεως. Τό Συμπόσιο έτέθη ύπό τήν αιγίδα τοϋ Μα- 
καριωτάτου "Αρχιεπισκόπου "Αθηνών καί πάσης "Ελλά
δος κ. Χριστοδούλου, ό οποίος παρέστη αύτοπροσώπως 
καί άπηύθυνε έκτενή χαιρετισμό. Οι εισηγητές τοϋ Συμ
ποσίου ήσαν λόγιοι κληρικοί, Πανεπιστημιακοί Καθη
γητές καί ειδικοί έπιστήμονες, τό παρακολούθησαν δέ 
120 κληρικοί, έκπρόσωποι τών "Ιερών Μητροπόλεων τής 
"Εκκλησίας τής "Ελλάδος. "Από τίς προτάσεις πού κατα
γράφονται στό τέλος τού βιβλίου έπιλέγουμε δύο χαρα
κτηριστικές: «1. Νά συνειδητοποιήσουμε ότι ή Χριστια
νική Λατρεία προέρχεται έξ άποκαλύψεως, ένώ οί πα- 
γανιστικές τελετές συνιστοϋν άνθρωποκεντρικές πρω
τοβουλίες χωρίς προοπτική. "Η λατρεία τής "Εκκλησίας 
γίνεται “έν πνεύματι καί άληθεία” καί διαστέλλεται τό
σο άπό τόν ιουδαϊκό νομικισμό, όσο καί άπό τήν ειδω
λολατρία... 10. Νά γίνει εύρύτερα γνωστό ότι τά ειδωλο- 
λατρικά κινήματα μέ τίς ποικίλες τάσεις τους δέν ταυτί
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ζονται μέ τήν άρχαιοελληνική θρησκεία, τήν άναβίωση 
τής όποιας ύποστηρίζουν ότι έπιδιώκουν. Κάνουν έπι- 
λεκτική χρήση τών πολυθεϊστικών πεποιθήσεων, άπο- 
σιωπώντας ή άπορρίπτοντας τίς μονοθεΐζουσες ή μονο
θεϊστικές άνατάσεις τών λαμπρότερων έκπροσώπων τής 
άρχαιοελληνικής διανοήσεως».

Κ.Χ.

"Η κυβέρνηση των Σκοπίων διώκει 
τον "Επίσκοπο Ιωάννη

Στίς 23 "Ιουνίου τ.ε. Δικαστήριο τού κράτους τών Σκο
πίων έπικύρωσε τήνπρωτοδίκως έπιβληθείσα ποινή φυ- 
λακίσεως 18 μηνών στόν "Επίσκοπο Βελεσών κ. "Ιωάννη, 
ό οποίος κατηγορείται γιά «ύποκίνηση θρησκευτικού καί 
έθνικοϋ μίσους». Ο "Επίσκοπος "Ιωάννης εχει έκουσίως 
άπομακρυνθεί άπό τήν Σχισματική «"Ορθόδοξη "Εκκλη
σία τής Μακεδονίας» καί εχει προσχωρήσει στό Π α
τριαρχείο Σερβίας, όπως έπιβάλλει ή κανονική τάξις. "Η 
"Ορθόδοξη "Εκκλησία τής Σερβίας τόν ονόμασε "'Εξαρχο 
τής έπανασυσταθείσης "Αρχιεπισκοπής "Αχρίδος καί κά- 
λεσε τό "Ορθόδοξο ποίμνιο τού κράτους τών Σκοπίων 
νά ύπακούει στόν "Επίσκοπο "Ιωάννη (Γιόβαν). Δυστυχώς 
ή κυβέρνηση καί οί δικαστικές άρχές τού γειτονικού μας 
κράτους συνεχίζουν τήν έθνικιστική καί αύταρχική πο
λιτική τού καθεστώτος Τίτο ώς πρός τό έκκλησιαστικό 
ζήτημα καί έπιμένουν νά στηρίζουν τούς σχισματικούς 
"Επισκόπους, τούς όποιους ούδεμία "Ορθόδοξη "Εκκλη
σία άναγνωρίζει. Οί διώξεις κατά τού "Επισκόπου "Ιω
άννη έχουν ξεκινήσει πρό δύο έτών καί προκάλεσαν τήν 
έπίσημη εκφραση διαμαρτυρίας τής "Εκκλησίας τής 
"Ελλάδος. Προφανώς ένα άπό τά σημεία πού ένοχλοϋν τό 
καθεστώς εΐναι ότι άρχίζει νά παγιώνεται μία κανονική 
έκκλησιαστική τάξη μέ τόν τίτλο "Αρχιεπισκοπή "Αχρίδος, 
χωρίς νά περιέχει τόν όρο «Μακεδονία». Ά ς  εύχηθοϋμε 
νά έπιλυθοϋν μέ ειρηνικό τρόπο τά έκκλησιαστικά ζητή
ματα τού σκοπιανού κράτους καί νά παύσουν τό συντο- 
μώτερο οί ταλαιπω ρίες τοϋ "Επισκόπου "Ιωάννη, ό 
οποίος ήδη άρχισε νά πλαισιώνεται άπό σημαντικό άριθ- 
μό κληρικών, μοναχών καί λαϊκών συνεργατών.

Κ.Χ.
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Ο Άγιος Ευστάθιος Προστάτης 
των "Ομηρικών Σπονδών

Ή  Διαρκής "Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας μας στήν 
Συνεδρία τής 28ης "Ιουνίου έ.ε. άπεφάσισε νά ορίσει τόν 
"Άγιο Ευστάθιο "Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης (12ος 
αιών) ώς Προστάτη τής έν Χίω «"Ομηρικής "Ακαδημίας» 
καί έν γένει τών "Ομηρικών Σπουδών. "Η Συνοδική αύτή 
άπόφαση έλήφθη κατόπιν σχετικού αιτήματος τής κ. Μα
ρίας Γιατράκου, Διευθυντρίας τής «"Ομηρικής "Ακαδη
μίας» μετά άπό πρόταση τοϋ "Αρχιμανδρίτου Μάρκου 
Βασιλάκη, "Ιεροκήρυκος τής "Ιερας Μητροπόλεως Χίου. 
Ο "Αγιος Εύστάθιος, ό όποιος εορτάζεται τήν 20ήν Σε

πτεμβρίου, ύπήρξε άριστος καί δοκιμώτατος ερμηνευτής 
τών "Ομηρικών "Επών διά συγγραμμάτων του, όπως είναι 
οί περίφημες «Παρεκβολαί εις τήν "Ομήρου "Οδύσσειαν 
καί "Ιλιάδα». Τά σχόλια τού "Αγίου Εύσταθίου στά "Ομη
ρικά "Έπη άποτελοϋν άκόμη καί σήμερα σημαντικό βοή
θημα γιά κάθε μελετητή τοϋ "Ομήρου καί μνημονεύονται 
διεθνώς γιά τήν φιλολογική τους άξία καί γιά τόν πλούτο 
τών παρεχομένων γνώσεων. "Η "Εκκλησία τής "Ελλάδος 
μέ τήν κίνησή της αύτή άποδεικνύει τόν σεβασμό της πρός 
τήν άρχαιοελληνική γραμματεία, τήν όποία διέσωσαν καί 
κατέγραψαν κατά τήν διάρκεια τών αιώνων πλείστοι 
"Ορθόδοξοι κληρικοί καί μοναχοί.
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Οί εργασίες τής Δ.Ι.Σ. μηνάς Ιουλίου

Συνήλθε την 28ην Ιουνίου καί την 1η Ιουλίου 2005 ή Διαρκής Ιερά Σύνοδος 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος τής 149ης Συνοδικής Περιόδου ύπο τήν προεδρία 
τοϋ Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδού
λου. Κατά τήν διάρκεια των εργασιών της:

Α. 'Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος ενημέρωσε τά Μέλη τής Δ.Ι.Σ.:
Γιά έκκρεμοϋντα εκκλησιαστικά καί αλλα θέματα καί γιά τίς εξελίξεις σέ αύτά.
Γιά τήν μέ Απόφαση τής Ύπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 

κ. Μαριέττας Γιαννάκου, κατόπιν προτάσεως τής Ιερός Συνόδου, συγκρότησιν 
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ύπο τήν Προεδρία τοϋ Μακαριωτάτου Αρχιε
πισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου καί τήν συμμετοχήν 
έγκριτων Καθηγητών Πανεπιστημίου καί 'Λνωτάτων Δικαστών μέ σκοπο τήν σύν
ταξιν σχεδίου νόμου περί τών Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων.

Γ ιά τήν αρτια οργάνωση τής θρονικής έορτής τοϋ 'Λγίου Αποστόλου Παύ
λου, τοϋ καί 'Ιδρυτοϋ τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί γιά τήν άνταπόκριση τών 
Προκαθημένων τών 'Ομοδόξων Ορθοδόξων Εκκλησιών, διά τής άποστολής 
Έκπροσώπων. 'Ο Μακαριώτατος έπεσήμανε ότι κατεδείχθη άπο τήν έορτή καί 
τήν έπικοινωνία μεταξύ τών Εκπροσώπων τών Ορθοδόξων Εκκλησιών ή σημασία 
τής έν άγάπη κοινωνίας μεταξύ τών Ορθοδόξων καί ή άναγκαιότητα τής άμοι- 
βαίας συμπαραστάσεως στά κατά καιρούς άνακύπτοντα ζητήματα. Επίσης ό 
Μακαριώτατος ένημέρωσε τά Μέλη τής Δ.Ι.Σ. έπί τοϋ περιεχομένου συνομι
λιών, τίς όποιες εΐχε μέ πολλούς έκ τών Σεβασμιωτάτων Εκπροσώπων, έπί 
προβλημάτων τών Ορθοδόξων Εκκλησιών τους.

Β. Στή Δ.Ι.Σ. κατατέθηκαν:
-  Το 'Ανακριτικο Πόρισμα γιά τήν ύπόθεση τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου πρώην 

Θεσσαλιώτιδος κ. Θεοκλήτου, ύπο τοϋ 'Ανακριτοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του Ξάνθης κ. Παντελεήμονος καί άπεφασίσθη όπως το 12μελές Πρωτοβάθμιο 
Συνοδικό δι’ 'Αρχιερεις Δικαστήριο συνέλθει σάν Δικαστικό Συμβούλιο ύπο τήν 
Προεδρία τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, τήν Τρί
τη 5 Ιουλίου 2005 καί άποφασίσει σχετικώς.

-  Το 'Ανακριτικο Πόρισμα γιά τήν ύπόθεση τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του Διδυμοτείχου κ. Νικηφόρου, ύπο τοϋ 'Ανακριτοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου 'Ιερισσοϋ κ. Νικοδήμου καί άπεφασίσθη όπως το 12μελές Πρωτοβάθμιο Συ- 
νοδικο δι’ 'Αρχιερεις Δικαστήριο συνέλθει σάν Δικαστικο Συμβούλιο τήν Τρίτη 9 
Αύγούστου 2005 καί άποφασίσει σχετικώς.

Το Δικαστικο Συμβούλιο λαμβάνει γνώση τοϋ σχηματισθέντος δικαστικοϋ φα- 
κέλλου καί άποφασίζει έάν ή ύπόθεση θά παραπεμφθει προς έκδίκαση στο Πρω
τοβάθμιο Συνοδικο δι’ 'Αρχιερεις Δικαστήριο, έφ’ όσον προκύπτουν άποχρώσες 
ένδείξεις ένοχής σέ βάρος τοϋ κατηγορουμένου, αλλως ό φάκελλος παραπέμ- 
πεται στο 'Αρχειο.
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Γ. Ή Δ.ί.Σ. άποφάσισε:
-  Την Τακτικήν Σύγκλησιν της Ίεράς Συνόδου τής Ιε

ραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ή όποία θά συ- 
νέλθει στίς 5, 6 καί 7 Όκτωβρίου έ.έ. καί κατάρτισε τήν 
Ήμερησία Διάταξή της.

1. Τήν έκπροσώπηση τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
ύπο τοϋ Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου 
στο συνερχόμενο άπο 27ης έως 30ής Σεπτεμβρίου 2005 
Εύρωπαϊκό Συμβούλιο των Θρησκευτικών Ηγετών, στο 
ΒίΓ^ίη^ο™ τής Αγγλίας.

2. Τήν συμμετοχή τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύ
των κ. Αμβροσίου ώς παρατηρητοϋ στήν προσεχή Θ' Γε
νική Συνέλευση τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 
(Π.Σ.Ε.), άπό 14ης έως 23ης Φεβρουαρίου 2006, στό 
ΡογΙο ΑΙΙθρΓθ τής Βραζιλίας.

3. Τήν έπιχορήγηση γιά τό δίμηνο Μαΐου-Ίουνίου 
2005, 823 πολυτέκνων οικογενειών τής Θράκης, συνο- 
λικοϋ ϋψους 200.000 ΕΥΡΩ.

Δ. Ή Δ.Ι.Σ. ένέκρινε:
-  τήν διοργάνωση Πανευρωπαϊκοϋ Συνεδρίου τόν 

Όκτώβριο στήν Αλεξανδρούπολη, με γενικό θέμα: 
«"Εβρος, εύρωπαικός χώρος συναντήσεως καί διαλό
γου».

Ε. Ή Δ.Ι.Σ. ένημερώθηκε:
-  άπό τήν "Εκθεση Πεπραγμένων, τοϋ Θεοφιλεστά- 

του Επισκόπου Θερμοπυλών κ. Ίωάννου, περί τοϋ έν 
Αθήναις άπό 9ης έως 16ης Μαΐου 2005, συνελθόντος 
Συνεδρίου τοϋ ΠΣΕ γιά τήν Ιεραποστολή καί τόν Εύαγ- 
γελισμόν.

-  άπό τήν "Εκθεση Πεπραγμένων τοϋ Παρατηρητη
ρίου Κοινωνικών Φαινομένων τής Ίεράς Συνόδου, περί 
τής πραγματοποιηθείσης έν Βόλω τήν 16ην Μαΐου έ.ε., 
πρώτης έπιστημονικής Ήμερίδος διαλόγου μεταξύ Κοι
νωνιολόγων καί Θεολόγων καί άποφασίσθη όπως τά 
ένδιαφέροντα συμπεράσματά της κοινοποιηθοϋν στούς 
Σεβ. Μητροπολίτας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

-  άπό τήν "Εκθεση Πεπραγμένων τής Συνοδικής Επι
τροπής Θείας καί Πολιτικής Οικονομίας καί Οικολογίας 
περί τής πραγματοποιηθείσης στήν Ιερά Μονή Πεντέλης 
τήν 6ην Ιουνίου 2005, έκδηλώσεως έπ ’ εύκαιρία τής 
«Παγκοσμίου Ημέρας Περιβάλλοντος».

ΣΤ. Ή Δ.Ι.Σ. σχετικά με τό ζήτημα τής διαθέσεως

άνθρωπίνων οργάνων γιά μεταμόσχευση έξέδωσε τό κά
τωθι Ανακοινωθέν:

« Τό άνθρώπινο δράμα 2 μικρών παιδιών, πού τελευ
ταία συγκλόνισαν τό πανελλήνιο, όταν έναγωνίως οί γο
νείς των ικέτευαν για τήν διάθεση άνθρωπίνων οργά
νων για μεταμόσχευση, έφερε στό προσκήνιο, για άλλη 
μια φορά, τό ίδιο δράμα πού μέ άγωνία βιώνουν έκατον- 
τάδες συνάνθρωποί μας στήν προσπάθειά των να εύρε- 
θεί κατάλληλο μόσχευμα πού θα τούς χαρίσει τή ζωή.

»ΙΜπροστα σ ’ αύτό τό πρόβλημα κανείς δέν δικαιούται 
να παραμένει άπαθής. Είναι κρίμα τό ότι, ένώ στήν πα
τρίδα μας ή ιατρική έπιστήμη έχει κάνει κυριολεκτικώς 
θαύματα στόν τομέα τών μεταμοσχεύσεων, ή έλληνική 
κοινωνία διστάζει να δηλώσει τή συγκατάθεσή της να γί
νει κάθε μέλος της δωρητής ζωτικών οργάνωνμετα θά
νατον. Τό άποτέλεσμα είναι να χάνονται άνθρώπινες 
ζωές, πού θα μποροϋσαν να είχαν σωθεί.

»Ή Εκκλησία έγκαίρως μέ άπόφαση τής Ίεράς Συ
νόδου τής Ιεραρχίας Της (12.10.1999), άπεφάνθη ότι ή 
δωρεα οργάνων τοϋ σώματός μας για μεταμόσχευση 
είναι θεάρεστη πράξη άγάπης καί θυσίας, άρκεί ή προ- 
σφορα αύτή να είναι άποτέλεσμα ένσυνείδητης καί έλεύ- 
θερης άπόφασης τοϋ δότη καί να κείται μακραν πάσης 
έμπορικοποίησης. Διό καί συνέστησε στούς πιστούς Της 
να γίνουν δωρητές είτε έν  ζωή (έφ’ όσον πρόκειται για 
διπλά όργανα πού ή άφαίρεση ένός δ έν  ζημιώνει τήν 
ύγεία τοϋ δότη) είτε μετα θάνατον, διαπιστωμένον μέ 
τίς τελευταίες έγγυήσεις τής ιατρικής έπιστήμης.

»Σήμερα ή Ίερα Σύνοδος μέ άπόφασή Της άναλαμ- 
βάνει πανελλαδική πρωτοβουλία έξασφάλισης αύτο- 
προαιρέτων δοτών μέ τήν συμπλήρωση σέ κάθε Ενορία 
τοϋ είδικοϋ έντύπου τοϋ Υπουργείου Υγείας καί Κοι
νωνικής Αλληλεγγύης, μέ τό οποίο θα έφοδιασθοϋν 
έντός τών ήμερών όλες οί Ενορίες.

»Έπί πλέον ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
καί Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος δηλώνει ότι καί ό 
ίδιος έγγράφεται ώς δωρητής οργάνων, τό δ ’ αύτό έδή- 
λωσαν καί άπαντες οί Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Αρχιε
ρείς. Ή Ίερα Σύνοδος είναι βεβαία ότι ή πρόσκληση τής 
Εκκλησίας πρός τα παιδιά Της να θελήσουν να γίνουν 
δωρητές οργάνων τοϋ σώματός των θα εϋρει τήν άνα- 
μενόμενη άνταπόκριση».

Τέλος ή Δ.Ι.Σ. συζήτησε καί έλαβε άποφάσεις σχετικα 
μέ τρέχοντα ύπηρεσιακα ζητήματα.

(Έκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)
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Ανακοινωθέν περί τής προόδου 

τής αύτοκαθάρσεως

Μερίδα τοϋ Τύπου έξακολουθει νά κανοναρχεί το 
τροπάριο ότι ή αύτοκάθαρση στην Εκκλησία τάχα δέν 
προχωρεί έπειδη δύο ήδη ύποθέσεις κατά Μητροπο
λιτών, άφοϋ έρευνήθησαν δικαστικά-άνακριτικά μέ έξο- 
νυχιστικη διαδικασία, έτέθησαν στο 'Αρχεϊο μέ αιτιολο
γημένη άπόφαση τοϋ 12μελοϋς Δικαστικοϋ Συμβουλίου, 
έφόσον καμία έπιβεβαίωση τών άρχικών καταγγελιών 
δέν ύπήρξε. Γ ιά πολλοστή φορά έπαναλαμβάνεται ότι οί 
διαδικασίες δικαστικής διερεύνησης τών καταγγελιών 
καθ’ οίουδήποτε κληρικοϋ, εΐναι σαφώς προδιαγεγραμ
μένες στον είδικο νόμο 5383/32, ό όποιος καί έφαρμό- 
ζεται πιστά. Κάθε αλλη έκδοχή, καί μάλιστα έκείνη πού 
θά έφτανε στήν ανευ έρεύνης τιμωρία τών καταγγελ- 
λομένων κληρικών, προς ίκανοποίηση δήθεν τοϋ δημο
σίου αισθήματος, θά ήταν αδικη καί θά έπρόδιδε άγριαν- 
θρωπισμό. 'Η Εκκλησία διαθέτει καί τή δύναμη καί τον 
τρόπο νά έπιβάλλει τήν τάξη στά τοϋ οίκου Της, χωρίς 
νά προσβάλλει τήν προσωπικότητα τών κατηγορουμέ
νων, οΰτε νά παρασύρεται άπο άδέσποτες φήμες καί 
διαδόσεις. 'Η δεδομένη εύαισθησία Της ώστόσο τήν ώθεϊ 
στήν αμεση δικαστική διερεύνηση κάθε καταγγελίας, μέ 
όση ψυχική ταλαιπωρία αύτή συνεπάγεται ίδίως γιά τά 
καταγγελλόμενα πρόσωπα.
(9.7.2005) ('Εκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Επίσκεψη Μακαριωτάτου στο Πνευματικό Κέντρο 

τοϋ Δήμου Ζεφυρίου

Το Πνευματικο Κέντρο τοϋ Δήμου Ζεφυρίου έπισκέ- 
φθηκε ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πά
σης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, προκειμένου νά παρα
δώσει δέματα άγάπης σέ 70 οικογένειες τής περιοχής 
πού έχουν άνάγκη, προσφορά τής Μ.Κ.Ο. τής Εκκλη
σίας τής Ελλάδος «'Αλληλεγγύη».

Υποδεχόμενος τον Μακαριώτατο, ό Δήμαρχος Ζε
φυρίου κ. Κ. Παπαχρήστος έξέφρασε τή χαρά τών πο
λιτών γιά τήν παρουσία του στο δήμο, άλλά καί τήν 
εύγνωμοσύνη όλων γιά τήν πολυεπίπεδη ποιμαντική καί 
κοινωνική προσφορά τής Εκκλησίας.
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'Απο τήν πλευρά του, ό Προκαθήμενος τής Έλλα- 
δικής Εκκλησίας, άφοϋ παρέδωσε 70 δέματα άγάπης μέ 
τρόφιμα καί είδη ίματισμοϋ σέ ισάριθμες οικογένειες, 
άναφέρθηκε στίς δυσκολίες τής καθημερινής ζωής καί 
στήν άνάγκη πολλών συνανθρώπων μας νά κάνουν πε
ρισσότερες άπο μία δουλειές, προκειμένου νά μποροϋν 
νά έπιβιώνουν μέ άξιοπρέπεια. Ταυτόχρονα όμως, ύπο- 
γράμμισε καί το καθήκον άλληλεγγύης πού όλοι πρέπει 
νά έχουμε άπέναντι στούς λιγότερο προνομιούχους. 
«Το περίσσευμα το ϋένό ς  πρέπει να καλύπτει το ύστέ- 
ρημα τοϋ αλλου» σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλλη
λα, συνέστησε στούς παρευρισκόμενους «να έχουν πί
στη, έλπίδα καί άγάπη, γιατί όλα τα ύπόλοιπα θα τα δώ
σει ό Θεός». « Άλλοι έχουν τα πάντα καί αλλοι δέν έχουν 
τίποτα» τόνισε. Καί κατέληξε: «"Οταν ένας χαίρεται, 
πρέπει όλοι να χαίρονται. Καί όταν ένας πάσχει, πρέπει 
όλοι να προσπαθούν να τον βοηθήσουν».

Τέλος, ό Μακαριώτατος άνακοίνωσε ότι ή Μ.Κ.Υ. τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος « Αλληλεγγύη» θα προσφέρει στήν 
κοινωνική ύπηρεσία τοϋ Δήμου ίατροφαρμακευτικο ύλικό.
(15.6.2005) ('Εκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)

Επίσκεψη στόν Μακαριώτατο 

Αντιπροσωπείας Αθλητών καί Συνοδών 

τής Εθνικής Ομάδας που θα συμμετάσχει 
στοΰς 15ους Μεσογειακούς Αγώνες

Αντιπροσωπεία άθλητών καί συνοδών τής Εθνικής 
'Ομάδας, ή όποία θα συμμετάσχει στούς 15ους Μεσο
γειακούς 'Αγώνες πού θα διεξαχθοϋν στήν πόλη 'Αλμε- 
ρία τής Ισπανίας, δέχθηκε στο 'Αρχιεπισκοπικο Μέγα
ρο ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος κ. Χριστόδουλος.

'Ο άρχηγος τής άποστολής καί Πρόεδρος τής Ομο
σπονδίας Κανόε-Καγιακ κ. 'Α. Νικολόπουλος, άφοϋ εύχα- 
ρίστησε τον Μακαριώτατο για τήν έπίσκεψη, τον ένημέ- 
ρωσε για τήν προετοιμασία τών άθλητών μας ένόψει τών 
Μεσογειακών 'Αγώνων. «"Ηρθαμε για να πάρουμε τήν 
εύχή σας», εΐπε ό κ. Νικολόπουλος, «καί αύτο το πι
στεύουμε βαθια καί δέν είναι προσχηματικό». « Εκει πού 
οί δυνάμεις μας μός έγκαταλείπουν, έπικαλούμαστε τή 
δύναμη τοϋ Θεοϋ καί τίς προσευχές σας» ύπογράμμισε.

'Απο τήν πλευρά του, ό Μακαριώτατος εύχήθηκε «ό 
Θεος να έκπληρώσει τίς έπιθυμίες τών άθλητών», ένώ
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έξέφρασε την ελπίδα σέ αύτούς τούς Αγώνες νά κατα
φέρουν νά άνεβάσουν την έλληνική σημαία όσο το δυ
νατόν ψηλότερα. «Χιλιάδες νέοι σας θεωρούν πρότυ
πα, καθώς ό,τι κάνετε άποτελε!μήνυμα για τή νεολαία 
μας», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Ώ ς πνευματικοί πα
τέρες, σας λέμε ότι χωρίς τή βοήθεια τοϋ Θεοϋ δέν μπο
ρεί κανείς να πετύχει τίποτε. Μέ τή βοήθειά Του ό κάθε 
άνθρωπος έχει άπεριόριστες δυνάμεις. Σας εύχομαι μέ
σα άπο τήν καρδιά μου κάθε έπιτυχία» κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ή έλληνική άποστολή, ή όποία 
θα συμμετάσχει στούς 15ους Μεσογειακούς Αγώνες (24 
Ιουνίου - 3 Ιουλίου), άποτελείται άπο 550 άθλητές, άθλή- 
τριες καί συνοδούς.
(16.6.2005) (Έκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)

Το "Αγιο Πνεύμα θά μάς φωτίσει 
νά ύπεραπισθούμε την πίστη μας

Γ ια την έορτη τοϋ Αγίου Πνεύματος καί για τη μεγά
λη σημασία πού έχει ή παρουσία Του στη ζωή μας, μίλη
σε μεταξύ άλλων στο κήρυγμά του, άπο τον πανηγυρί- 
ζοντα Ί. Ναο Αγίας Τριάδος Αμπελοκήπων, ό Μακα- 
ριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
κ. Χριστόδουλος.

«Μία κοινωνία χωρίς Θεό», εΐπε ό Μακαριώτατος, 
«είναι κοινωνία χωρίς Αγιο Πνεϋμα καί άπέχει πολύ άπο 
τήν πραγματική άνθρώπινη κοινωνία». «Είμαστε ένας μι
κρός λαός», σημείωσε, «ά οποίος διδάχτηκε άπο τούς 
πατέρες του ότι, αν θέλει κανείς να ορθοποδήσει, πρέ
πει να φροντίσει να είναι ένάρετος άνθρωπος». Καί πρό- 
σθεσε: «"Αν δέν έχουμε άρχές στή ζωή μας καί δέν πι
στεύουμε στίς πατροπαράδοτες άξίες, τότε θα γίνουμε 
έρμαια τής τύχης μας». «Οί λαοί», ύπογράμμισε, «οί 
οποίοι γνωρίζουν τήν ιστορική τους πορεία προτιμοϋν να 
τηροϋν τίς πατροπαράδοτες άρχές καί άξίες, οί οποίες 
έπί χ ιλ ιετίες έχουν  έμπεδω θεί μέσα στή συνείδησή  
τους».

'Ο Προκαθήμενος τής Έλλαδικής Εκκλησίας έκανε 
άναφορα καί στα κράτη πού άπαρτίζουν τήν Εύρωπαϊκή 
οικογένεια, λέγοντας χαρακτηριστικα ότι «όσον άφορα 
στήν Εύρωπαϊκή Συνταγματική συνθήκη, ήδη δύο κράτη 
έδωσαν τήν άρνητική τους ψήφο, κάτι πού έρμηνεύεται 
άπο τούς άναλυτές τής πολιτικής κατάστασης ότι άπο- 
τελεί μία έντονη διαμαρτυρία άπέναντι στή δημιουργία

κοινωνιών μέ κοινωνική άδικία, κοινωνιών πού δέν έχουν 
Θεό, δέν διαπνέονται άπο πνεϋμα άλληλεγγύης καί άγά- 
πης».

Σέ άλλο σημείο τής ομιλίας του, ό Μακαριώτατος έπι- 
σήμανε ότι: «Σήμερα λέγεται ότι ό Χριστιανισμος άντι- 
μετωπίζει κρίση στήν Εύρώπη καί έν  μέρει αύτο είναι 
άληθές». «"Ομως αύτή ή κρίση», ύπογράμμισε, «έχει φέ
ρει σιγα σιγα τήν άρχή τής άναγέννησης». Καί κατέλη
ξε: «Στήν Αμερική, τήν Ασία, τή Αατινική Αμερική, ό Χρι- 
στιανισμος άνθίζει, γιατί έκεί πλεόνασε ή αμαρτία. 'Η 
σκληρότητα τών άνθρώπων οδήγησε τον κόσμο σέ 
ούσιαστική έπανάσταση καί οί άνθρωποι άναγνωρίζουν 
ότι δέν θα ξεφύγουν άπο το τέλμα στο οποίο έχουν πε
ριπέσει, αν δέν άποκτήσουν Πίστη στο Θεό».

Εξάλλου στήν έορτή τής Πεντηκοστής, ό Μακαριώ
τατος, κατα τή διάρκεια τοϋ κηρύγματος του άπο τον 
Καθεδρικο 'Ι. Ναο Αθηνών, μεταξύ άλλων εΐπε: «Τώρα 
τελευταία άκοϋμε άπο διάφορους έξώστες, είτε πολιτι
κούς είτε έπιστήμονες, να διακηρύττουν ότι τώρα πλέ
ον ή Ελλάδα πρέπει να άπαρνηθεί τήν Πίστη της καί ότι 
δέν πρέπει να φαίνεται προς τα έξω ότι έχει τόση μεγάλη 
σύνδεση μέ τήν Ορθοδοξία. Δηλαδή», διερωτήθηκε, 
«πρέπει ή Εκκλησία να τεθεί στο περιθώριο τής δημό
σιας ζωής, έπειδή αύτο θέλουν κάποιοι Εύρωπαίοι σύμ
μαχοί μας;»

«Για όσους δέν  γνωρίζουν τήν πραγματικότητα», 
εΐπε, «αύτο είναι ένα πρόσχημα, το οποίο λέγεται για 
να δικαιολογηθούν τα άδικαιολόγητα». «Η Εύρωπαϊκή 
"Ενωση», τόνισε, «σέ ό,τι άφορα στίς σχέσεις Εκκλη- 
σίας-Πολιτείας μέσα στα διάφορα κράτη-μέλη έχει άφή- 
σει πλήρη έλευθερία, ώστε κάθε κράτος μέ τήν κυβέρ
νησή του καί το λαό του να άποφασίσει ποιό σχήμα θα 
υιοθετήσει».

'Ο Προκαθήμενος τής Έλλαδικής Εκκλησίας δέν πα- 
ρέλειψε να άναφερθεί καί σέ δύο ζητήματα πού τον τε
λευταίο καιρο άπασχόλησαν τήν έπικαιρότητα. Το πρώτο 
άφορά στήν παρουσία τοϋ Σταυροϋ καί τών θρησκευ
τικών εικόνων στίς αίθουσες τών σχολειων καί τών δι
καστηρίων καί το δεύτερο στο ένδεχόμενο περιορισμού 
τών κωδωνοκρουσιών λόγω ήχορύπανσης. « Εδώ στήν 
Ελλάδα, ό λαος έχει ζυμωθεί μέ τήν Ορθοδοξία καί μέ 
τήν Πίστη», σημείωσε. «Καί δέν θα δεχθεί να ξηλώνεται 
ένα ένα αύτα τα οποία συνθέτουν τήν πνευματική του 
ύπόσταση καί ταυτότητα». Καί συνέχισε: « Εμείς οί πνευ
ματικοί πατέρες έχουμε δώσει οδηγίες να μήν χτυποϋν
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οί καμπάνες σέ ώρες κοινής ήσυχίας». « Τίκακό έκανε ή 
θρησκεία καί ή Εκκλησία σέ αύτόν τόν τόπο; Γιατί τέ
τοιο μένος, τέτοια έπίθεση, τέτοια συκοφαντία;», άνα- 
ρωτήθηκε ό Μακαριώτατος.

«Η Εκκλησία», ύπογράμμισε, «είναι Εκείνη πού θυ
σιάστηκε γι’ αύτόν τόν τόπο καί γι’ αύτόν τόν λαό. Σήμερα 
ή Εκκλησία, στόν τόπο μας, άποτελεΐ τόν κυριότερο φο
ρέα κοινωνικής πρόνοιας καί προστασίας καί σέ Αύτή βρί
σκουν παρηγορια οί άποροι, οί άστεγοι, οί κατατρεγμέ
νοι, οίμή προνομιοϋχοι». «Κλήρος καί λαός, μαζί», τόνι
σε, «είμαστε ή Εκκλησία. Αύτοί οί οποίοι σήμερα πήραν 
θάρρος καί έπί τρείς μήνες άσκοϋσαν δριμεία κριτική κατα 
τής Εκκλησίας, προκειμένου να κάμψουν τό ήθικό μας 
καί να μάς άναγκάσουν να σιωπήσουμε, θα μείνουν μό
νοι τους». «Στήνάρχή», εΐπε, «έπιστράτευσανκάποιους 
δημοσιογράφους. Τώρα έπιστρατεύουν πολιτικούς, κα
θηγητές, διανοουμένους». Καί κατέληξε: «Τό Πνεϋμα τό 
"Αγιο, τό οποίο οδηγεί όλους μας, θα μάς φωτίσει να ύπε- 
ρασπιστοϋμε τήν Πίστη καί τήν παράδοσή μας, ώστε να 
μήν έπιτρέψουμε να περάσουν άπό πάνω μας οί οδο
στρωτήρες τής παγκοσμιοποίησης, προκειμένου να ισο
πεδώσουν τα πάντα σέ αύτόν τόν τόπο».
(20.6.2005) (Έκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)

Θυρανοίξια τοϋ Παρεκκλησίου τής Αγίας Ειρήνης -  
Τελετή εγκαινίων Γραφείων τοϋ Ιδρύματος 

Νεότητος τής Ι.Α.Α.

Τα θυρανοίξια τοϋ Παρεκκλησίου τής Αγίας Ειρήνης 
καί τα έγκαίνια των Γ ραφείων τοϋ Ιδρύματος Νεότητος 
τής Ι.Α.Α. τέλεσε ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, παρουσία 
τοϋ 'Υφυπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
κ. Γ. Καλοϋ, τοϋ 'Υφυπουργοϋ Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης καί Αποκέντρωσης κ. Θ. Νάκου, τοϋ 'Υφυ- 
πουργοϋ Πολιτισμοϋ κ. Π. Τατούλη, τοϋ Προέδρου τής 
Ακαδημίας Αθηνών κ. Εμ. Ρούκουνα, Ακαδημαϊκών, Κα
θηγητών Πανεπιστημίου, έκπροσώπων τής Τοπικής 
Αύτοδιοίκησης καί άλλων έπισήμων.

Μετα τό πέρας τής τελετής ό Αίδεσιμ. Πρωτοπρε
σβύτερος π. Θωμάς Συνοδινός, Πρωτοσύγκελλος τής 'Ι. 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, άφοϋ έκανε μία ιστορική άνα- 
δρομή για τό Παρεκκλήσιο τής 'Αγίας Ειρήνης, τό λεγό
μενο καί «Ρηνάκι», άναφέρθηκε στίς διαδικασίες πού
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άκολουθήθηκαν για τήν παραχώρησή του άπό τήν Ακα
δημία Αθηνών στήν Εκκλησία, άλλα καί στίς προσπά
θειες διαμόρφωση καί συντήρησης τοϋ κτίσματος, χά
ρη, όπως εΐπε, καί στήν άρωγή τοϋ Υπουργείου Πολιτι
σμοϋ. "Οσον άφορά στό διώροφο κτίριο πού στεγάζει 
πλέον τα Γραφεία τοϋ Ιδρύματος Νεότητος τής Ι.Α.Α., 
έπισήμανε ότι ή παρέμβαση τής 'Ι. Αρχιεπισκοπής ήταν 
ολοκληρωτική, άφοϋ αύτό κτίστηκε άπό τήν άρχή. Τέ
λος, ό π. Θωμάς εύχαρίστησε τόν Μακαριώτατο, πού 
άγκάλιασε, όπως σημείωσε, τήν προσπάθεια, τόν Υφυ
πουργό Πολιτισμοϋ, άλλα καί τίς ύπηρεσίες καί τούς φο
ρείς πού συνέδραμαν στήν ολοκλήρωση τοϋ έργου.

'Από τήν πλευρά του ό Μακαριώτατος ύπογράμμισε 
ότι κάθε βοήθεια, ή όποία προσφέρεται στήν Εκκλησία 
πιάνει τόπο, γιατί Αύτή διαπνέεται άπό πνεϋμα σεβα- 
σμοϋ στήν παράδοσή μας, πού κατα βάση έχει θρη
σκευτικό χαρακτήρα. «'Αν ποτέ ύπάρξει κάποια περί
πτωση διαχωρισμοϋ Κράτους καί Εκκλησίας», εΐπε, 
«αύτή δέν θα συνοδευτεί άπό τόν χωρισμό τοϋ λαοϋ άπό 
τήν Εκκλησία του, ή οποία τόσο έντονα έχει διαποτίσει 
τήν παράδοση τών Ελλήνων». Καί συνέχισε: «Καί αύτό 
είναι ή άλήθεια, γιατί άπό τή στιγμή πού γεννιόμαστε μέ
χρι τή στιγμή πού πεθαίνουμε ή Εκκλησία είναι παροϋσα 
σέ όλες τίς φάσεις τής ζωής μας είτε εύχάριστες, είτε 
δυσάρεστες». «Γι’ αύτή τήν παράδοση», τόνισε, «άγω- 
νιζόμαστε, ώστε να παραμείνει όπως τή βρήκαμε άπό 
τούς πατέρες μας». «"Αλλωστε», σημείωσε, «καί αύτα 
τα κτίσματα τών παλαιών Εκκλησιών μάς δίδουν τήν 
αίσθηση τής παρουσίας όλων τών άειμνήστων προγό
νων μας, οί οποίοι μέσα σέ αύτα προσευχήθηκαν πρός 
δόξα καί τιμή τοϋ εύσεβοϋς μας έθνους». 'Ο Μακαριώ
τατος, άφοϋ εύχαρίστησε τόν Υφυπουργό Πολιτισμοϋ 
για τήν άριστη συνεργασία τής Εκκλησίας μέ τίς άρμό- 
διες ύπηρεσίες Βυζαντινών καί Κλασσικών Αρχαιοτή
των, έπισήμανε ότι αύτή εΐναι πολύτιμη για τήν προώ
θηση τών έργων τής Εκκλησίας, πού εΐναι έργα πολιτι
σμοϋ.

Τέλος, ό Προκαθήμενος τής 'Ελλαδικής Εκκλησίας 
ύπογράμμισε ότι αύτό τό Παρεκκλήσιο πρέπει να γίνει 
πνευματικό έντευκτήριο για τα νέα παιδια σέ συνδυα
σμό μέ τό "Ιδρυμα Νεότητος, πού παράγει σημαντικό 
ποιμαντικό έργο για τή νεολαία μας.
(22.6.2005) ('Εκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)
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Απόσυρση τοϋ πιλοτικοϋ προγράμματος 

απόδοσης τής ’Αποστολικής καί Εύαγγελικής 

Περικοπής καί στη νεοελληνική

Την άπόσυρση τοϋ πιλοτικοϋ καί πειραματικοϋ προ
γράμματος τής άπόδοσης τής 'Αποστολικής καί Εύαγ
γελικής Περικοπής καί στη νεοελληνική, το όποιο εΐχε τε
θεί σέ έφαρμογή άπο τίς 22 Σεπτεμβρίου 2004 καί για 
εΰλογο χρονικο διάστημα στήν περιφέρεια τής 'Ι. Αρχιε
πισκοπής 'Αθηνών κατόπιν τής καταρχήν έγκρισης καί 
τής Ιερός Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, άπο- 
φάσισε ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πά
σης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος.

'Η άπόφαση αύτή άποτέλεσε καρπο γενικευμένου 
σχετικοϋ διαλόγου πού πραγματοποιήθηκε μεταξύ τών 
Εφημερίων, τών Επιτρόπων καί τών Ιεροψαλτών τών 'Ι. 
Ναών καί Παρεκκλησίων τής Ι.Α.Α. στίς συσκέψεις κατα 
Αρχιεπισκοπικές περιφέρειες τήν 10η 'Ιουνίου έ.έ., κα
τόπιν έγκυκλίου σημειώματος τοϋ Αίδεσιμ. Πρωτοπρε
σβύτερου π. Θωμό Συνοδινοϋ, Πρωτοσυγκέλλου τής 
Ι.Α.Α. 'Ο διάλογος αύτος εΐχε αλλωστε προαναγγελθεί 
άπο τήν έναρξη έφαρμογής τοϋ προγράμματος, το 
όποιο, όπως εΐχε σημειώσει ό Μακαριώτατος, θα έτίθε- 
το στήν κρίση τών κληρικών καί τών ένοριτών.

'Ο Μακαριώτατος, ό όποιος μελέτησε τα πρακτικα 
τών ώς ανω συσκέψεων, έκρινε ότι ό σκοπος για τον 
όποιο είσήχθη δοκιμαστικα το πρόγραμμα -δηλαδή ή 
ύποβοήθηση τοϋ πληρώματος τής Εκκλησίας καί δή τών 
νέων στήν κατανόηση τών ίερών κειμένων- δέν έχει έπι- 
τευχθεϊ, καθώς οί μέν νέοι συνήθως δέν έχουν έλθει 
στήν Εκκλησία κατα τήν ώρα τών Αναγνωσμάτων, οί δέ 
μεγαλύτεροι στήν ήλικία δέν έχουν άνάγκη έρμηνείας 
αύτών, άφοϋ οί περισσότεροι τα έχουν έπανειλημμένως 
άκούσει καί προσλάβει.

Σέ σχετικο μάλιστα έγκύκλιο σημείωμα, πού άπευθύ- 
νει προς τούς Εφημερίους τών 'Ι. Ναών καί Παρεκκλη
σίων τής Ι.Α.Α., ό Μακαριώτατος σημειώνει: «Η άρχική 
πρωτοβουλία ύπήρξε καρπος τής άνάγκης διευκόλυν
σης τοϋ έκκλησιάσματος. Η κατάργηση αύτής είναι 
προϊον τοϋ σεβασμοϋ, τον όποιο όλοι οφείλουμε προς 
τον λαό μας».
(23.6.2005) ('Εκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)

Συγκρότηση Συμβουλίου Γερόντων Κληρικών 

καί Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου στήν Ι.Α.Α.

Σέ έφαρμογή τών μέτρων πού έλαβε ή 'Ιερα Σύνο
δος τής Ιεραρχίας, κατα τήν έκτακτη σύγκλησή της στίς 
19 Φεβρουαρίου έ.έ., για τήν άντιμετώπιση τής πρό
σφατης κρίσης στούς κόλπους τής Εκκλησίας καί κατό
πιν τής ύπ’ άριθμ. 2806 Εγκυκλίου της προς τούς Σεβ. 
Μητροπολίτες τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ό Μακα
ριώτατος Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
κ. Χριστόδουλος προχώρησε στή συγκρότηση Συμβου
λίου Γ ερόντων Κληρικών παρ’ αύτώ, συμβουλευτικοϋ χα
ρακτήρα προς είσήγηση για ύπηρεσιακα θέματα Εφημε
ρίων (μετακινήσεις, ποινές καί Κανονικές διώξεις).

Τα μέλη τοϋ Συμβουλίου, τα όποια άναδείχθηκαν για 
τρία χρόνια μέ ψηφοφορία πού διενεργήθηκε τήν 20ή 
'Ιουνίου έ.έ. μεταξύ τών Εφημερίων τής Ι.Α.Α., εΐναι τα 
άκόλουθα:

• Αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Εύτύχιος Κοντα- 
δάκης, Εφημέριος 'Ι. Ναοϋ 'Αγίου Λουκό Πατησίων,

• Αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. 'Αντώνιος Πινα- 
κούλας, Εφημέριος 'Ι. Ναοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος Χα
λανδρίου,

• Αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Εύάγγελος 
Γ κανός, Εφημέριος 'Ι. Ναοϋ 'Αγίου Μελετίου Σεπολίων,

• Αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Πολυ- 
χρονόπουλος, Εφημέριος 'Ι. Ναοϋ Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος Μοσχάτου,

• Αίδεσιμ. Π ρωτοπρεσβύτερος π. 'Αθανάσιος 
'Αττάρτ, Εφημέριος 'Ι. Ναοϋ Παναγίας Χρυσοσπηλαιω- 
τίσσης.

Επίσης, ό Μακαριώτατος προχώρησε στή συγκρό
τηση Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου παρ’ αύτώ, μέ τή συμ
μετοχή πέντε κληρικών καί πέντε λαϊκών, συμβουλευτι
κοϋ χαρακτήρα προς είσήγηση για διοικητικα θέματα μεί- 
ζονος σημασίας.

Τα μέλη τοϋ Συμβουλίου, τα όποια άναδείχθηκαν για 
τρία χρόνια μέ ψηφοφορία πού διενεργήθηκε τήν 20ή 
'Ιουνίου έ.έ. μεταξύ τών Εφημερίων τής Ι.Α.Α., εΐναι τα 
άκόλουθα:

• Αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ματθαίος Χάλαρης, 
Εφημέριος 'Ι. Ναοϋ 'Αγίου Δημητρίου ομωνύμου Δήμου,

• Αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. 'Ηλίας Δροσινός, 
Εφημέριος 'Ι. Ναοϋ Ζωοδόχου Πηγής όδοϋ 'Ακαδημίας,

• Αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Χαράλαμπος Πα-
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νόπουλος, Εφημέριος 'Ι. Ναοϋ 'Αγίου Θεράποντος Ζω
γράφου,

• Αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Νίκου, 
Εφημέριος Καθεδρικοϋ 'Ι. Ναοϋ 'Αθηνών,

• Αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος 'Ανά- 
γνου, Εφημέριος 'Ι. Ναοϋ 'Αγίου Γερασίμου 'Ιλισσίων,

• κ. Γ εώργιος Φίλιας, Τακτικός Καθηγητής τής Θεο- 
λογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών,

• κ. Στυλιανός Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής 
τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών,

• κ. Κωνσταντίνος Γανωτής, φιλόλογος,
• κ. 'Αθανάσιος 'Αβραμίδης, Τακτικός Καθηγητής τής 

Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών,
• κ. Σπυρίδωνας Τρωιάνος, Ομότιμος Καθηγητής 

τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
(23.6.2005) ('Εκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)
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έχει άποδείξει ότι άκούει τίς προσευχές των Αγίων του 
περισσότερο άπό τίς δικές μας. 'Έτσι δικαιολογείται για
τί προσευχόμαστε στούς Αγίους».

'Ο Προκαθήμενος τής 'Ελλαδικής Εκκλησίας σημεί
ωσε ότι στή ζωή τοϋ Χριστιανοϋ τό άγωνιστικό στοιχείο 
εΐναι άπαραίτητο. «Χριστιανός πλαδαρός, Χριστιανός 
τοϋ συμφέροντος, Χριστιανός τής Κυριακής μόνο, Χρι
στιανός πού λησμονά τίς έντολές τοϋ Θεοϋ, πού κρύ
βεται γιατί δέν τολμά να πεί ότι είναι Χριστιανός», τόνι
σε, «δένείναι άξιος...».

Τέλος, ό Μακαριώτατος προέτρεψε τούς πιστούς 
« να άγωνίζονται συνεχώς να μιμηθοϋν τούς Αγίους Πάν- 
τες, να τούς φτάσουν όσο μποροϋν». «Μέ ταπείνωση καί 
χάρη Θεοϋ μποροϋμε να έπιτύχουμε αύτα πού στα μά
τια πολλών μπορεί να φαίνονται άδύνατα» κατέληξε.
(26.6.2005) ('Εκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)

«Να μην είμαστε Χριστιανοί πλαδαροί»

Στούς 'Αγίους Πάντες, άναφέρθηκε, κατα τή διάρκεια 
τοϋ κηρύγματος του άπό τόν 'Ι. Ναό 'Αγίων Πάντων Καλ
λιθέας, ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πά
σης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος.

'Ο Μακαριώτατος έξήγησε στούς πιστούς ότι ή 
Εκκλησία χωρίζεται σέ δύο μεγάλα τμήματα. «Στή στρα- 
τευομένη Εκκλησία, αύτή πού βρίσκεται στή γή καί σέ 
αύτή πού βρίσκεται στόν ούρανό καί ονομάζεται θριαμ- 
βεύουσα Εκκλησία». «Ήστρατευομένη Εκκλησία», εΐπε, 
«βρίσκεται σέ μία διαρκή έπιφυλακή». « Οί χριστιανοί πού 
άνήκουν σέ αύτή», συνέχισε, «μοιάζουνμέ τούς στρα
τιώτες ή τούς άξιωματικούς πού μετέχουν σέ έναν πό
λεμο ένάντια στό κακό, έναντίον τοϋ διαβόλου καί τών 
οργάνων του». Καί πρόσθεσε: «Οί Αγιοι τής Εκκλησίας 
ύπήρξαν μέλη τής στρατευομένης Εκκλησίας καί άπέ- 
δειξαν ότι είχαν συνείδηση αύτής τής ιδιότητάς τους». 
«"Ολοι όσοι βρίσκονται στή θριαμβεύουσα Εκκλησία», 
έπισήμανε, «διατελοϋν σέ κοινωνία μέ έμάς πού βρι
σκόμαστε στή στρατευομένη. Κάτι πού διαφαίνεται καί 
στή διάρκεια τής Θ. Λειτουργίας, όπου έκεί προσευχό
μαστε για έμάς, άλλα καί για τούς άδελφούς μας πού 
έχουν περάσει στή θριαμβεύουσα Εκκλησία». «Οί Αγιοι», 
άνέφερε ό Μακαριώτατος, «έχουν παρρησία ένώπιον 
τοϋ Θεοϋ καί παρακαλοϋν για έμάς. Γι’ αύτό καί ζητάμε 
τή μεσολάβησή τους καί τόν καλό τους λόγο. Καί ό Θεός

«Ή Εκκλησία μας ύπέρ τής δωρεάς 

ανθρωπίνων οργάνων»

« 'Έχει θέση ή Εκκλησία στήν Πατρίδα μας;» Τό έρώ- 
τημα αύτό έθεσε ό Μακαριώτατος Α ρχιεπίσκοπος 
'Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος πρός τούς 
πιστούς, κατα τή διάρκεια τοϋ κηρύγματος του άπό τόν 
'Ι. Ναό 'Αγ. Παρασκευής Ηλιουπόλεως.

'Ο Μακαριώτατος, παίρνοντας άφορμή άπό τόν τίτ
λο Γαλλικής έφημερίδας μέ τό έρώτημα « Υπάρχει σή
μερα θέση στήν κοινωνία για τήν Εκκλησία;», άλλα καί 
άπό τήν άποψη Γάλλου Ύπουργοϋ ό οποίος, μεταξύ  
άλλων, σημείωνε ότι «ή θρησκεία σήμερα σταθεροποιεί 
τή δημοκρατία», τόνισε ότι στή χώρα μας δέν θα έπρε
πε να ύπάρχει ούτε ένας πολίτης ό οποίος θα άπαν- 
τοϋσε άρνητικά, στό κατα πόσο ή Εκκλησία έχει θέση 
στήν Πατρίδα μας. Υπογράμμισε δέ ότι: «Αύτός ό λαός 
μόνο άγαθά, μόνο εύεργεσίες, μόνο καλό είδε άπό τήν 
Εκκλησία». «Μία τέτοια Εκκλησία», εΐπε, «όχι μόνο έχει 
θέση στήν κοινωνία, άλλα θα έπρεπε να Τήν παρακα- 
λοϋμε όλοι μας να είναι παρούσα, γιατί μέ τήν παρουσία 
Της δίδει ένα καινούργιο νόημα στήν κοινωνία. Παρη- 
γορεί καί στηρίζει όλους τούς άνθρώπους».

'Αμέσως μετά, ό Προκαθήμενος τής 'Ελλαδικής 
Εκκλησίας άναφέρθηκε στήν πρωτοβουλία πού πήρε ή 
Ιερα Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος να άναλάβει 
μια σταυροφορία για να πείσει τόν λαό να γίνει δωρητής
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σώματος, ώστε να μποροϋν να σώζονται άνθρώπινες ζω
ές. «Θα πρέπει όλοι μας να έπιστρατευτοϋμε σέ μια τέ
τοια προσπάθεια άγάπης, γιατί είναι προσβολή για τή χώ
ρα μας να είμαστε στήν τελευταία θέση τοϋ καταλόγου, 
άπο πλευρας έξασφάλισης μοσχευμάτων», τόνισε χα
ρακτηριστικά, ένώ δέν παρέλειψε να ύπενθυμίσει την πε
ρίπτωση τοϋ μικροϋ Δημήτρη, ό οποίος ζοϋσε μέ μηχα
νική καρδια καί έσβησε πρόσφατα έπειδή δέν βρέθηκε ό 
κατάλληλος δότης. «Μια περίπτωση πού όλους μας συγ- 
κίνησε», σημείωσε ό Μακαριώτατος, έπισημαίνοντας ότι 
«δέν πρέπει να μένουμε μόνο στή συγκίνηση, άλλα πρέ
πει να κάνουμε τή συγκίνηση έργο». Καί συνέχισε: «Η 
Εκκλησία πήρε τήν πρωτοβουλία να άπευθυνθείστο λαο 
καί να τον παροτρύνει να γίνει δωρητής σώματος, διότι 
όταν έρθει το τέλος τοϋ καθενός μας τα όργανά μας 
είναι άχρηστα για έμας καί προβάλλει έπιτακτική ή άνά- 
γκη να τα προσφέρουμε σέ κάποιον πού τα χρειάζεται».

'Ο Μακαριώτατος άναφέρθηκε έπίσης καί στο θέμα 
τής αιμοδοσίας, λέγοντας ότι «ή Εκκλησία είναι ό με
γαλύτερος φορέας συλλογής αίματος». "Οπως ύπο
γράμμισε, το 2004 στήν 'Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών συ
γκεντρώθηκαν 7.500 φιάλες αΐμα, οί οποίες έχουν κα
τατεθεί σέ Τράπεζα Αίματος. Καί κατέληξε: «Η Εκκλη
σία άγκαλιάζει τον κάθε άνθρωπο καί τοϋ δίδει το δικαί
ωμα να έλπίζει καί να μπορεί μέ αισιοδοξία να άτενίζει 
το μέλλον».

Μετα το πέρας τής Θ. Αειτουργίας άκολούθησε ή τε
λετή θεμελίωσης τοϋ νέου Πνευματικοϋ Κέντρου τής 
ένορίας. 'Ο Μακαριώτατος, άφοϋ έκανε λόγο, για τήν 
άναγκαιότητα δημιουργίας τέτοιων κέντρων καί τή χρη- 
σιμότητά τους, ύπογράμμισε ότι: « Η συνείδησή μας μας 
λέει πώς δέν μποροϋμε να πιστεύουμε κάπου χωρίς να 
δείχνουμε τήν Πίστη μας στήν πράξη». Καί σημείωσε: 
« Η κοινωνική μας δραστηριότητα είναι άπόρροια τής Πί- 
στεώς μας. Μέ αύτή τήν κίνηση πού κάνει ή Εκκλησία 
προς το λαο είναι σαν να είναι ή ίδια μέσα στίς ψυχές 
τών ίδιων τών άνθρώπων». «Το Πνευματικο Κέντρο πού 
θα θεμελιώσουμε σήμερα», εΐπε, «θα γίνει μια κυψέλη, μέ
σα στήν όποία θα άναπτύσσονται δραστηριότητες κοι
νωνικές, πολιτισμικές, έπιστημονικές, νεανικές». «Αύτο 
τοκοινωνικο έργο τής Εκκλησίας», κατέληξε, «θα άπορ- 
ρέει άπο τήν άγάπη μας πού άγκαλιάζει όλους τούς  
άνθρώπους, γιατί μέσα άπο τήν Εκκλησία έχουμε διδα
χθεί ότι ό κάθε άνθρωπος έχει άνεκτίμητη άξία».
(3.7.2005) (Έκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)

Οι δραστηριότητες τής Υπηρεσίας Εθελοντικής
Διακονίας Ασθενών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
τής Διεύθυνσης Ποιμαντικού "Εργου τής Ι.Α.Α.

Περισσότερους άπο 57.000 άσθενείς πού νοσηλεύ
ονταν σέ Νοσηλευτικα Ιδρύματα τής περιφέρειας τής 
'Ιερας Αρχιεπισκοπής Αθηνών έπισκέφθηκαν, κατα τή 
διάρκεια τής περιόδου 2004-2005, οί έθελόντριες τής 
Υπηρεσίας Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών τής Διεύ
θυνσης Ποιμαντικοϋ "Εργου τής Ι.Α.Α. Επίσης, οί έθε
λόντριες, κατα τή διάρκεια τής ίδιας περιόδου καί σέ συ
νεργασία μέ τίς άρμόδιες ύπηρεσίες Υγείας καί Πρό
νοιας, παρείχαν φροντίδα καί συντροφια σέ 750 άσθε
νείς.

Γ ια τήν έκπαίδευση τών έθελοντριών λειτούργησαν, 
στήν αίθουσα τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ 'Αγίου Νικολάου Ρηγίλ- 
λης, τρία σχετικα προγράμματα, ένα έντατικής καί συ
στηματικής έκπαίδευσης άνα έβδομάδα καί δύο πνευ
ματικών συναντήσεων έπικοινωνίας καί στήριξης άνα 
μήνα μέ έφημέριους σέ νοσοκομεία.

'Η Υπηρεσία, τής οποίας προΐσταται ό Αίδεσιμ. Πρω
τοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης, έφημέριος 
τοϋ Ίπποκρατείου, προγραμματίζει για τήν περίοδο 2005
2006 τήν περαιτέρω έκπαίδευση, στήριξη καί άξιοποίη- 
ση τών έγγεγραμμένων έθελοντριών, τήν προσέλκυση 
νέων, τήν κατασκευή αίθουσας συνάξεων, τή συγκρό
τηση καί λειτουργία τομέα προμήθειας καί διαχείρισης 
έντυπου ύλικοϋ για τούς άσθενείς, τή δημιουργία σχε
τικής ίστοσελίδας στο Διαδίκτυο καί τήν έντατικοποίη- 
ση τής ένημέρωσης τοϋ κοινοϋ, μέσω τακτικών ραδιο
φωνικών έκπομπών, τόσο για τή λειτουργία της, όσο καί 
για τή σημασία τής έθελοντικής προσφορας στο συ
νάνθρωπο.
(4.7.2005) (Έκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)

Αναβιώνει διεθνώς το άντιχριστιανικό μένος

«Πολλοί άπο έμας τούς Χριστιανούς προσπαθοϋν να 
βρίσκονται κοντα στον Χριστό, άλλα ταυτόχρονα να είναι 
άρεστοί καί στον διάβολο, έστω κι αν αύτο το τελευταίο 
δέν το άναγνωρίζουν». Τήν έπισήμανση αύτή έκανε άπο 
τον 'Ι. Ναο Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Χρυσοκαστριωτίσ- 
σης στήν Πλάκα, ό Μακαριώτατος Α ρχιεπίσκοπος 
Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος κ. Χριστόδουλος.

------------------------------------ Ιούλιος 2005 -  Άριθμ. 7 -



« Ομιλώ για όλους έκείνους», εΐπε ό Μακαριώτατος, 
«οί όποιοι δέν έχουν τή δύναμη να διαχωρίσουν τα πρά
γματα καί να κάνουν μια ξεκάθαρη έπιλογή». « Ο Χρι- 
στιανισμος σήμερα», σημείωσε, «δυσφημείται στα έθνη 
καί αύτο οφείλεται σέ όλους έκείνους, οί όποιοι δ έν  
έχουν σωστο προσανατολισμό, σαφείς έπ ιλογές καί 
προσπαθοϋν να τον χρησιμοποιήσουν μέ γνώμονα τα 
συμφέροντά τους».

«Είναι άλήθεια ότι ό Χριστιανισμος στίς μέρες μας 
περνό μεγάλη κρίση, ιδιαίτερα στήν Εύρώπη», ύπο- 
γράμμισε. «Εκεί», όπως εΐπε, «ό κόσμος γνώρισε έναν 
Χριστιανισμο άποπροσανατολισμένο, ό όποιος χρησι
μοποιήθηκε για να προωθήσει τα συμφέροντα τών πο
λιτειών καί τών άνομων άνθρώπων καί συνταυτίστηκε μέ 
τον καπιταλισμό». «Σήμερα», όπως σημείωσε ό Μακα
ριώτατος, «παρατηροϋμε άναβίωση ένος άντιχριστιανι- 
κοϋμένους, το όποιο διακρίνουμε στα πρόσωπα άνθρώ
πων οί όποιοι πολεμοϋν τή θρησκεία καί μιλοϋν για 
“έγκλήματα” πού έκανε ό Χριστιανισμος στή διάρκεια 
τών αιώνων».

'Ο Προκαθήμενος τής 'Ελλαδικής Εκκλησίας τόνισε 
ότι «ή Εκκλησία μένει στούς αιώνες». «Η Πίστη στον 
Χριστό», ύπογράμμισε, «μένει σ ’ έκείνους τούς ολίγους, 
οί όποιοι, άδιαφορώντας για τα πρόσκαιρα συμφέροντα 
αύτοϋ τοϋ κόσμου, έξακολουθούν να λατρεύουν τον Θεο 
καί να έπαναβεβαιώνουν τίς άλήθειες τοϋ Εύαγγελίου». 
«Στήν πατρίδα μας», κατέληξε ό Μακαριώτατος, «ή 
Εκκλησία έμεινε ταπεινή πνευματική δύναμη, όπως τή 
θέλει ό Θεός, όπως τήν έπιζητει ό λαός».
(10.7.2005) ('Εκ τοϋ Γ ραφείου Τύπου)

Επίσκεψη Μακαριωτάτου στα Κεντρικά Γραφεία 
τής ϋΝΙΟΕΡ

Επιταγή ΰψους 50.000 εύρώ για τήν άγορα 300.000 
έμβολίων κατα τής πολυομελίτιδας για τα παιδια τής 
'Αφρικής έπέδωσε στίς 12/7/2005 έκ μέρους τής Εκκλη
σίας τής Ελλάδος, ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
'Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος στον Γε- 
νικο Διευθυντή τής ϋΝΙΟΕΡ κ. Σταμούλη.

'Ο Προκαθήμενος τής 'Ελλαδικής Εκκλησίας, ό 
όποιος έπισκέφθηκε τα κεντρικα γραφεία τής ϋΝΙΟΕΡ 
στήν Καισαριανή, άναφέρθηκε άναλυτικα στο ίδιαίτερα 
σημαντικό, όπως εΐπε, έργο πού έπιτελεί ή οργάνωση για
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τα παιδια τοϋ Τρίτου Κόσμου. «"Ολοι ξέρουμε», τόνισε, 
«το πρόβλημα πού άντιμετωπίζει κυρίως ό πληθυσμος 
τής Αφρικής, ένα πρόβλημα πολυσύνθετο: φτώχεια, πεί
να, άσθένειες, θάνατοι, έλλειψη στοιχειώδους νοσοκο
μειακής περίθαλψης, άπουσία ύλικοτεχνικώ ν ύπο- 
δομών». «Η Εκκλησία τής Ελλάδος», συνέχισε, «βρί
σκεται στο πλευρο τών άδελφών μας στήν άφρικανική 
ήπειρο καί συμβάλλει μέ όλες Της τίς δυνάμεις στο έργο  
τής ϋΝΙΟΕΡ για τήν άντιμετώπιση τοϋ προβλήματος καί 
γενικότερα στήν άνακούφιση τοϋ άνθρωπίνου πόνου». 
« Η Εκκλησία μας είναι έκει μέ προγράμματα, όπως αύτο 
για τήν προστασία τής φυλής τών Ζουλού τής Μ.Κ.Ο. 
“Αλληλεγγύη”», έπισήμανε. «Ήρθε ή ώρα», κατέληξε, 
« να άναλάβουμε όλοι τίς εύθύνες μας άπέναντι σέ έκα- 
τομμύρια συνανθρώπους μας πού ζοϋν κάτω άπο το όριο 
τής φτώχειας».

'Απο τήν πλευρά του ό Γενικος Διευθυντής τής 
ϋΝΙΟΕΡ, άφοϋ εύχαρίστησε τον Μακαριώτατο για τήν 
προσφορα τής Εκκλησίας τής Ελλάδος για τή σωτηρία 
τών παιδιών τής 'Αφρικής, σημείωσε ότι ή παρουσία του 
στα κεντρικα γραφεία τής οργάνωσης σημαίνει πολλα 
καί γεμίζει όλους μέ πίστη καί έλπίδα.
(13.7.2005) ('Εκ τοϋ Γραφείου Τύπου)

ΙΕΡΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 

'Ιερα Μητρόπολις Σύρου 

Δραστηριότητες τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου

'Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύρου καί 
Τήνου κ. Δωρόθεος Β', έπιθυμών τήν διατήρηση τής ίστο- 
ρικής μνήμης κεκοιμημένων Κληρικών τής πολυνησιακής 
Μητροπολιτικής Περιφερείας μας, είτε έκείνοι έλκουν 
τήν καταγωγή, είτε διηκόνησαν στίς νήσους μας καί οί 
οποίοι διεκρίθησαν για το πολυσχιδές καί πολύμοχθο 
έργο τους, καθιέρωσε κατ’ έτος τήν δημιουργία έκδη- 
λώσεων, ύπο τον γενικο τίτλο «Θυόεσσα μνημοσύνη».

"Ετσι, διοργάνωσε έπιτυχώς διήμερο Έπιστημονικο 
καί Λειτουργικο Συμπόσιο, έπί τή συμπληρώσει 100 έτών 
άπο τής γεννήσεως τοϋ άειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέ
ρου 'Ιωάννου Ράμφου, στήν γενέτειρα νήσο του, τήν Κί
μωλο, τήν 12η καί 13η Ιουλίου 2003, μέ θέμα: «Ο ’Αγιο- 
λόγος-Λειτουργιολόγος καί Ερευνητής Πρωτοπρ. 'Ιω-
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άννης Ράμφος, ό Πρωτοπόρος των Κατακομβών τής 
Μήλου», κατα την διάρκεια τοϋ οποίου Πανεπιστημιακοί 
Καθηγηταί έξεφώνησαν σχετικές, περί τοϋ προσώπου 
καί τοϋ έργου τοϋ μακαριστοϋ 'Ιερέως, εισηγήσεις.

Κατα τό παρελθόν έτος, τήν 3η καί 4η Ιουλίου 2004, 
παρόμοια έκδήλωση πραγματοποιήθηκε άπό τήν Ιερά 
μας Μητρόπολη, στήν Χώρα τής "Ανδρου, είς τιμήν καί 
μνήμην τοϋ εύκλεοϋς τέκνου της, μακαριστοϋ Μητρο
πολίτου Σερβίων καί Κοζάνης κυροϋ Διονυσίου Ψαρια- 
νοϋ, μέ τήν συμμετοχή Πανεπιστημιακών Καθηγητών, 
πνευματικών τέκνων τοϋ άοιδήμου Ιεράρχου καί φίλων 
τής "Ανδρου.

Ωσαύτως, τήν 9η καί 10η Ιουλίου 2004, θα λάβη χώ
ρα στήν ίερα νήσο Τήνο, άνάλογο Επιστημονικό καί Λει
τουργικό Συμπόσιο, είς τιμήν καί μνήμην τοϋ μακαριστοϋ 
Τηνίου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροϋ Νικολάου Σελέν- 
τη, μέ τήν εύγενική χορηγία τοϋ Πανελληνίου 'Ιεροϋ 
'Ιδρύματος Εύαγγελιστρίας Τήνου, κατα τό άκόλουθο 
πρόγραμμα:

Τό Σάββατο, 9η Ιουλίου, θα λάβουν χώρα στούς Συ- 
νεδριακούς χώρους τοϋ 'Ιδρύματος Τηνιακοϋ Πολιτι- 
σμοϋ, οί παρουσιάσεις τών σχετικών εισηγήσεων, άπό 
τούς Σεβ. Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο, μέ θέμα 
«Μ ητροπολίτης Νικόλαος Σελέντης, βλάστημα τής  
ίεράς νήσου Τήνου», Πανοσιολ. 'Αρχιμ. κ. Χριστόδουλο, 
Ηγούμενο τής 'Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου 'Αγίου 
"Ορους, μέ θέμα « Ο φιλαθωνίτης Μητροπολίτης Χαλκί
δος Νικόλαος», Πανοσιολ. 'Αρχιμ. κ. Παϋλο 'Ιωάννου, 
Συνοδικό Γραμματέα, μέ θέμα «Τό ποιμαντικό έργο τοϋ 
Μητροπολίτου Χαλκίδος Νικολάου», Έλλογιμ. κ. Ανέ- 
στη Κεσελόπουλο, Καθηγητή τοϋ Α.Π.Θ., μέ θέμα «Η 
προσωπικότης τοϋ μακαριστοϋ Χαλκίδος Νικολάου» καί 
'Ελλογιμ. κ. Σάββα 'Απέργη, Φιλόλογο, τ. Δήμαρχο Τή
νου. Τίς έργασίες τοϋ έξονομασθέντος Συμποσίου θα 
τιμήση μέ τήν παρουσία του ό Σεβ. Μητροπολίτης Χαλ
κίδος κ. Χρυσόστομος.

Τήν Κυριακή, 10η Ιουλίου, θα τελεσθή Τρισαρχιερα- 
τική θεία Λειτουργία στόν πάνσεπτο Ίερό Ναό Εύαγγε
λιστρίας, μετα τό πέρας τής οποίας θα πραγματοποιη- 
θοϋν τα άποκαλυπτήρια τής προτομής τοϋ άειμνήστου 
'Ιεράρχου.

Δια τοϋ 'Επιστημονικοϋ καί Λειτουργικοϋ αύτοϋ Συμ
ποσίου, θα συντελεσθή ούσιαστική συμβολή στήν πε
ραιτέρω άνάδειξη τής ιστορικής, πολιτιστικής καί πνευ
ματικής παραδόσεως τής 'Αγιωτάτης Εκκλησίας μας,

γνήσιος φορεύς καί έκφραστής τής οποίας ύπήρξε καί 
ό μακαριστός γόνος τής Τήνου, Μητροπολίτης Νικόλα
ος Σελέντης.
(29.6.2005) ('Εκ τής 'Ιεράς Μητροπόλεως)

Ιερα Μητρόπολις Χαλκίδος 

Επίσκεψη εκπροσώπων τών Ορθοδόξων 

Αύτοκεφάλων Εκκλησιών στην Ιερά μας Μητρόπολη

Τήν Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005 έπισκέφθηκαν τήν Ιερά 
μας Μητρόπολη 16 έκπρόσωποι τών Όρθοδόξων Αύτο
κεφάλων, οί οποίοι βρίσκονται στήν 'Ελλάδα, ώς έπίση- 
μοι προσκεκλημένοι τής Εκκλησίας τής Ελλάδος για τήν 
'Εορτή τοϋ 'Αποστόλου Παύλου, Θρονική Της Εορτή.

'Η 16μελής άντιπροσωπεία άποτελείτο άπό τόν Σε- 
βασμιώτατο Μητροπολίτη Τορόντο κ. Σωτήριο άπό τό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, τόν Σεβασμιώτατο Μητρο
πολίτη 'Αξώμης κ. Πέτρο καί τόν Παν. 'Αρχιμ. Βασίλειο 
Βαρβέλη άπό τό Πατριαρχείο 'Αλεξανδρείας, τόν Παν. 
Καθηγούμενο κ. Τιμόθεο άπό τό Πατριαρχείο 'Αλεξαν
δρείας, τόν Παν. Καθηγούμενο κ. Τιμόθεο άπό τό Πα
τριαρχείο Ιεροσολύμων, τόν Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Σαμάρα κ. Σέργιο καί τόν κ. "Ιγκορ Γ ιακιμτσούκ άπό τό 
Πατριαρχείο Μόσχας, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Βράτσης κ. Καλλίνικο, τόν Παν. Πρωτοσύγκελλό του, 
τόν κ. Βλαδίμηρο Πετρόφ -  Γραμματέα τής 'Ιεράς Συ
νόδου καί ένα άκόμη λαϊκό συνεργάτη τους άπό τό Πα
τριαρχείο Βουλγαρίας, τόν Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Ζουκτίτι καί Τσαΐσι κ. Γ εράσιμο καί τόν Αίδ. Πρεσβύτερο 
π. Συνέσιο Καλαντάτζε άπό τό Πατριαρχείο τής Γεωρ
γίας, τόν Αίδ. 'Αρχιγραμματέα τής 'Ιεράς Συνόδου π. Μί- 
λαν Γ κέρκα καί τόν Παν. Γ ραμματέα Αύτής π. Στέφανο 
Σακ άπό τήν Εκκλησία τής Τσεχίας καί Σλοβακίας καί 
τούς 'Οσιολ. 'Ιερομονάχους Νικόλαο Χύκα καί 'Αντώνιο 
Μερντάνι άπό τήν Εκκλησία τής 'Αλβανίας. Τήν άντι
προσωπεία συνόδευσαν στήν Ιερά μας Μητρόπολη ό 
Παν. 'Αρχιμ. Διονύσιος Μάνταλος -  Πρωτοσύγκελλος 
καί Διευθυντής Υπηρεσιών τής 'Αποστολικής Διακονίας, 
ό Παν. 'Αρχιμ. Προκόπιος Πετρίδης -  Γραμματέας τής 
Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικών 
Σχέσεων τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος καί ό κ. Δημή- 
τριος Φουρλεμάδης, γενικός Διευθυντής τής Μ.Κ.Ο. 
«ΑΛΛΕΛΕΓΓΥΗΣ» τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος.
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Οί έκπρόσωποι των Όρθοδόξων Εκκλησιών, το πρωΐ 
τής Πέμπτης 30 Ιουνίου έπισκέφθηκαν την 'Ιερα Μονή 
τοϋ 'Οσίου Δαυίδ τοϋ Γέροντος, στήν όποία τούς ύπο- 
δέχθηκε ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυ
σόστομος, μαζί μέ τον Παν. 'Αρχιμ. Νικόδημο Εύσταθί- 
ου -  Γενικο 'Αρχιερατικο Επίτροπο, καί φιλοξενήθηκαν 
άπο τον Παν. Καθηγούμενο π. Κύριλλο Γεραντώνη καί 
τήν άκμάζουσα Αδελφότητα τής 'Ιερας Μονής.

Μετα το καθιερωμένο κέρασμα καί τήν ξενάγηση 
στούς χώρους τής 'Ιερας Μονής, ή άντιπροσωπεία κα- 
τευθύνθηκε στο 'Ιερο Προσκύνημα τοϋ 'Οσίου Ίωάννου 
τοϋ Ρώσσου, όπου τούς ύποδέχθηκε ό Αίδ. Πρωτ. Ιω
άννης Βερνέζος -  Προϊστάμενος τοϋ 'Ιεροϋ Προσκυνή
ματος. 'Εκεί ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τούς 
ξενάγησε καί τούς μίλησε για τήν πολυσχιδή προσφορα 
τοϋ 'Ιεροϋ Προσκυνήματος καί στή συνέχεια τούς πα
ρέθεσε Γ εϋμα στον Ξενώνα τοϋ 'Ιεροϋ Προσκυνήματος.

Το άπόγευμα μετέβησαν όλοι στή Χαλκίδα, όπου ξε- 
ναγήθηκαν στήν ίστορική Παλαιοχριστιανική Βασιλική 
τής 'Αγίας Παρασκευής Πολιούχου Χαλκίδος, όπου ξε- 
ναγήθηκαν άπο τον Παν. Πρωτοσύγκελλο π. Διονύσιο 
καί τον Παν. 'Αρχιμ. Νικηφόρο Εύσταθίου -  Προϊστάμε
νο τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ. Στή συνέχεια, στήν Αίθουσα τοϋ 
Πνευματικοϋ Κέντρου τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ προσφέρθηκε 
καφές καί γλυκίσματα, μέ τή φροντίδα τών έθελοντριών 
κυριών τής Ενορίας. 'Εκεί ό Σεβασμιώτατος Τορόντο 
κ. Σωτήριος, έκ μέρους όλων τών έπισκεπτών, εύχαρί- 
στησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας για τή φιλο
ξενία πού τούς παρείχε καί άμέσως μετα άναχώρησαν 
για τήν 'Αθήνα.

('Εκ τής 'Ιερας Μητροπόλεως)

Βράβευση Κληρικών τής Ι.Μ. Χαλκίδος

Τήν Τετάρτη 29 Ιουνίου 2005, κατα τή διάρκεια τής 
Συνοδικής Θείας Αειτουργίας, προεξάρχοντος τοϋ Μα- 
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλά
δος κ. Χριστοδούλου, στο Μητροπολιτικο 'Ιερο Ναο 
'Αθηνών τιμήθηκαν, μεταξύ πολλών Ιερέων τής Εκκλη
σίας τής 'Ελλάδος, καί κατόπιν προτάσεως τοϋ Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, 8 Ιερείς 
τής 'Ιερας Μητροπόλεώς μας, οί οποίοι προσέφεραν 
στήν Εκκλησία μας παιδιά τους για να γίνουν καί έκείνα 
Κληρικοί. Οί Ιερείς αύτοί εΐναι:
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1. Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μάνος, Διευ
θυντής τοϋ Εκκλησιαστικού μας Γηροκομείου, ό οποίος 
έχει υίο Κληρικό, τον π. Παλαιολόγο, πού ύπηρετεί στήν 
'Ιερα Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

2. Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Βερνέζος, Προϊ
στάμενος τοϋ 'Ιεροϋ Προσκυνήματος 'Οσίου Ίωάννου 
τοϋ Ρώσσου. 'Ο υίος του π. Νικόλαος ύπηρετεί ώς Εφη
μέριος στήν 'Ενορία Δαφνούσης.

3. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σταματας, Προϊ
στάμενος τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ Τριών Ιεραρχών Σκιάθου. 'Ο 
υίος του π. Νικόλαος ύπηρετεί ώς συνεφημέριός του 
στήν ίδια 'Ενορία.

4. Πρωτοπρεσβύτερος Αναστάσιος Κουλιανόπου- 
λος, Εφημέριος τής Ενορίας Πολυλόφου τής Βορείου 
Εύβοιας. 'Ο υίος του π. 'Ιωαννίκιος ύπηρετεί ώς Διάκο
νος πλησίον τοϋ Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών 
καί πάσης 'Ελλάδος κ. Χριστοδούλου.

5. Οικονόμος Εύάγγελος Σταμούλης, Εφημέριος τής 
'Ενορίας Κηρύνθου. 'Ο υίος του π. Δημήτριος ύπηρετεί 
ώς Εφημέριος στήν 'Ενορία Πηλίου.

6. Σακελλάριος Αάμπρος Καρλατήρας, Εφημέριος 
τής 'Ενορίας Μετοχίου Διρφύων. 'Ο υίος του π. Αθανά
σιος ύπηρετεί ώς Εφημέριος στήν 'Ενορία Μεταμορ- 
φώσεως τοϋ Σωτήρος Ψαχνών.

7. Πρεσβύτερος Γεώργιος Κορέλης, Εφημέριος τής 
'Ενορίας Κεχριών. 'Ο υίος του π. Ιωάννης ύπηρετεί ώς 
Εφημέριος στήν 'Ενορία 'Αγίων 'Αναργύρων Χαλκίδος.

8. Πρεσβύτερος Δημήτριος Θάνος, Εφημέριος τής 
'Ενορίας Αύγαριας τής Βορείου Εύβοιας. 'Ο υίος του π. 
Ιωάννης ύπηρετεί ώς Εφημέριος στήν 'Ενορία Εύαγγε- 
λισμοϋ τής Θεοτόκου Ίστιαίας.

Οί παραπάνω Ιερείς έλαβαν άπο τα χέρια τοϋ Μα
καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος 
κ. Χριστοδούλου, τήν 'Ανώτατη Τιμητική Διάκριση τής 
Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, το Χρυσο Σταυρο τοϋ Απο
στόλου Παύλου.

('Εκ τής 'Ιερας Μητροπόλεως)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Κ.Ε.Κ.) 

"Εκκληση πρός τους Εύρωπαίους πολιτικούς

'Η Κεντρική 'Επιτροπή τοϋ Συμβουλίου τών Εύρω- 
παϊκών Εκκλησιών (Κ.Ε.Κ.), στα πλαίσια τής συνάντη
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σής της στον "Αγιο Νικόλαο τής Κρήτης άπο 4 έως καί 
10 Ιουνίου 2005, άπηύθυνε έκκληση στοϋς Εύρωπαϊκούς 
θεσμούς καί σέ όλους τούς πολιτικούς να λάβουν σο- 
βαρα ύπ’ όψιν τους τίς άνησυχίες των λαών τής Ε.Ε. καί 
να τούς ένθαρρύνουν να έργαστοϋν για μια στενότερη 
συνεργασία μέ τούς πολίτες τους.

Το Συμβούλιο τών Εύρωπαϊκών Εκκλησιών (Κ.Ε.Κ.) 
καλωσόρισε τήν υίοθέτηση άπο το περασμένο έτος 2004 
τοϋ νέου Εύρωπαϊκοϋ Συντάγματος άπο το Συμβούλιο 
τών 'Αρχηγών-Κρατών καί Κυβερνήσεων ώς «ένα άκό- 
μη σημαντικο βήμα οικοδόμησηςμιός συνεκτικής καί ένω- 
μένης Ευρώπης». Ωστόσο, τονίστηκε, «μια νέα κατά
σταση αρχισε να διαμορφώνεται μετα τήν άπόρριψη τής 
Συνταγματικής Συνθήκης άπο τα δύο Κράτη-Μέλη τής 
Ε.Ε. τή Γαλλία καί τήν Ολλανδία, μια πράξη πού τώρα 
οδηγεί το Κ.Ε.Κ. να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στήν πο
ρεία τής ολοκλήρωσης τής Εύρωπαΐκής συνοχής».

Διερευνώντας τίς άνησυχίες τών λαών το Κ.Ε.Κ. 
έντοπίζει αύτές στα έξής σημεία:

• « Απώλεια τής αμεσης βούλησης μέ τούς λαούς 
τής Εύρώπης μέ συνέπεια τή λήψη άποφάσεων πού δέν  
άντιπροσωπεύουν τίς άπόψεις τους.

• Αίσθημα άνασφάλειας σέ κοινωνικο καί οίκονομικο 
έπίπεδο έξαιτίας τής κυριαρχίας τών νόμων τής άγορός.

• Ανάγκη ή Εύρώπη καί ιδιαίτερα ή Ε.Ε. να οίκοδο- 
μηθείκαί άναπτυχθείέπί κοινών άξιών καί θεσμών. Χωρίς 
να παραγνωρίζονται οί άνησυχίες αύτές το Κ.Ε.Κ. προ
σεγγίζει τα άποτελέσματα τών δημοψηφισμάτων «σαν 
πρόκληση να έντατικοποιηθείό δημόσιος διάλογος στίς 
Χριστιανικές Εύρωπαΐκές Εκκλησίες, να συνεχιστεί, έπί- 
σης, ή έπικοινωνία καί ό διάλογος μέ τούς πολιτικούς 
καί τούς λαούς πού ζητοϋν μια δημοκρατική ένωμένη 
Εύρώπη πού θα άνήκει στο σύνολο τών πολιτών της».

Νωρίτερα μέσα στήν έβδομάδα το 40μελές Διοικη- 
τικο Σώμα τοϋ Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Εκκλησιών 
(Κ.Ε.Κ.) καλωσόρισε τον Οοίίπ ΜιΙΝα^δ, 'Αγγλικανο Αρχι
διάκονο τοϋ ΙαηοαδΙθΓ, υ.Κ., ώς τον νέο Γ ραμματέα της, 
άπο τήν 1η Δεκεμβρίου 2005, όταν ό μέχρι σήμερα Γε- 
νικος Γ ραμματέας τής Συνόδου, Αίδ. ϋΓ Κθίίή ΟΙθ^θηίδ, 
θα άποσυρθεί λόγω συνταξιοδότησης.

'Η Κεντρική Επιτροπή έπικύρωσε σέ γενικές γραμ
μές το σχέδιο για τή νέα δομή τοϋ Κ.Ε.Κ., ή όποία θα γί
νει περισσότερο άποτελεσματική μέ τή σταδιακή ένο- 
ποίηση Κ.Ε.Κ. καί τής Επιτροπής τών Χριστιανικών 
Εκκλησιών για τούς Μετανάστες στήν Εύρώπη (ΟΟΜΕ).

Σύμφωνα μέ τή νέα δομή το Συμβούλιο τών Εύρω
παϊκών Εκκλησιών (Κ.Ε.Κ.) θα έξακολουθεί να συγκρο
τείται άπο τή Γ ενική Γ ραμματεία καί τίς τρείς (3) Επι
τροπές (α) για το διάλογο μεταξύ τών Εκκλησιών, β) 
'Εκκλησία καί Κοινωνία, γ) Επιτροπή τών Εκκλησιών για 
τούς Μετανάστες στήν Εύρώπη).

'Η άποστολή έκάστης Επιτροπής θα προσδιοριστεί 
άπο τή Γενική Συνέλευση. Μεταξύ τών Γενικών Συνε
λεύσεων τον έκτελεστικο ρόλο θα έπιτελεί ή Κεντρική 
Επιτροπή. Τή διοίκηση τών γραφείων θα άναλάβει μια 
«'Ομάδα Διοίκησης» συνιστώμενη άπο το Γενικο Γραμ
ματέα καί τούς έπικεφαλής τών τριών (3) Επιτροπών.

"Ενα νέο γραφείο «Γυναίκες καί θέματα φύλων» 
ίδρύεται σέ άντικατάσταση τοϋ παλαιότερου γραφείου 
γυναικών. Θα διαχειρίζεται βασικα πέντε (5) ζητήματα:

1. Γυναίκες.
2. Σχέσεις γυναικών-άνδρών.
3. Οίκογένεια.
4. 'Ανθρώπινη σεξουαλικότητα.
5. "Ανδρες.
Παράλληλα 2 νέες ομάδες συγκροτήθηκαν: μια ομά

δα για τή συμμετοχή τών νέων στήν Οίκουμενική ζωή 
στήν Ενωμένη Εύρώπη καί ένα Συμβουλευτικο "Οργανο 
για τίς τηλεπικοινωνίες.

'Ελήφθη έπιπροσθέτως το πόρισμα για τήν προπα
ρασκευαστική διαδικασία τής τρίτης 3ης Εύρωπαϊκής 
Οίκουμενικής Συνόδου. 'Η Κεντρική 'Επιτροπή έπανα- 
βεβαίωσε τή σημασία τοϋ γεγονότος αύτοϋ για το Οίκου- 
μενικο μέλλον τής Εύρώπης.

Προσδιόρισε τα κριτήρια κατανομής τών άντιπρο- 
σώπων στή Συνέλευση πού θα συνέλθει στήν πόλη δίβίυ 
τής Ρουμανίας το Σεπτέμβριο τοϋ 2007, άλλα καί στα 
προπαρασκευαστικα στάδια στή Ρώμη τον Ιανουάριο τοϋ 
2006 καί στή ΙυίήθΓδΐ3άί ΜίίίθηβθΓρ το Φεβρουάριο τοϋ
2007.

'Η Κεντρική 'Επιτροπή, τέλος, πρότεινε τήν ένσωμά- 
τωση στο πρόγραμμα τής συνέλευσης ένος Ιοιόμ για 
τήν παγκοσμιοποίηση καί τή νεολαία στήν Εύρώπη.

('Απο τήν Συνοδική 'Επιτροπή Παρακολουθήσεως
Εύρωπαϊκών Θεμάτων)
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Νέος Γενικός Γραμματέας τοϋ Συμβουλίου
Εύρωπαϊκών Εκκλησιών (Κ.Ε.Κ.) ό Αγγλικανός 

Αρχιδιάκονος Ο Ο ϋΝ  Μ ΙΕ ϋΑ Μ δ

'Ο Αγγλικανός Αρχιδιάκονος ΟΘΙίΝ ΜΙΙΙΙΑΜδ έξε- 
λέγη ώς Γ ενικός Γ ραμματέας τοϋ Κ.Ε.Κ. στη Γ ενική της 
Συνέλευση πού έλαβε χώρα στόν "Αγιο Νικόλαο τής Κρή
της άπό 3 έως καί 10 'Ιουνίου 2005. Γεννήθηκε τό 1952. 
Πρίν τήν είσοδό του στόν κλήρο έκαμε τήν πρακτική του 
ώς δικηγόρος καί άκολούθως σπούδασε Θεολογία στήν 
Οξφόρδη. Χειροτονήθηκε τό 1981 καί ύπηρέτησε σέ διά
φορες ένορίες τής Βορειοδυτικής 'Αγγλίας καί ώς 
βοηθός στόν Επίσκοπο τοϋ ΒΙσο^βυτη. Διατηρεί τή θέ
ση τοϋ Αρχιδιακόνου τοϋ ΙσησσδίθΓ, στήν προαναφερ- 
θείσα έπισκοπή.

Εΐναι Πρόεδρος τοϋ 'Επισκοπικοϋ Τμήματος Εκπαί
δευσης, σύνδεσμος μέ τό Εύρωπαϊκό Γ ραφείο καί ύπεύ- 
θυνος τοϋ άγροτικοϋ τομέα τής έπισκοπής του. Εΐναι 
μέλος τής έπιτροπής Μθίδδθη, ή όποία έργάζεται για 
τήν πλήρη ένότητα τής Εκκλησίας τής 'Αγγλίας καί τής 
Εύαγγελικής Εκκλησίας τής Γερμανίας (ΕΚϋ). Εΐναι έπί
σης μέλος τής Γενικής Συνόδου τής Εκκλησίας τής 
'Αγγλίας καί τοϋ Συμβουλίου της για τήν Χριστιανική Ενό
τητα.

Τό ποιμαντικό του έργο περιέλαβε τήν ένθάρρυνση 
τών ένοριών για τή συνεργασία μεταξύ τους μέ σκοπό 
τήν Ιεραποστολή καί τή διδασκαλία τοϋ Χριστοϋ. Στόν 
ένοριακό τομέα εύθύνης του εύνόησε τίς Οικουμενικές 
σχέσεις μέ άποκορύφωμα τήν έπίτευξη συμφωνίας με
ταξύ 'Αγγλικανικής καί Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για 
τήν άπό κοινοϋ χρήση ένός Ναοϋ. Διαδραμάτισε πρω
ταγωνιστικό καί ήγετικό ρόλο στήν οικοδόμηση σχέσε
ων συνεργασίας μεταξύ τής Επισκοπής τοϋ ΒΙσσΚβυΓη 
καί τής Εύαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας τής 
ΒΓ3υηδθή^θί9 στή Γερμανία. Όμιλεϊ Γερμανικα καί Γαλ
λικά.

'Ο Αρχιδιάκονος ΜΝΙίβ^δ μετα τήν έκλογή του στή 
θέση τοϋ Γ ενικοϋ Γ ραμματέα τοϋ Κ.Ε.Κ. σχολίασε: «Είμαι 
ενθουσιασμένος μέ τήν προοπτική να έργαστώ ώς μ έ
λο ς  καί Γ. Γραμματέας τοϋ Κ.Ε.Κ. Ή Εύρώπη σήμερα 
βρίσκεται σέ ένα σταυροδρόμι. Καθ’ όλη τήν έκταση τής 
Ηπείρου μας άνδρες καί γυναίκες βρίσκονται σέ έναν 
άνοικτό διάλογο για τή μορφή τής σημερινής Εύρώπης 
πού πρέπει να οικοδομήσουμε. Οί Χριστιανικές Εκκλη
σίες τής Εύρώπης έχουν μια ιδιαίτερη συνεισφορα στή
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διαμόρφωση καί πορεία αύτοϋ τοϋ διαλόγου για μια 
Εύρώπη άνοικτή καί κυρίως άνεκτική, συμπονετική, δίκαιη 
πού θα έδράζει κάθε κίνησή της πάνω άπό όλα στήν 
πνευματική της κληρονομιά. Στήν "Ήπειρό μας καί στήν 
ΕΕ. τό Εύαγγέλιο τοϋ Χριστοϋ μας χρειάζεται να άκού- 
γεται, άλλα κυρίως καί να βιώνεται... Αισθάνομαι προ- 
νομιοϋχος πού καλοϋμαι να έργαστώ για να έρθουν πιό 
κοντα οί Χριστιανικές Εκκλησίες τής Εύρώπης».

('Από τήν Συνοδική Επιτροπή Παρακολουθήσεως
Εύρωπαϊκών Θεμάτων)

Οί Εκπρόσωποι τών Χριστιανικών Εύρωπαϊκών 

Εκκλησιών απευθύνουν έκκληση στίς πλέον 

βιομηχανικά ανεπτυγμένες Χώρες (08 )

Αντιπρόσωποι τών Χριστιανικών Εύρωπαϊκών Εκκλη
σιών άπό όλη τήν Εύρώπη υιοθέτησαν καί άπηύθυναν 
μια «'Ανοιχτή Επιστολή» τοϋ Συμβουλίου τών Εύρω
παϊκών Εκκλησιών (Κ.Ε.Κ.) πρός τή Σύνοδο τών πλέον 
βιομηχανικα άναπτυγμένων χωρών (08) πού συνεδρία
σαν στήν πόλη ΡθΐΙήδΜΓθ τής Σκωτίας άπό τίς 6 έως καί 
τίς 8 Ιουλίου 2005, καλωσορίζοντας καταρχήν «τήν πρω
τοβουλία τής Βρετανικής Κυβέρνησης να θέσει σέ άμε
ση προτεραιότητα τών διαβουλεύσεων τούς Αναπτυ
ξιακούς Στόχους τής Χιλιετίας (Μίίίβηηίυιν ϋβνβίορινβηΐ 
Οοείε (ΜΩΟε)».

« Ώ ς ένα μέρος της άνα τόν κόσμο Χριστιανικής 
Εκκλησίας, άφουγκραζόμενο τή φωνή όσων βρίσκονται 
σέ άνάγκη, άναφέρει ή άνοικτή έπιστολή, πιστεύουμε 
στή δέσμευση τοϋ Κυρίου να διασώσει τόν κόσμο καί να 
έγγυηθεί τήν προστασία τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, 
τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί τής φροντίδας για τή δη
μιουργία τοϋ Θεοϋ» ...«Θεωροϋμε ιδιαίτερα σημαντικό 
τό γεγονός ότι οί 08, θέτουν πρός συζήτηση τούς πο
λύπλευρους τομείς τοϋ χρέους, τής άναπτυξιακής βοή
θειας, τοϋ έμπορικοϋ δικαίου καί τών κλιματικών 
άλλαγών».

'Η άνοιχτή έπιστολή συντάχθηκε άπό τήν Επιτροπή 
για τήν Εκκλησία καί τήν Κοινωνία τοϋ Κ.Ε.Κ. πού 
συνήλθε για τό λόγο αύτό σέ συνεδρίαση στήν πόλη 
ϋυηβΙθηθ τής Σκωτίας στα τέλη τοϋ μηνός 'Ιουνίου 2005. 
'Η ολομέλεια τής 24μελοϋς Επιτροπής έθεσε έπίσης 
προτεραιότητες καί ένέκρινε τό πρόγραμμα δράσης για 
τα έτη 2005-2006 έπικεντρώνοντας τήν θεματολογία
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στην Εύρωπαϊκή Ενσωμάτωση, στα κοινωνικα θέματα, 
στήν ειρήνη, στήν άσφάλεια καί στή συμφιλίωση, στα 
άνθρώπινα δικαιώματα καί στίς θρησκευτικές έλευθε- 
ρίες, θέματα Ηθικών 'Αρχών καί 'Αξιών στήν Ε.Ε. Εξέ
τασε δέ καί τα σημαντικα θέματα πού άφοροϋν τή Στρα
τηγική τής Αισσαβόνας καί τήν νέα Εύρωπαϊκή Συν
ταγματική Συνθήκη.

"Ολες οί Χριστιανικές Εύρωπαϊκές Εκκλησίες μέ ιδι
αίτερη έμφαση άνέδειξαν τή σημασία τής γενικής συ
νοχής τών πολιτικών τής Ε.Ε., άλλα καί τήν άνάγκη να 
διατηρηθεί το πνεϋμα τής Στρατηγικής τής Αισαβόνας 
για μια ούσιώδη άνάπτυξη πού ένσωματώνει άποτελε- 
σματικα τίς οικονομικές, κοινωνικές καί περιβαλλοντικές 
διαστάσεις.

Ισχυρές άνησυχίες διατυπώθηκαν για τίς προοπτικές 
τής Εύρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης μετα τα άπο- 
τελέσματα τών δημοψηφισμάτων στή Γ αλλία καί τήν 
Ολλανδία καί για τίς άποφάσεις πού έλήφθησαν άπο το 
Εύρωπαϊκο Συμβούλιο στήν τελευταία του συνεδρίαση.

« Το πρόγραμμα πού υιοθετήθηκε άπο τήν Επιτροπή 
άντανακλα το ένδιαφέρον καί τήν ισχυρή άνησυχία τών 
Εύρωπαϊκών Εκκλησιών για τίς πολιτικές έξελίξεις πού 
διαλαμβάνονται στήν Εύρώπη», ύποστηρίζει ό Αίδ. 
ΡϋόίρθΓ ΝοΙΙ, Διευθυντής τής Επιτροπής για τήν Χρι
στιανική Εκκλησία καί τήν Κοινωνία καί Αναπληρωτής 
Γενικος Γραμματέας τοϋ Κ.Ε.Κ. «Θα έξακολουθήσουμε 
να έργαζόμαστε για τή στενή συνεργασία Οργανισμών, 
φορέων καί Επιτροπών, ώστε να άνταποκριθοϋμε έπι- 
τυχώς στίς προκλήσεις πού διαμορφώνονται άπο τούς 
Εύρωπαϊκούς θεσμούς. Η ολομέλεια περιέλαβε συζη
τήσεις για τήν παγκοσμιοποίηση καί το συντονισμο τής 
Εύρωπαϊκής παρουσίας στή Γενική Συνέλευση τοϋ Παγ
κοσμίου Συμβουλίου τών Εκκλησιών στο Ροτίο ΑίβρΓβ, 
το Φεβρουάριο 2006».

Θα πρέπει να ύπενθυμίσουμε ότι ό Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος κ. Χριστό
δουλος στήν Επιστολή πού άπηύθυνε στα μέσα τοϋ 
μηνος Ιουνίου προς τον Πρόεδρο τής Εύρωπαϊκής Επι
τροπής κ. ϋοδθ ΜσπυσΙ Βσιτοδο τόνιζε μεταξύ άλλων καί 
τα έξής: Κύριε Π ρόεδρε,... χαιρόμεθα δέ, ιδιαίτερα διό
τι ή Στρατηγική τής Αισσαβόνας δέν έπικεντρώνει τίς 
προσπάθειες καί τούς στόχους της μόνο στήν οικονο
μική άνάπτυξη άλλά, έν  ταυτώ καί έξίσου, στήν έπίτευ- 
ξη εύρύτερης κοινωνικής συνοχής, προς άποφυγή τών 
κοινωνικών άντιθέσεωνκαί άποκλεισμών.... καί στή συ

νέχεια, Μόνον έ φ ’ όσον ή άνάπτυξη τής οικονομίας έπι- 
διώκεται παράλληλα μέ τήν άνάπτυξη τής κοινωνικής 
συνευθύνης, μπορεί κ. Πρόεδρε, ή εύρωπαϊκή κοινωνία 
να προχωρήσει. Μόνον έ φ ’ όσον ή έπιδίωξη τής τεχνο
λογικής άνάπτυξης θα συνδέεται μέ τήν κοινωνικότητα 
καί τήν πνευματικότητα, θα οδηγήσει σέ μια άναβαθμι- 
σμένη ποιοτική κοινωνία. Καί αύτο πού ό Εύρωπαίος 
χρειάζεται, είναι πράγματι μια κοινωνία μέ συνοχή, ένό- 
τητα καί άλληλεγγύη, μέ αίσθημα δικαιοσύνης καί κατα
νόησης στούς άδύνατους. Μια τέτοια κοινωνία θα μπο
ρεί να άντιμετωπίζει μέ τον καλύτερο δυνατο τρόπο τα 
προβλήματα πού ή άτελής κοινωνία μας, ώς έργο άνθρώ- 
που, πάντοτε θα έχει.

('Απο τήν Ειδική Συνοδική Επιτροπή 
Παρακολουθήσεως Εύρωπαϊκών Θεμάτων)

Οι Χριστιανοί και ή άντιμετώπιση τής φτώχειας

'Η Επιτροπή για τήν Εκκλησία καί τήν Κοινωνία τοϋ 
Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Εκκλησιών (Κ.Ε.Κ.) καί το 
τμήμα τής Εύρωδιακονίας τοϋ ίδιου Συμβουλίου, σέ συ
νεργασία μέ τον Αντιπρόεδρο κ. ίπρο Ρπθάποή ΜΕΡ, 
παρουσίασαν το νέο βιβλίο μέ τίτλο «Οί Εύρωπαϊκές Χρι
στιανικές Εκκλησίες άντιμέτωπες μέ τή φτώχεια» στο 
Εύρωπαϊκο Κοινοβούλιο στίς Βρυξέλλες στα τέλη τοϋ 
μηνος Ιουνίου.

«Στήν έποχή τής παγκοσμιοποίησης καί τής βιομη
χανοποίησης, χρειαζόμαστε ένα άγκυροβόλιο, ένα νησί 
σταθερότητας, ένα φάρο για τα άνθρώπινα δικαιώματα, 
τήν ειρήνη, τήν έλευθερία καί το κοινωνικο κράτος», 
ύποστήριξε ό Αντιπρόεδρος ΡΐΊθάποή. «Χρειαζόμαστε 
μια δέσμευση για τήν κοινωνική δικαιοσύνη καί τον άγώ- 
να έναντίον τής φτώχειας καί όλων τών μορφών τοϋ κοι
νωνικοίι άποκλεισμοϋ», προσέθεσε.

'Ο Αίδ. ΡϋόίρθΓ ΝοΙΙ, Διευθυντής τής Επιτροπής για 
τήν Εκκλησία καί τήν Κοινωνία τοϋ ΚΕΚ έπεσήμανε καί 
τόνισε μέ ιδιαίτερη έμφαση το ζωτικο ρόλο τών Εύρω
παϊκών Χριστιανικών Εκκλησιών στον άγώνα κατα τής 
φτώχειας καί στή δυναμική ένεργοποίηση καί εύαισθη- 
τοποίησή τους καί τών πιστών στο γεγονος ότι σήμερα 
«ύπάρχουν πολλα θύματα τής παγκοσμιοποίησης καί 
στήν Εύρώπη». Απευθυνόμενος μάλιστα στο Εύρωπαϊκο 
Κοινοβούλιο ύπογράμμισε « Το Εύρωπαϊκο Κοινοβούλιο 
καί έμείς, οί Εκκλησίες, είμαστε καί οφείλουμε να ε ’ϊμα-
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στε σέ μια κοινή πορεία κατα τής φτώχειας». Ο Αίδ. ϋι\ 
ΡθΙθγ ΡβνΙονίο, έκ των συγγραφέων τοϋ βιβλίου προσέ
θεσε ότι «Οί Χριστιανικές Εκκλησίες στήν Εύρώπη μπο- 
ροϋν να άποδειχθοϋν οί πολύτιμοι καί καλύτεροι σύμ
μαχοι τών πολιτικών στήν άντιμετώπιση τής φτώχειας».

'Ο κ. ΑΙ&θγΙ ΒΓ3ηάδΐ3ίΙθΓ, Γενικος Γραμματέας τής 
Εύρωδιακονίας τοϋ Κ.Ε.Κ. έπίσης τόνισε την έννοια τής 
«Διακονίας (ύίεοοπίε)» ώς την κατεξοχήν κοινωνική 
έργασία των Χριστιανικών Εκκλησιών προσανατολισμέ
νη σέ όσους βρίσκονται σέ άνάγκη, περίσταση καί άπο- 
κλείονται κοινωνικά. Αύτος ό κοινωνικος άποκλεισμος 
πρέπει να άποτελέσει το έπίκεντρο τής Στρατηγικής
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τής Λισαβόνας. 'Η κοινωνική ένσωμάτωση ώς ό στυλο- 
βάτης τής στρατηγικής διέρχεται κινδύνους. Χρειάζεται 
να έπενδύσουμε περισσότερο στήν Εύρωπαϊκή ψυχή καί 
στην κοινή εύημερία.

Πληροφορίες για το βιβλίο: Ευτορθβη ΟήυΓοήθδ 
ΟοηίΓοηίίηρ ΡονθΓίγ. δοσίθΙ Ασίίοη Αρβίηδί δοσίθΙ 
ΕχσΙυδίοη. Εάίίθό 6γ ΗθΓ^3ηη ΝοοΓάθρΓ33ί 3ηό Ρ3ίηθΓ 
νοΙζ 3ηό ρυόΙίδήθό 6γ δΜΙ νθΐΐ39, Βοσήυ™, Ο θΓ ^ηγ 
(2004, 297 ρ39θδ, ΙδΒΝ 3925895906, 22, 50).

('Απο τήν Είδική Συνοδική 'Επιτροπή 
Παρακολουθήσεως Εύρωπαϊκών Θεμάτων)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ Μ ΗΪΡΟ ΠΟ ΛίΣ ΠΟΛΥΛΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ
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Άριθμ. Πρωτ. 188 Κιλκίς 21 Απριλίου 2005

ΠΡΛΞίΣ 7/10-6-2004
Το Μητροπολιτικο Συμβούλιο τής Ίερας Μητροπόλεως Πολυανής καί Κιλκι- 

σίου έχοντας ύπόψη:
Α) Τός σχετικός διατάξεις τοϋ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου 

τής Εκκλησίας τής Ελλάδος».
Β) Τάς σχετικός διατάξεις τού ύπ’ άριθμ. 8/1978 Κανονισμού τής Ιερός Συ

νόδου «Περί Ιερών Ναών καί Ενοριών».
Γ) Τήν άνάγκη όργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά τή Ιερό Μητροπόλει 

δια τήν έκτέλεσιν Εκκλησιαστικών "Εργων.
Δ) Τήν άνάγκην καθορισμού τών Όργάνων Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αύτά 

προβλέπονται άπο τον Νόμον 1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 καί το Π.Δ. 23/1993 
διά τήν άντιμετώπισιν τής έκτελέσεως τών έργων τής Ιερός Μητροπόλεως, τά 
όποια χρηματοδοτούνται άπο τάς Δημοσίους Επενδύσεις καθώς καί άπο τάς 
έπενδύσεις τού Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στηρίξεως.

Ε) Το ύπ’ άριθμ. 1243/806/28-4-2004 Εγκύκλιο Σημείωμα τής Ιερός Συνόδου 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος «Περί συστάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας εις τάς 
Ίεράς Μητροπόλεις».

Ορίζει τά ώς κάτωθι:
1) Ώ ς άναθέτουσα Αρχή κατά τήν έννοιαν τού Π.Δ. 23/1993, ορίζεται το Μη- 

τροπολιτικον Συμβούλιον τής Ιερός Μητροπόλεως Πολυανής καί Κιλκισίου.
2) Ώ ς Προϊσταμένη Αρχή, κατά τήν έννοιαν τού Νόμου 1418/1984 καί τού 

Π.Δ. 609/1985, ορίζεται έπίσης το Μητροπολιτικον Συμβούλιον τής Ιερός Μη
τροπόλεως Πολυανής καί Κιλκισίου.

3) Ώ ς Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά τήν έννοιαν τού Νόμου 1418/1984 καί 
τού Π.Δ. 609/1985, ορίζεται ή Τεχνική Υπηρεσία τής Ιερός Μητροπόλεως Πο
λυανής καί Κιλκισίου.

4) Ώ ς Έπιβλέπουσα Υπηρεσία ορίζονται τά μέλη τής Τεχνικής Υπηρεσίας, 
τά όποια άσκούν καί καθήκοντα Έπιβλέποντος Μηχανικού κατ’ άνάθεσιν. Επι
πλέον καθήκοντα Έπιβλέποντος Μηχανικού, δύνανται νά άνατεθούν καί εις 
έτερα πρόσωπα, ίδιώτας Μηχανικούς, οίτινες δύνανται νά προσληφθούν έκ τής 
Ιερός Μητροπόλεως, διά συμβάσεως ώρισμένου έργου ή χρόνου, προς κάλυ- 
ψιν τών άναγκών τών έργολαβιών αί όποιαι δέν δύνανται νά καλυφθώσιν ύπο 
τής τεχνικής Υπηρεσίας.

5) Ώ ς Τεχνικον Συμβούλιον, κατά τήν έννοια τού Νόμου 1418/1984 καί τού 
Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το Τεχνικο Συμβούλιο τής Νομαρχίας, το όποιο γνω
ματεύει, είσηγειται καί έποπτεύει τών ύπο έκτέλεσιν έργων καί τών τυχον άνα- 
κυψάντων διαφορών καί προβλημάτων έπ ’ αύτών.

6) Ή έφαρμογή τού θεσμικού πλαισίου έκτελέσεως τών Δημοσίων "Εργων διέ- 
πει τάς καταρτισθησόμενας Συμβάσεις έκτελέσεως έργων τής Ιερός Μητρο
πόλεως, ύπο τήν έννοια ίσχύος τών διατάξεών του, ώς συμβατικών ρητρών.

7) Διαφωνίαι, αίτινες τυχον νά προκύψουν, έπιλύονται είς τά άρμόδια Δικα-



στήρια, με βάσιν την καθ’ ϋλην καί τόπον άρμοδιότητα, 
όπως αϋτη ορίζεται άπό τό Κ.Π.Α., μετά την έξάντλησιν 
τής Προδικασίας, όπως αϋτη προβλέπεται διά τοϋ Νό
μου 1418/1984 καί τοϋ Π.Δ. 609/1985, άποφαινόμενου 
έπί των αιτήσεων θεραπεία, τοϋ Μητροπολιτικοϋ Συμ
βουλίου, μετά γνώμης τοϋ Τεχνικοϋ Συμβουλίου τής 
Ίεράς Μητροπόλεως.

8) Η σύνταξις μελετών τών πρός έκτέλεσιν έργων, 
πραγματοποιείται ύπό τής Τεχνικής Υπηρεσίας, ή δε θε- 
ώρησις αύτών ύπό τοϋ Προϊσταμένου αύτής.

9) Διά τήν δημοπράτησιν τών έργων, αί συνταχθείσαι 
μελέται, έγκρίνονται ύπό τής Προϊσταμένης Αρχής, δη
λαδή τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, τό όποίον έγκρί- 
νει καί τήν σχετικήν διακήρυξιν.

10) Εις περίπτωσιν, καθ’ ήν ή Τεχνική Υπηρεσία άδυ- 
νατεί νά συντάξει καί νά έκπονήσει τάς σχετικάς μελέ- 
τας, δύναται νά άνατεθεί ή έκπόνησις αύτών εις ειδικόν 
έμπειρον έπί τοϋ πρός έκτέλεσιν έργου Μηχανικόν, κα
τόπιν άποφάσεως τής Προϊσταμένης Αρχής, καί μετά
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είσήγησιν τοϋ Τεχνικοϋ Συμβουλίου. Αί μελέται, αϊ όποίαι 
συντάσσονται ύπό τρίτων, θεωροϋνται ύπό τής Τεχνικής 
Υπηρεσίας καί έγκρίνονται άπό τήν Προϊσταμένην 
Αρχήν.

Κατά ταϋτα ή όργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας διά τήν 
έκτέλεσιν Εκκλησιαστικών έργων είς τήν Ίεράν Μητρό- 
πολιν Πολυανής καί Κιλκισίου καθορίζεται ώς κάτωθι:

1) Η Προϊσταμένη Αρχή καί ή Αναθέτουσα Αρχή είναι 
τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον τής Ίερας Μητροπόλε
ως Πολυανής καί Κιλκισίου.

2) Ή Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι ή τεχνική Υπηρε
σία τής Ίερας Μητροπόλεως ή όποία στελεχώνεται έκ 
τριών, διοριζομένους, ύπό τοϋ οικείου Μητροπολιτικοϋ 
Συμβουλίου, έπί τριετή θητεία, δυναμένη νά άνανεωθή.

Ή παρούσα πράξη νά δημοσιευθή εις τήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως.

Ο Μητροπολίτης 
φ Ο Πολυανής καί Κιλκισίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Άριθμ. Πρωτ. 517 Σπάρτη, 30 Μαΐου 2005

ΠΡΛΞίΣ 5η
Το περί ήμάς Μητροπολιτικον Συμβούλιον τής Ίεράς Μητροπόλεως Μο- 

νεμβασίας καί Σπάρτης κατά την Συνεδρίαν αύτού τής 30ης Μαΐου 2005
'Έχον ύπ’ όψει:
α. Τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου 

τής Εκκλησίας τής Ελλάδος».
β. Τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθμ. 8/1978 Κανονισμοϋ τής Ίεράς Συ

νόδου «Περί Ιερών Ναών καί Ενοριών».
γ. Τήν άνάγκην όργανώσεως Τεχνικής Υπηρεσίας παρά τή Ιερά Μητροπό- 

λει, διά τήν έκτέλεσιν τών Εκκλησιαστικών "Εργων.
δ. Τήν άνάγκην καθορισμοϋ τών Όργάνων Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αύτά 

προβλέπονται άπο τον Νόμον 1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 καί το Π.Δ. 23/1993 
διά τήν άντιμετώισιν τής έκτελέσεως τών έργων τής Ίεράς Μητροπόλεως, τά 
όποια χρηματοδοτοϋνται άπο τάς Δημοσίους Επενδύσεις καθώς καί άπο τάς 
έπενδύσεις τοϋ Γ' Κοινοτικοϋ Πλαισίου Στηρίξεως.

ε. Το ύπ’ άριθμ. 1243/806/28-4-2004 Εγκύκλιον Σημείωμα τής Ίεράς Συνόδου 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος «Περί συστάσεως Τεχνικής Υπηρεσίας είς τάς 
Ίεράς Μητροπόλεις».

Ορίζει τά ώς κάτωθι:
1. Ώ ς Άναθέτουσα Άρχή κατά τήν έννοιαν τοϋ Π.Δ. 23/1993, ορίζεται το 

Μητροπολιτικον Συμβούλιον τής Ίεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρ
της.

2. Ώ ς Προΐσταμένη Άρχή, κατά τήν έννοιαν τοϋ Νόμου 1418/1984 καί τοϋ 
Π.Δ. 609/1985, όριζεται έπίσης το Μητροπολιτικον Συμβούλιον τής Ίεράς Μη
τροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης.

3. Ώ ς Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά τήν έννοιαν τοϋ Νόμου 1418/1984 καί 
τοϋ Π.Δ. 609/1985, ορίζεται ή Τεχνική Υπηρεσία τής Ίεράς Μητροπόλεως Μο
νεμβασίας καί Σπάρτης.

4. Ώ ς Έπιβλέπουσα Υπηρεσία, ορίζονται τά μέλη τής Τεχνικής Υπηρεσίας, 
τά όποια άσκοϋν καί καθήκοντα Έπιβλέποντος Μηχανικοϋ κατ’ άνάθεσιν. Έπί 
πλέον καθήκοντα Έπιβλέποντος Μηχανικοϋ, δύνανται νά άνατεθοϋν καί είς 
έτερα πρόσωπα, Ίδιώτας Μηχανικούς, οίτινες δύναναι νά προσληφθοϋν έκ τής 
Ίεράς Μητροπόλεως, διά συμβάσεως ώρισμένου έργου ή ώρισμένου χρόνου, 
προς κάλυψιν τών άναγκών τών έργολαβιών, αί όποιαι δέν δύνανται νά καλυ- 
φθώσιν ύπο τής Τεχνικής Υπηρεσίας.

5. Ώ ς Τεχνικον Συμβούλιον, κατά τήν έννοιαν τοϋ Νόμου 1418/1984 καί τοϋ 
Π.Δ. 609/1985, ορίζεται το τεχνικο Συμβούλιο τής Νομαρχίας Λακωνίας το 
όποιον γνωματεύει, είσηγειται καί έποπτεύει έπί τών ύπο έκτέλεσιν έργων καί 
τών τυχον άνακυψάντων διαφορών καί προβλημάτων έπ ’ αύτών.

6. Ή έφαρμογή τοϋ θεσμικοϋ πλαισίου έκτελέσεως τών Δημοσίων "Εργων 
διέπει τάς καταρτισθησομένας Συμβάσεις έκτελέσεως έργων τής Ίεράς Μη-



τροπόλεως ύπο την έννοιαν ισχύος των διατάξεών του, 
ώς συμβατικών ρητρών.

7. Διαφωνίαι, α'ίινες τυχόν νά προκύψουν, επιλύονται 
είς τά άρμόδια Δικαστήρια, μέ βάσιν την καθ’ ύλην καί 
τόπον  άρμοδιότητα, όπως αύτη ορίζεται άπο το Κ.Π.Α., 
μετά την έξάντλησιν τής Προδικασίας, όπως αύτη προ- 
βλέπεται διά τού Νόμου 1418/1984 καί τού Συμβουλίου, 
μετά γνώμης τού Τεχνικού Συμβουλίου τής Ιερός Μη
τροπόλεως.

8. Η σύνταξις μελετών τών προς έκτέλεσιν έργων, 
πραγματοποιείται ύπο τής Τεχνικής Υπηρεσίας, ή δέ θε- 
ώρησις αύτών ύπο τού Προϊσταμένου αύτής.

9. Διά τήν δημοπράτησιν τών έργων, αί συνταχθεϊσαι 
μελέται, έγκρίνονται ύπο τής Προϊσταμένης Αρχής, δη
λαδή το Μητροπολιτικον Συμβούλιον, το όποιον έγκρί- 
νει καί τήν σχετικήν διακήρυξιν.

10. Είς περίπτωσιν, καθ’ ήν ή Τεχνική Υπηρεσία άδυ- 
νατει νά συντάξη καί νά έκπονήση τάς σχετικάς Μελέ- 
τας, δύναται νά άνατεθή ή έκπόνησις αύτών είς ειδικόν 
έμπειρον έπί τού προς έκτέλεσιν έργου Μηχνικόν, κα
τόπιν άποφάσεως τής Προϊσταμένης Αρχής καί μετά 
είσήγησιν τού Τεχνικού Συμβουλίου. Αί μελέται, αί όποιαι 
συντάσσονται ύπο τρίτων, θεωρούνται ύπο τής Τεχνικής 
Υπηρεσίας καί έγκρίνονται άπο τήν Προϊσταμένην 
Αρχήν.

Κατά ταύτα ή όργάνωσις Τεχνικής Υπηρεσίας διά τήν 
έκτέλεσιν Εκκλησιαστικών "Εργων είς τήν Ίεράν Μη- 
τρόπολιν Μονεμβασίας καί Σπάρτης καθορίζεται ώς κά
τωθι:
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1. Η Προϊσταμενη Αρχή καί ή Αναθέτουσα Αρχή εΐναι 
το Μητροπολιτικον Συμβούλιον τής Ιερός Μητροπόλε
ως Μονεμβασίας καί Σπάρτης.

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εΐναι ή Τεχνική Υπη
ρεσία τής Ιερός Μητροπόλεως, ή οποία στελεχώνεται 
έκ 3, διοριζομένων ύπο τού Μητροπολιτικού Συμβουλί
ου τής Ιερός Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάτης 
,Μηχανικών, τού πρώτου όριζομένου ώς Προϊσταμένου 
τής Υπηρεσίας, έπί τριετεΐ θητεία δυναμένη ν’ άνανε- 
ωθή, ή όποία ένεργε! καί ώς Έπιβλέπουσα Υπηρεσία.

3. Οί Αρμοδιότητες τής Τεχνικής Υπηρεσίας τής 
Ιερός Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης εΐναι οί 
άκόλουθες:

Έκπονει τίς μελέτες των τεχνικών καί καλλιτεχνικών 
έργων, παρακολουθεί, έλέγχει καί έγκρίνει τίς μελέτες 
πού έκπονούν ίδιώτες μηχανικοί διά τά έργα τής Ιερός 
Μητροπόλεως, έπιβλέπει καί έλέγχει τίς κατασκευές, 
έπισκευές καί συντηρήσεις τών έργων αύτής πού έκτε- 
λούνται είτε μέ άνάδοχο είτε μέ Αύτεπιστασία, σύμφω
να μέ τίς διατάξεις τού κανονισμού 55/1974 τής Ιερός 
Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, τίς συμπληρω
ματικές τών άντιστοίχων Νόμων 716/1977 καί 1418/1984 
μετά των έκτελεστικών των Προεδρικών Διαταγμάτων 
καί τών συμπληρωματικών καί τροποποιητικών αύτών 
Νόμων, όπως ίσχύουν σήμερα.

Ο Μητροπολίτης - Πρόεδρος 
|  Ο Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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Τροποποίησις καί συμπλή- 

ρωσις Κανονισμού ίδρύσεως 

τοϋ Εκκλησιαστικού Ιδρύμα

τος ύπο την επωνυμίαν: «ΓΕ

ΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑ- 

ΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙ- 

ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟ- 

ΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕ- 

ΡΙΘΕΩΡΙΟΥ»

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΠΟΦΛΣΙΣ
Ή Διαρκής Ίερα Σύνοδος τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, έχουσα ύπ’ όψει:
1. Τάς διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 καί 59 παρ. 2 τοϋ Ν. 590/77 

«περί τοϋ Καταστατικού Χάρτου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος».
2. Τήν άπο 5.1.1984 Πράξιν τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου 

κ. Παντελεήμονος περί ίδρύσεως: «Γενικοϋ Φιλόπτωχου Ταμείου καί Ένοριακων 
Φιλοπτώχων Ταμείων τής Ίεράς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου», καί 
τοϋ άπο 15.1.1984 Κανονισμοϋ λειτουργίας αύτοϋ (Φ.Ε.Κ. 870/τ. Β'/17.12.1984).

3. Τάς ύποχρεώσεις τής Ποιμαινούσης Εκκλησίας τάς άπορρεούσας έκ των 
Εύαγγελικών Επιταγών, τών Ιερών Κανόνων καί τών Νόμων τοϋ Κράτους προς 
το Χριστεπώνυμον τής Εκκλησίας πλήρωμα.

4. Τάς ύφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί πνευματικάς άνάγκας τής 
'Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου.

5. Τήν ύπ’ άριθμον67/1.4.2005 Πράξιν τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως τοϋ άπο 5.1.1984 Κανονισμοϋ τοϋ άνωτέρω 'Εκκλησιαστικοϋ 'Ιδρύματος.

6. Τήν άπο 14.4.2005 Γνωμοδότησιν τοϋ Νομικοϋ Γραφείου τής Νομικής 
Υπηρεσίας τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος.

7. Τήν άπο 15.2.2005 'Λπόφασιν Αύτής, άποφασίζει:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τήν ύπ’ άριθμον 67 τής 1.4.2005 Πράξιν τοϋ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως τοϋ άπο 5.1.1984 Κανονισμοϋ ίδρύσεως τοϋ 'Εκκλησιαστικοϋ 
'Ιδρύματος «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ», διά τοϋ άπο 1.4.2005 έπομένου 
Κανονισμοϋ έχοντος έφ’ έξής ώς άκολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Σύστασις - Έδρα - Σκοπος

"Αρθρον 1

Συνίσταται εύαγές 'Εκκλησιαστικον Ίδρυμα ύπο τήν έπωνυμία: «ΓΕΝΙΚΟ 

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ». Το Ίδρυμα τοϋτο τελει ύπο τήν διοίκηση καί τήν έποπτεία τής 
'Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου, άποτελεΐ ίδιαιτέραν Υπηρεσίαν



αύτής, αύτοτελοϋς διαχειρίσεως καί μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρος καί έχει έδρα την πόλη τής Ξάνθης, στε
γάζεται δέ ατά Γ ραφεία τής Ίερας Μητροπόλεως.

Άρθρον 2

Οί σκοποί τοϋ ιδρύματος είναι:
1. Ή οικονομική παροχή καί ή περίθαλψη ενδεών καί 

άπορων οικογενειών καί άτόμων.
2. Ή Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη άσθενών παρε- 

χομένη τόσο στό έσωτερικό όσο καί στό έξωτερικό.
3. Ή οικονομική ένίσχυση άπορων άλλά καί άριστού- 

χων μαθητών καί σπουδαστών καί παιδιών πολυτέκνων.
4. Ή ένίσχυση Φιλανθρωπικών καί εύαγών Ιδρυμά

των πού ήδη ύφίστανται ή πρόκειται νά συσταθοϋν στό 
μέλλον.

5. Ή ένίσχυση Συλλόγων άτόμων πού πάσχουν ή 
έχουν άνάγκη άνθρωπιστικής συνδρομής (ένδεικτικά 
Σύλλογοι μέ κινητικά προβλήματα, νεφροπαθών, κωφών 
κτλ.).

6. Ή μισθοδοσία τών άπαραίτητων κοινωνικών Λει
τουργών καί λοιπών συνεργατών πού έργάζονται γιά 
τήν ύλοποίηση τών σκοπών.

7. Ή λειτουργία τής κεντρικής «Τράπεζας τής Αγά
πης» καί τών ένοριακών «Τραπεζών τής Αγάπης».

8. Ή οικονομική ένίσχυση Βρεφονηπιακοϋ Σταθμοϋ 
τής Ίεράς Μητροπόλεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Διοίκησις

Άρθρον 3

1. Τό Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον διοικείται ύπό 
πενταμελοϋς Διοικητικοϋ Συμβουλίου (Δ.Σ.) άποτελού- 
μενου έκ τών: α) τοϋ έκάστοτε Μητροπολίτου Ξάνθης, 
ώς Προέδρου, β) τοϋ Πρωτοσυγκέλλου ή τοϋ Γενικοϋ 
Άρχιερατικοϋ Επιτρόπου, ώς Αντιπροέδρου, γ) ένός 
Κληρικοϋ τής Μητροπόλεως καί δ) δύο λαϊκών (άνδρών 
ή γυναικών) διοριζομένων ύπό τοϋ Μητροπολίτου.

2. Ή θητεία τών μελών τοϋ Δ.Σ. εΐναι τριετής, τό άξίω- 
μά των τιμητικόν καί άμισθον καί δύνανται νά έπαναδιο- 
ριαθοϋν μετά τήν λήξιν τής θητείας των. Μέλος τοϋ Δ.Σ.
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έκλειπόν ή παραιτούμενον προ τής λήξεως τής θητείας 
του, άντικαθίστανται ύπό τοϋ Μητροπολίτου. Μέλος 
άπέχον άδικαιολογήτως τριών συνεδριών τοϋ Δ.Σ. δύ- 
ναται νά άντικατασταθεί ύπό τοϋ Μητροπολίτου.

Άρθρον 4 
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος

'Ο Πρόεδρος έκπροσωπεί νομίμως τό Γενικό Φιλό
πτωχο Ταμείο ένώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής 
άρχής, συμβάλλεται έξ όνόματος καί διά λογαριασμό τοϋ 
Γενικοϋ Φιλοπτώχου Ταμείου, μετά άπό άπόφαση τοϋ 
Διοικητικοϋ Συμβουλίου, ύπογράφει τήν άλληλογραφία 
καί έπικυρώνει τά άποσπάσματα τών πρακτικών τοϋ Δι
οικητικοϋ Συμβουλίου. 'Ο Αντιπρόεδρος άναπληρώνει 
τόν Πρόεδρο όταν αύτός άπουσιάζει ή κωλύεται νά πα- 
ρευρεθεί.

"Αρθρον 5 
Ταμίας - Γ ραμματέας

Οί Ταμίας καί Γραμματέας έκλέγονται στήν πρώτη 
Συνεδρίαση τοϋ Γ ενικοϋ Φιλόπτωχου Ταμείου άπό τό Δι
οικητικό Συμβούλιο. 'Ο Γ ραμματέας φυλάσσει όλα τά βι
βλία Διοίκησης καί Διαχείρισης, συντάσσει τά πρακτικά 
τοϋ Συμβουλίου, τήν άλληλογραφία, τήν όποία συνυπο
γράφει μέ τόν Πρόεδρο, κρατά τήν σφραγίδα. 'Ο Ταμίας 
κρατά τό ταμείο, τό οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο σέ 
τραπεζικό λογαριασμό, δύναται όμως νά κρατά στά χέ
ρια του μέχρι τό ποσό τών πεντακοσίων (500) εύρώ γιά 
τίς τρέχουσες άνάγκες.

"Αρθρον 6

1. Τό Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε 
δίμηνο, μετά άπό πρόσκληση τοϋ Προέδρου ή τοϋ Αντι
προέδρου, ώς άναπληρωτή αύτοϋ, έκτακτα δέ όταν κρί
νει άναγκαίο ό Πρόεδρος ή ζητηθεί έγγράφως άπό τρία 
τουλάχιστον μέλη, άναφέροντας τά θέματα γιά τά οποία 
ζητείται ή σύγκληση τοϋ Συμβουλίου. Τό Διοικητικό Συμ
βούλιο βρίσκεται σέ άπαρτία όταν παρευρίσκονται τά 
τρία άπό τά πέντε μέλη αύτοϋ.
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2. Οί άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου λαμβάνονται μέ 
άπλή πλειοψηφία, σέ περίπτωση δέ ίσοψηφίας κατισχύει 
ή ψήφος τοϋ Προέδρου.

3. Τά πρακτικά διαβιβάζονται καί ύπογράφονται άπο 
τούς παρόντες στην άμέσως έπόμενη συνεδρίαση τοϋ 
Συμβουλίου.

4. Το Συμβούλιο άποφασίζει γιά ό,τιδήποτε άφορά το 
Γ ενικο Φιλόπτωχο Ταμείο καί δέν περιλαμβάνεται στον 
παρόντα Κανονισμο ώς καί γιά τά άνακύπτοντα προ
βλήματα τών 'Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Οίκονομική Διαχείριση

"Αρθρον 7

1. 'Η διαχείριση τοϋ Γενικοϋ Φιλοπτώχου Ταμείου 
ένεργεϊται βάσει τής κείμενης νομοθεσίας καί σύμφωνα 
μέ το σύστημα τών λογιστικών βιβλίων καί Εκκλησια
στικών Νομικών προσώπων. Τά βιβλία διαχείρισης ώς 
καί τά έντάλματα είσπράξεως καί πληρωμών, θεωροϋνται 
άπο τήν Ιερά Μητρόπολη καί έλέγχονται άπο το Μη- 
τροπολιτικο Συμβούλιο κατά το τέλος έκάστου οίκονο- 
μικοϋ έτους.

2. 'Η έκμίσθωση άκινήτων ώς καί ή έκποίηση αύτών 
ένεργεϊται κατά τίς διατάξεις «περί έκμισθώσεως καί 
έκποιήσεως Εκκλησιαστικών άκινήτων».

3. Γ ιά κάθε είσφορά σέ χρήμα έκδίδεται γραμμάτιο 
είσπράξεως ύπογραφόμενο άπο τον Πρόεδρο καί τον 
Ταμία, γιά κάθε δέ είσφορά τρίτων σέ εΐδος έκδίδεται 
άπόδειξη παραλαβής καί ύπογράφεται άπο τούς ίδιους 
καί άκολουθεί σχετική καταχώρηση στά οίκεια βιβλία.

"Αρθρον 8 
Πόροι τοϋ Γ.Φ.Τ.

1. Πόροι τοϋ Γενικοϋ Φιλόπτωχου Ταμείου εΐναι:
α) Οί έκάστοτε έπιχορηγήσεις διαφόρων φορέων, 

ύπέρ αύτοϋ, διά τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης καί 
Περιθεωρίου.

β) Το 30% έκ τών είσπράξεων τών 'Ενοριακών Φιλο
πτώχων Ταμείων.

γ) Το έφ’ άπαξ καταβαλλόμενο άπο τούς Ιερούς Να

ούς ποσό, ώς είσφορά, μετά άπο έγκριση τοϋ Μητρο- 
πολιτικοϋ Συμβουλίου, βάσει προϋπολογισμοϋ τών Ιερών 
Ναών.

δ) Κάθε προσφορά ίδιωτών ή Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου ή 'Ιδιωτικοϋ Δικαίου, κληρονομιές, κληροδο
σίες καί οί τόκοι τών καταθέσεων.

ε) Οί πρόσοδοι άπο τίς έκούσιες είσφορές τών πι
στών στήν κεντρική «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

στ) Ποσοστο πενήντα τοις έκατο (50%) έκ δισκοφο- 
ρίας πού διενεργειται δύο φορές το χρόνο στούς Ιε
ρούς Ναούς.

ζ) 'Εκ δισκοφορίας πού διενεργειται στούς Ιερούς 
Ναούς σέ περιπτώσεις έκτάκτων άναγκών ή περιστα
τικών καί προς έκπλήρωση συγκεκριμένου σκοποϋ φι
λανθρωπίας.

η) Ποσοστο σαράντα τοις έκατο (40%) έπί τών προ
σόδων τοϋ Γενικοϋ Εράνου τής «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

θ) Κάθε άλλο έσοδο πού προέρχεται άπο νόμιμη πη
γή.

2. Οί πόροι τοϋ Γενικοϋ Φιλοπτώχου Ταμείου διατί
θενται διά τήν έκπλήρωση τοϋ σκοποϋ τοϋ "Αρθρου 2 
τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Σύστασις 'Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων

"Αρθρον 9
Διοίκησις

Προς εύχερέστερη έκπλήρωση τοϋ σκοποϋ τοϋ Γε
νικοϋ Φιλόπτωχου Ταμείου συνίσταται παρ’ έκάστη Ενο
ρία, άνω τών πενήντα οίκογενειών, είδικο Ταμειο όνο- 
μαζόμενο « Ενοριακον Φιλόπτωχον Ταμειον» μέ έδρα 
τον κεντρικον Ναον τής Ένορίας.

"Αρθρον 10

Έκαστον Ενοριακον Φιλόπτωχον Ταμειον διοικειται 
ύπο τής Διαχειριστικής Επιτροπής άποτελούμενης έκ: 
α) τοϋ Εφημερίου τοϋ Ναοϋ, ώς Προέδρου, β) ένος 
έκκλησιαστικοϋ συμβούλου, ώς Αντιπροέδρου καί γ) 
τριών κυριών ή δεσποινίδων, διοριζομένων ύπο τοϋ Μη
τροπολίτου έπειτα άπο πρόταση τοϋ Εφημερίου. Ταμία
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καί Γ ραμματέα τής έπιτροπής έκλέγει αύτή κατά τήν 
πρώτην αύτής συνεδρίαν.

"Αρθρον 11

Τά μέλη τής Διαχειριστικής Επιτροπής των 'Ενοριακών 
Φιλοπτώχων Ταμείων διορίζονται έπί τριετή θητεία ύπο 
τοϋ Μητροπολίτου, τοϋ Μητροπολίτου δυναμένου καί 
προ τής λήξεως τής θητείας αύτών νά άντικαταστήσει 
τά μέλη, άτινα διά λόγους άπασχολήσεως ή ύγείας ή 
άλλης τινος αίτιας δέν δύνανται νά προσφέρουν τάς ύπη- 
ρεσίας των. Μετά τήν λήξιν τής τριετοϋς αύτών θητείας, 
τά μέλη τών Ε.Φ.Τ. δύνανται νά έπαναδιορίζονται.

"Αρθρον 12

'Η Διαχειριστική Επιτροπή τών Ε.Φ.Τ. συνέρχεται τα- 
κτικώς μέν άπαξ τοϋ μηνος καί έπιλαμβάνεται τών ένδια- 
φερουσών αύτήν ύποθέσεων, έκτάκτως δέ συγκαλειται 
όταν κληθει ύπο τοϋ Προέδρου αύτής ή ζητήσουν τοϋτο 
τά δύο έκ τών πέντε μελών αύτής. 'Η Επιτροπή εύρί- 
σκεται έν άπαρτία έάν παρίστανται τρία τουλάχιστον μέ
λη καί άποφασίζει διά σχετικής πλειοψηφίας τών παρόν
των, έν ίσοψηφία δέ, ύπερισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου. 
Πάν έγγραφον τής Επιτροπής ύπογράφεται ύπο τοϋ 
Προέδρου.

"Αρθρον 13 
Πόροι τών Ε.Φ.Τ.

Πόροι τών 'Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων εΐναι: 
α) Οί έκούσιες είσφορές άπο το κυτίο τοϋ Φιλοπτώ

χου Ταμείου.
β) Οί έκούσιες είσφορές άπο τούς περιαγομένους 

στον 'Ιερο Ναο δίσκους κατά τίς Κυριακές καί έορτές.
γ) Οί δωρεές σέ χρήμα ή σέ εΐδος άπο τούς πιστούς 

ώς καί πάσης φύσεως έπιχορηγήσεις.
δ) Τά είσπραττόμενα ποσά άπο φιλανθρωπικές 

άγορές ή άλλες έκδηλώσεις.
ε) Ποσοστο πενήντα τοις έκατο (50%) έκ δισκοφο- 

ρίας πού διενεργειται δύο φορές το χρόνο στούς Ιε
ρούς Ναούς.
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στ) Ποσοστο έξήντα τοις έκατο (60%) έπί τών προ
σόδων τοϋ Γενικοϋ Εράνου τής «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

ζ) Κάθε άλλο έσοδο πού προέρχεται άπο νόμιμη πη
γή.

"Αρθρον 14

Οί πόροι τών 'Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων δια
τίθενται:

α) Προς περίθαλψιν πτωχών τής Ένορίας, διά πα
ροχής είς αύτούς τακτικοϋ ή έκτάκτου βοηθήματος, 
είδών ένδύσεων, ίατρικής περιθάλψεως καί φαρμάκων.

β) Δι’ άγορά βιβλίων, σχολικών είδών καί διά τήν πα
ροχή χρηματικών βοηθημάτων είς άπορους μαθητάς τής 
Ένορίας.

γ) Δι’ έπισκέψεις είς τούς φυλακισμένους καί είς δια- 
βιούντας είς εύαγή ίδρύματα προς ένίσχυσίν των.

δ) Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν είς ένα 'Ιερον 
Ναον δέν ύπάρχει κίνηση άναγκών καί δέν παρέχονται 
βοηθήματα, δύναται το προΐον τών πόρων νά άποστα- 
λει είς το Γενικο Φιλόπτωχο Ταμειο.

"Αρθρον 15
Διαχείριση

'Η διαχείριση τών 'Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων 
ένεργειται διά τής τηρήσεως τών έξής:

α) Διπλοτύπων Γ ραμματείων Είσπράξεων καί Πλη
ρωμών, δεόντως άριθμημένων καί θεωρημένων ύπο τής 
'Ιεράς Μητροπόλεως.

β) Φακέλλου διαφυλάξεως τιμολογίων, άποδείξεων, 
κλπ.

γ) Βιβλίου Πρακτικών, θεωρημένου ύπο τής 'Ιεράς 
Μητροπόλεως.

δ) Βιβλίο Κτηματολογίου. 
ε) Βιβλίο κινητών πραγμάτων. 
στ) Αί είσπράξεις έκ τών κυτίων καί έκ τών δίσκων θά 

καταμετρώνται είς είδικον Πρακτικον Καταμετρήσεως, 
το όποιον θά ύπογράφεται τουλάχιστον ύπο δύο μελών 
τής Δ.Ε. Οί έκδιδόμενες άποδείξεις διά δωρεές ή προ
αιρετικές είσφορές θά ύπογράφονται ύπο τοϋ Προέδρου 
καί τοϋ Ταμία.

1. 'Η έξακρίβωσις τής οίκονομικής καταστάσεως έκά-
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στου ένδεοϋς ένορίτου πρέπει νά γίνεται κατά τό δυ
νατόν ταχύτερο καί μετά μέγιστης προσοχής, κατόπιν νά 
έγγράφεται ουτος εις τά ειδικά βιβλία τής 'Ενορίας καί 
μετά σημειώσεως χρησίμων παρατηρήσεων.

Τόν βαθμό άπορίας καί τό άναλογοϋν πρός ένίσχυ
ση ποσό έγκρίνει ή Διοικούσα Επιτροπή μετά άπό πρό
ταση τοϋ οικείου έφημερίου. Τήν πληρωμή καί τήν 
είσπραξη κάθε ποσοϋ ένεργεί ό ταμίας, μετά άπό έντολή 
Προέδρου, έκδίδεται δέ σχετικό ένταλμα πληρωμής πού 
ύπογράφεται καί άπό τούς δύο. Γιά κάθε τι χορηγούμε
νο σέ εΐδος έκδίδεται διατακτική πού ύπογράφεται άπό 
τούς ίδιους παραπάνω.

2. 'Εάν τό πρός ένίσχυση ποσό πού χορηγεί τό ένο- 
ριακό Φιλόπτωχο Ταμείο ύπερβαίνει τό ποσό των τρια- 
κοσίων (300) εύρώ, τότε προαπαιτείται γιά τήν έγκριση 
χορήγησής του, αιτιολογημένη έκθεση τοϋ οικείου έφη
μερίου τής ένορίας στήν όποία άνήκει ό δικαιοϋχος πρός 
τήν Ιερά Μητρόπολη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Ή «Τράπεζα τής άγάπης»

"Αρθρον 16

1. Στά πλαίσια τής λειτουργίας τοϋ Γ.Φ.Τ. έντάσσε- 
ται καί ή λειτουργία τής κεντρικής « Τράπεζας τής άγά
πης» καί άντίστοιχα στά πλαίσια τής λειτουργίας των 
Ένοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων έντάσσεται ή λει
τουργία των ένοριακών «Τραπεζών τής άγάπης», οί 
οποίες ώς έσοδα έχουν τις έκούσιες εισφορές τών πι
στών καί ώς στόχο έχουν τήν παροχή σίτισης σέ συ
νανθρώπους πού είτε έχουν οικονομική άδυναμία νά σι- 
τιστοϋν, είτε πραγματική άδυναμία γιά τήν σίτισή τους.

2. Ή είσπραξη τών έκουσίων εισφορών γίνεται μέ τήν 
έκδοση άποδείξεων είσπραξης κατά τά οριζόμενα εις 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος κανονισμοϋ.

3. Ή έπιλογή τών προσώπων πού τούς παρέχεται ή 
σίτιση καί πληρωμή τών άγαθών πού άγοράζονται καί 
πού εΐναι άναγκαία γιά τήν παρασκευή τοϋ σισιτίου γί
νεται κατά τά οριζόμενα στό άρθρο 15 τοϋ παρόντος 
Κανονισμοϋ.

"Αρθρον 17 
Μεταβατική διάταξη

Μέ τήν δημοσίευση τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ στήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί στό έπίσημο Δελτίο 
τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος 
«ΕΚΚΛΉΣΙΑ», τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο ύπεισέρχε- 
ται σέ όλες τίς ύποχρεώσεις καί τά δικαιώματα, τής μέ
χρι τώρα λειτουργίας τής « Τράπεζας τής Αγάπης». Κατά 
συνέπεια τό Γ ενικό Φιλόπτωχο Ταμείο θά είσπράξει κά
θε εισπρακτέο καί θά καταβάλει κάθε τι πληρωτέο, τό 
δέ ύπάρχον ταμείο άπό τήν μέχρι στιγμή (τής δημοσί
ευσης) λειτουργία τής «Τράπεζας τής Αγάπης». θά πε
ριέλθει στό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο ώς έσοδο αύτοϋ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Γ ενικές Διατάξεις

"Αρθρον 18 
Γ ενική Συνέλευση καί Λογοδοσία

Άπαξ τοϋ έτους συνέρχονται εις τήν Γ ενικήν Συνέ- 
λευσιν άπαντα τά μέλη τοϋ Γ ενικοϋ Φιλοπτώχου Ταμείου 
καί τών Ένοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων, κατόπιν προσ- 
κλήσεως τοϋ Μητροπολίτου, κατά τήν οποίαν γίνεται 
"Εκθεσις τών Πεπραγμένων καί προγραμματίζεται ή πε
ραιτέρω δραστηριότητα τοϋ Ιδρύματος, συντασσομένου 
σχετικοϋ Πρακτικοϋ, ύπογραφομένου ύπό τοϋ Διοικητι
κοϋ Συμβουλίου τοϋ Γενικοϋ Φιλοπτώχου Ταμείου καί 
τών Προέδρων τής Διοικούσης Επιτροπής τών Ένο
ριακών Φιλοπτώχων Ταμείων.

"Αρθρον 19 
Προϋπολογισμός - Απολογισμός

1. 'Ο Προϋπολογισμός καί Απολογισμός τοϋ Γ ενικοϋ 
Φιλοπτώχου Ταμείου καταρτίζεται άπό τό Διοικητικό Συμ
βούλιο καί έγκρίνεται άπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο 
τής Ίεράς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου, έφαρ- 
μοζόμενων άνάλογα τών διατάξεων «περί έγκρίσεως 
Προϋπολογισμών καί Απολογισμών τών Ιερών Ναών».

2. 'Ο Προϋπολογισμός καί Απολογισμός τοϋ 'Ενο- 
ριακοϋ Φιλοπτώχου Ταμείου καταρτίζεται ύπό τής Διοι-
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κούσης Επιτροπής καί ύποβάλλονται προς έγκρισιν είς 
το Γενικο Φιλόπτωχο Ταμειον.

"Αρθρον 20 
"Ελεγχος Ετήσιας Διαχείρισης

'Ο έλεγχος τής έτήσιας διαχείρισης τού Γενικού Φι- 
λοπτώχου Ταμείου ένεργειται άπο την Διεύθυνση Οίκο- 
νομικής Επιθεώρησης τής 'Ιερός Συνόδου, κατά τίς δια
τάξεις τού ύπ’ άριθμ. 163/2004 Κανονισμού τής 'Ιερός 
Συνόδου.

"Αρθρον 21 
Περιουσία μετά την διάλυση

1. Σέ περίπτωση διάλυσης τού Γ.Φ.Τ. κάθε περιουσία 
αύτού περιέρχεται αύτοδίκαια στο Νομικο Πρόσωπο τής 
'Ιερός Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου καί διατί
θεται προς έκπλήρωση των αύτών ή παρεμφερών 
σκοπών.

2. Σέ περίπτωση διαλύσεως τού Ε.Φ.Τ. απασα ή πε
ριουσία αύτού περιέρχεται είς το Γενικον Φιλόπτωχον 
Ταμειον.

"Αρθρον 22 
Σφραγιδα

Κάθε ένα Ένοριακο Φιλόπτωχο Ταμειο φέρει σφρα- 
γιδα μέ τίτλο «ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ» 
το δέ Γενικο Φιλόπτωχο Ταμειο «ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ- 
ΘΕΩΡΙΟΥ», πού στο κέντρο αύτών φέρουν παράσταση

- Ιούλιος 2005 -  Άριθμ. 7 ------------------------------------
Ε Κ Κ Λ Η Χ Ι Λ   593

τού Κυρίου, κρατούντα είλητάριον μέ την έπιγραφη 
«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ».

"Αρθρον 23 
Τροποποίηση τού Κανονισμού

'Ο παρών κανονισμος καταργειται ή τροποποιειται 
κατόπιν άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Γ ε
νικού Φιλοπτώχου Ταμείου, σέ συνεδρίαση ύπο την Προ
εδρία τού Μητροπολίτη.

"Αρθρον 24

'Ο Κανονισμος ίσχύει μετά την δημοσίευσή του στο 
έπίσημο Δελτίο τής 'Ιερός Συνόδου τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» καί στην Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως.

"Αρθρον 25

'Απο τίς διατάξεις τού παρόντος Κανονισμού προ- 
καλειται δαπάνη σέ βάρος τού Προϋπολογισμού τού Νο
μικού Προσώπου τής 'Ιερός Μητροπόλεως Ξάνθης καί 
Περιθεωρίου, το ύψος τής οποίας δέν δύναται νά προσ
διοριστεί

'Αθήναι 15 Μαίου 2005 

|  'Ο 'Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος

'Ο 'Αρχιγραμματεύς 
ί  'Ο Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ
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Σύστασις Εκκλησιαστικού  

Ιδρύματος ύπο την επωνυ
μίαν: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙ- 

ΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ»

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

'Η Διαρκής 'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, έχουσα ύπ’ όψει:
1. Τάς διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ. 2 καί 59 παρ. 2 τοϋ Νόμου 590/1977 

«Περί Καταστατικοϋ Χάρτου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος».
2. Τάς ύποχρεώσεις τής Ποιμενούσης Εκκλησίας τάς άπορρεούσας έκ των 

Εύαγγελικών Επιταγών, τών Ιερών Κανόνων καί τών Νόμων τοϋ Κράτους προς 
το Χριστεπώνυμον τής Εκκλησίας πλήρωμα.

3. Τάς ύφισταμένας Κοινωνικάς, Ποιμαντικάς καί Πνευματικάς άνάγκας τής 
'Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου.

4. Τήν ύπ’ άριθμον 252/1.4.2005 Πρότασιν τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος.

5. Τήν άπο 15.4.2005 Γνωμάτευσιν τοϋ Νομικοϋ Γραφείου τής Νομικής Υπη
ρεσίας τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος.

6. Τήν άπο 12.5.2005 'Απόφασιν Αύτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συνιστά είς τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν Ξάνθης καί Περιθεωρίου 'Εκκλησιαστικον 
Ίδρυμα ύπο τήν έπωνυμίαν: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ», το όποιον θά λειτουργει ώς έξηρ- 
τημένη Υπηρεσία τοϋ Νομικοϋ Προσώπου τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης καί 
Περιθεωρίου καί θά έδρεύει είς τήν πόλιν τής Ξάνθης. 'Η όργάνωσις, διοίκησις, 
διαχείρισις καί λειτουργία τοϋ 'Ιδρύματος τούτου θά διέπεται άπο τάς διατάξεις 
τοϋ έπομένου Κανονισμοϋ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

"Αρθρον 1 
Σύσταση

Συνιστάται στήν 'Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης καί Περιθεωρίου Εκκλησιαστικό Ίδρυ
μα μέ τήν έπωνυμία: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ». Το Ίδρυμα τοϋτο άποτελει έξηρτημένη ύπηρεσία τής 
'Ιεράς Μητροπόλεως, αύτοτελοϋς διαχειρίσεως καί μή κερδοσκοπικοϋ χαρακτήρα.



"Αρθρον 2 
Έδρα

Έδρα τοϋ Ιδρύματος εΐναι ή Έδρα τής Ίεράς Μη
τροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου, ήτοι ή πόλη τής 
Ξάνθης.

"Αρθρον 3
Σφραγίδα

Τό ίδρυμα φέρει σφραγίδα κυκλική εις δύο κύκλους 
μέ τίς φράσεις «ΙΕΡΑ ΜΉΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΉΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ- 

ΘΕΩΡΙΟΥ», «ΤΟΠΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΉ ΔΙΑΚΟΝΙΑ», καί στό 
κέντρο δικέφαλο άετό.

"Αρθρον 4 
Σκοπός

Σκοπός τοϋ Ιδρύματος εΐναι ή διά τοϋ γραπτοϋ καί 
προφορικοϋ λόγου κατήχηση τοϋ ποιμνίου καί ή θρη
σκευτική καί έκκλησιαστική άγωγή αύτοϋ.

Μέσα γιά τήν έπίτευξη τοϋ παραπάνω σκοποϋ εΐναι:
1) Ή έκδοση έντύπων καί περιοδικοϋ θρησκευτικοϋ 

διαφωτιστικοϋ περιεχομένου, καθώς καί ή έκτύπωση δια
χειριστικών έντύπων καί βιβλίων τής Ίεράς Μητροπό
λεως καί τών Ιερών Ναών.

2) Ή λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών μέσων.
3) Ή ένίσχυση τής λειτουργίας τοϋ Κέντρου Νεότη

τας καί Πολιτισμοϋ τής Ίεράς Μητροπόλεως καί τών 
Κέντρων Νεότητας τών Ενοριών.

4) Ή ένίσχυση τής λειτουργίας τών Κατηχητικών Σχο
λείων καί τών τριών βαθμίδων, τών Νεανικών Συντρο
φιών έργαζομένων νέων καί φοιτητών.

5) Ή λειτουργία τών νεανικών κατασκηνώσεων τής 
Ίεράς Μητροπόλεως.

6) Ή λειτουργία βρεφονηπιακοϋ σταθμοϋ τής Ίεράς 
Μητροπόλεως.

7) Ή διοργάνωση διαλέξεων, ομιλιών καί συνεδρίων 
θρησκευτικοϋ περιεχομένου.

8) Ή διοργάνωση προσκυνηματικών έκδρομών.
9) Ή ένίσχυση μαθητικών έκδρομών καί έκδηλώσε- 

ων.
10) Ή χορηγία έποπτικών μέσων σέ σχολεία τής Μη- 

τροπολιτικής περιφέρειας.
10) Κάθε άλλο μέσο πού δέν προβλέπεται στόν κα
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νονισμό αύτόν, άλλά συντείνει στήν έπίτευξη τοϋ σκο
ποϋ τοϋ 'Εκκλησιαστικοϋ Ιδρύματος καί συνάδει μέ τήν 
ιδιότητα ένός 'Εκκλησιαστικοϋ Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Διοίκηση, έκπροσώπηση καί διαχείριση τοϋ Ιδρύματος

"Αρθρον 5

Τό Ίδρυμα διοικείται άπό πενταμελές Διοικητικό Συμ
βούλιο, πού άποτελείται άπό:

α) Τόν Μητροπολίτη Ξάνθης καί Περιθεωρίου, ώς 
Πρόεδρο,

β) τόν Πρωτοσύγκελλο, ώς Αντιπρόεδρο καί 
γ) τρείς λαϊκούς (άνδρες ή γυναίκες), πού ορίζονται 

άπό τόν Μητροπολίτη Ξάνθης.

"Αρθρον 6 
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος

'Ο Πρόεδρος έκπροσωπεί νομίμως τό Ίδρυμα ένώπιον 
κάθε δικαστικής ή διοικητικής άρχής, συμβάλλεται έξ όνό- 
ματος καί διά λογαριασμό του, μετά άπό άπόφαση τοϋ Δι
οικητικοϋ Συμβουλίου, ύπογράφει τήν άλληλογραφία καί 
έπικυρώνει τά άποσπάσματα τών πρακτικών τοϋ Διοικητι
κοϋ Συμβουλίου. 'Ο Αντιπρόεδρος άναπληρώνει τόν Πρό
εδρο, όταν αύτός άπουσιάζει ή κωλύεται νά παρευρεθεί.

"Αρθρον 7 
Ταμίας - Γ ραμματέας

Οί Ταμίας καί Γραμματέας, έκλέγονται στήν πρώτη 
Συνεδρίαση τοϋ Ιδρύματος. 'Ο Γραμματέας φυλάσσει 
όλα τά βιβλία Διοίκησης καί Διαχείρισης, συντάσσει τά 
πρακτικά τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, τήν άλληλογρα
φία, τήν όποία συνυπογράφει μέ τόν Πρόεδρο, κρατά 
τήν σφραγίδα. 'Ο Ταμίας κρατά τό ταμείο τό οποίο βρί
σκεται κατατεθειμένο σέ τραπεζικό λογαριασμό, δύνα- 
ται όμως νά κρατά στά χέρια του μέχρι τό ποσό τών τρια- 
κοσίων (300) εύρώ γιά τίς τρέχουσες άνάγκες.
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"Αρθρον 8 
Θητεία, 'Αναπλήρωση, συνεδριάσεις, 

άπαρτία, συνεδριάσεις

'Η θητεία τού Διοικητικού Συμβουλίου εΐναι τριετής, 
δυναμένη νά άνανεωθει, ή δέ προσφορά των μελών εΐναι 
ανευ άμοιβής.

Κάθε μέλος πού έκλείπει ή άπουσιάζει άδικαιολόγη- 
τα άπο τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις ή όλιγωρει στά 
καθήκοντα πού τού άνατίθενται, άντικαθίσταται άπο τον 
Μητροπολίτη, μετά άπο αίτιολογημένη άπόφασή του.

Το Διοικητικο Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε δί- 
μηνο, μετά άπο πρόσκληση τού Προέδρου ή τού Αντι
προέδρου, ώς άναπληρωτή αύτού, έκτακτα δέ όποτε το 
κρίνει άναγκαιο ό Πρόεδρος ή ζητηθει έγγράφως άπο 
τρία τουλάχιστο μέλη, άναφέροντας τά θέματα γιά τά 
όποια ζητειται ή σύγκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το Διοικητικο Συμβούλιο βρίσκεται σέ άπαρτία, όταν πα- 
ρευρίσκονται τά τρία άπο τά πέντε μέλη αύτού.

Οί άποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνον- 
ται μέ άπλη πλειοψηφία, σέ περίπτωση δέ ίσοψηφίας κα
τισχύει ή ψήφος τού Προέδρου.

Τά πρακτικά διαβάζονται καί ύπογράφονται άπο τούς 
παρόντες στην άμέσως έπόμενη συνεδρίαση τού Συμ
βουλίου.

Το Διοικητικο Συμβούλιο άποφασίζει γιά οτιδήποτε 
άφορό το "Ιδρυμα.

"Αρθρον 9 
Οίκονομικη διαχείριση

'Η διαχείριση τού Ιδρύματος ένεργειται βάσει τής κει- 
μένης νομοθεσίας καί σύμφωνα μέ το σύστημα τών λο
γιστικών βιβλίων τών Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώ
πων. Τά βιβλία διαχείρισης, ώς καί τά διπλότυπα είσπρά- 
ξεως καί έντάλματα πληρωμών, θεωρούνται καί έλέγ- 
χονται άπο την 'Ιερά Μητρόπολη κατά το τέλος έκάστου 
οίκονομικού έτους.

'Η έκμίσθωση άκινήτων ώς καί ή έκποίηση αύτών ένερ
γειται κατά τίς διατάξεις «περί έκμισθώσεως καί έκποι- 
ήσεως Εκκλησιαστικών άκινήτων».

"Αρθρον 10

Την πληρωμή καί την είσπραξη κάθε ποσού ένεργει 
ό Ταμίας, μετά άπο έντολη τού Προέδρου, έκδίδεται δέ 
σχετικο ένταλμα πληρωμής πού ύπογράφεται καί άπο 
τούς δύο. Γιά κάθε είσφορά ή χορηγούμενο σέ εΐδος 
έκδίδεται διατακτική πού ύπογράφεται άπο τούς ίδιους 
παραπάνω.

"Αρθρον 11 
Προϋπολογισμος - 'Απολογισμος

'Ο Προϋπολογισμος καί 'Απολογισμος τού Ιδρύματος 
καταρτίζεται άπο το Διοικητικο Συμβούλιο καί έγκρίνεται 
άπο το Μητροπολιτικο Συμβούλιο τής 'Ιερός Μητροπό
λεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου, έφαρμοζομένων άνάλο- 
γα τών διατάξεων «περί έγκρίσεως Προϋπολογισμών 
καί Απολογισμών τών Ιερών Ναών».

"Αρθρον 12 
"Ελεγχος έτήσιας διαχείρισης

'Ο έλεγχος τής έτήσιας διαχείρισης τού Ιδρύματος 
ένεργειται άπο την Διεύθυνση Οίκονομικής Επιθεώρη
σης τής 'Ιερός Συνόδου, κατά τίς διατάξεις τού ύπ’ άριθμ. 
163/2004 Κανονισμού τής 'Ιερός Συνόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Πόροι

"Αρθρον 13

Πόροι τού Ιδρύματος εΐναι:
α) Οί έκάστοτε έπιχορηγήσεις διαφόρων φορέων, 

ύπέρ αύτού, διά τής 'Ιερός Μητροπόλεως Ξάνθης καί 
Περιθεωρίου.

β) Το έφ’ άπαξ καταβαλλόμενο άπο τούς Ιερούς Να
ούς ποσό, ώς είσφορά, μετά άπο έγκριση τού Μητρο- 
πολιτικού Συμβουλίου, βάσει προϋπολογισμού τών Ιερών 
Ναών.

γ) Ποσοστο σαράντα (40%) τοις έκατο έκ τών νομο
θετημένων είσπράξεων, τών γενικών έσόδων ύπέρ τής
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'Αποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, 
των 'Ιερών Ναών.

δ) Κάθε προσφορά ίδιωτών ή Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου ή ίδιωτικοϋ Δικαίου, κληρονομιές, κληροδο
σίες καί οί τόκοι τών καταθέσεων.

ε) Κάθε άλλο έσοδο πού προέρχεται άπο νόμιμη πηγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Είδικές διατάξεις

"Αρθρον 14 
Μη προβλεφθέντα ζητήματα

Γ ιά κάθε θέμα πού δέν συμπεριλαμβάνεται στον πα
ρόντα κανονισμό, έπιλαμβάνεται καί άποφασίζει το Δι
οικητικό Συμβούλιο τοϋ 'Ιδρύματος.
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"Αρθρον 16 
Περιουσία μετά τήν κατάργηση

Σέ περίπτωση διάλυσης τοϋ 'Ιδρύματος κάθε περι
ουσία αύτοϋ περιέρχεται αύτοδίκαια στο Νομικο Πρό
σωπο τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου 
καί διατίθεται προς έκπλήρωση τών αύτών ή παρεμ
φερών σκοπών.

"Αρθρον 17 
'Ισχύς

'Ο Κανονισμος ίσχύει μετά τήν δημοσίευσή του στο 
έπίσημο Δελτίο τής 'Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» καί στήν Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως.

"Αρθρον 15 
Τροποποίηση - Κατάργηση τοϋ Κανονισμοϋ

Το Ίδρυμα καί ό Κανονισμος αύτοϋ τροποποιοϋνται 
ή καταργοϋνται μέ σχετική άπόφαση τής 'Ιεράς Συνό
δου πού δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. καί στο Περιοδικο 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ», όπως προβλέπεται άπο τον Νόμο 590/1977 
καί άπο τίς οίκειες διατάξεις. Το Διοικητικο Συμβούλιο 
τοϋ 'Ιδρύματος, σέ συνεδρίαση ύπο τήν Προεδρία τοϋ 
Μητροπολίτου, δύναται νά ύποβάλει πρόταση γιά τρο
ποποιήσεις ή κατάργηση τοϋ 'Ιδρύματος ή τοϋ Κανονι
σμοϋ προς τήν 'Ιερά Σύνοδο, ή όποία άποφασίζει έν προ- 
κειμένω όπως ορίζει ό Νόμος 590/1977 καί οί συναφεις 
έκκλησιαστικές διατάξεις.

"Αρθρον 18

'Απο τίς διατάξεις τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ προ- 
καλειται δαπάνη σέ βάρος τοϋ Προϋπολογισμοϋ τοϋ Νο
μικοϋ Προσώπου τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης καί 
Περιθεωρίου, το ΰψος τής οποίας δέν δύναται νά προσ
διοριστεί

'Αθήναι 12 Μαΐου 2005 

|  'Ο 'Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος

'Ο 'Αρχιγραμματεύς 
|  'Ο Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

'Ιερα Μητρόπολις Νικαίας
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Προκηρύξεις 
"Ιερών Μητροπόλεων: 

Νικαίας 
Καλαβρύτων 

και Λίγιαλείας 
Καρπενησιού 
Σάμου, Ικαρίας 

και Κορσεών 
Τρίκκης και Σταγών 
Καισαριανης, Βύρωνος 

και 'Υμηττοϋ 
Νικοπόλεως 

και Πρεβέζης 
Μεγάρων και Σαλαμΐνος 
Μεσογαίας 

και Λαυρεωτικης 
Μεσσηνίας 
Χαλκίδος

Προκειμένου νά προβώμεν είς την κατ’ επιλογήν πλήρωσιν μιάς (1) θέσεως 
Λαϊκού Υπαλλήλου κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού τής Ίεράς ήμών Μητροπόλεως Νί
καιας, έγκριθείσης διά τής ύπ’ άριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/112/10703 π.έ./25-4- 
2005 Π.Υ.Σ., καλούμεν τούς ενδιαφερομένους καί έχοντας τά νόμιμα προσόν
τα, όπως, έντός είκοσι (20) ήμερών άπο τής δημοσιεύσεως τής παρούσης είς 
το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ύποβάλουν τά προβλεπόμενα δικαιολογητικά είς 
τά έν Νικαία Γραφεία τής Ίεράς ήμών Μητροπόλεως, διά τήν κάλυψιν τής ώς 
άνω θέσεως.

Έν Νικαία τή 1η Ιουνίου 2005
φ 'Ο Νικαίας ΑΛΕΞΙΟΣ

'Ιερα Μητρόπολις Καλαβρύτων και Λίγιαλείας

Έ χοντες ύπ’ όψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 38 παρ. 2 τοϋ Ν. 590/1977 «Περί 
Καταστατικού Χάρτου τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος» καί τών άρθρων 33-37 του 
ύπ’ άριθ. 2/1969 Κανονισμού τής Ίεράς Συνόδου «Περί ιερών Ναών, Ενοριών 
καί Εφημερίων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν οργανικήν θέσιν τα
κτικού εφημερίου τού Ιερού Ναού

Αγίου Σπυρίδωνος Δ.Δ. Μαρμάρων Δήμου Αίγείρας, 
καλούμεν τούς βουλομένους καί έχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, 

όπως έντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά 
άπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τής άνωτέρω κενής θέσεως. 

Έν Αίγίω τή 13η Ιουνίου 2005
φ 'Ο Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

'Ιερα Μητρόπολις Καρπενησιού

Έ χοντες ύπ’ όψει τάς διατάξεις τού άρθρου 38 παρ. 2 τού Ν. 590/1977 «Περί 
Καταστατικού Χάρτου τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος» καί τών άρθρων 33-37 του 
ύπ’ άριθ. 2/1969 Κανονισμού τής Ίεράς Συνόδου «Περί ιερών Ναών, Ενοριών 
καί Εφημερίων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν οργανικήν θέσιν τα
κτικού Διακόνου τού Ιερού Ναού

Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Φουρνά - Εύρυτανίας, 
καλούμεν τούς βουλομένους καί έχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, 

όπως έντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά 
άπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τής άνωτέρω κενής θέσεως. 

Έν Καρπενησίω τή 13η Ιουνίου 2005
φ 'Ο Καρπενησίου ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Ιερά Μητρόπολις Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών

"Εχοντες ύπ’ οψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 38 παρ. 
2 τοϋ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοϋ Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος» καί των άρθρων 33-37 του ύπ’ 
άριθ. 2/1969 Κανονισμοϋ της Ίεράς Συνόδου «Περί ιερών 
Ναών, Ενοριών καί Εφημερίων», προκειμένου νά πλη- 
ρώσωμεν τάς κενάς όργανικάς θέσεις τακτικών έφημε- 
ρίων τών Ιερών Ναών

Κοιμήσεως Θεοτόκου Πύργου Σάμου, 
Γενεθλίου της Θεοτόκου Κοντεΐκων Σάμου, 

Άγίων Αναργύρων Θέρμων Ικαρίας καί 
'Αγίου Πολυκάρπου Ικαρίας, 

καλοϋμεν τούς βουλομένους καί έχοντας τά κανονικά καί 
νόμιμα προσόντα, όπως έντος μηνος άπο της δημοσι- 
εύσεως της παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά άπαιτούμε- 
να δικαιολογητικά διά την κατάληψιν τών άνωτέρω κενών 
θέσεων.

Έν Σάμω τη 15η Ιουνίου 2005
φ 'Ο Σάμου καί Ικαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης και Σταγων

"Εχοντες ύπ’ οψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 38 παρ. 
2 τοϋ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοϋ Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος» καί τών άρθρων 33-37 του ύπ’ 
άριθ. 2/1969 Κανονισμοϋ της Ίεράς Συνόδου «Περί ιερών 
Ναών, Ενοριών καί Εφημερίων», προκειμένου νά πλη- 
ρώσωμεν την κενήν όργανικην θέσιν τακτικοϋ έφημερί- 
ου τοϋ Ιερού Ναοϋ

'Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης,
καλοϋμεν τούς βουλομένους καί έχοντας τά κανο

νικά καί νόμιμα προσόντα, όπως έντος μηνος άπο της 
δημοσιεύσεως της παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά άπαι- 
τούμενα δικαιολογητικά διά την κατάληψιν της άνωτέρω 
κενής θέσεως.

Έν Τρικάλοις τη 21η Ιουνίου 2005
φ 'Ο Τρίκκης καί Σταγων ΑΛΕΞΙΟΣ

Ιερά Μητρόπολις Καισαριανης, Βύρωνος 

και Υμηττού

"Εχοντες ύπ’ οψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 38 παρ. 
2 τοϋ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοϋ Χάρτου της
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Εκκλησίας της Ελλάδος» καί τών άρθρων 33-37 του ύπ’ 
άριθ. 2/1969 Κανονισμοϋ της Ίεράς Συνόδου «Περί ιερών 
Ναών, Ενοριών καί Εφημερίων», καί τήν ύπ’ άριθμ. 
26/1.9.1977 Πράξιν περί κατανομης τών όργανικών θέ
σεων τών Διακόνων είς τήν καθ’ ήμάς 'Ιεράν Μητρόπο- 
λιν προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν όργανικήν 
θέσιν τακτικοϋ Διακόνου τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ 

Αγίας Τριάδος Βύρωνος,
καλοϋμεν τούς βουλομένους καί έχοντας τά κανο

νικά καί νόμιμα προσόντα, όπως έντος μηνος άπο της 
δημοσιεύσεως της παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά άπαι- 
τούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν της άνωτέρω 
κενης θέσεως.

Έν Καισαριανη τη 21η Ιουνίου 2005
φ 'Ο Καισαριανης, Βύρωνος & 'Υμηττοϋ ΔΑΝΙΗΛ

Ιερά Μητρόπολις Νικοπόλεως και Πρεβέζης

"Εχοντες ύπ’ οψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 38 παρ. 
2 τοϋ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοϋ Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος» καί τών άρθρων 33-37 του ύπ’ 
άριθ. 2/1969 Κανονισμοϋ της Ίεράς Συνόδου «Περί ιερών 
Ναών, Ενοριών καί Εφημερίων», προκειμένου νά πλη
ρώσωμεν τάς κενάς όργανικάς θέσεις τακτικών έφημε- 
ρίων τών Ιερών Ναών

Αγίας Κυριακης 'Απομέρου "Αρτης,
'Αγίου Αθανασίου Γ ριμπόβου "Αρτης,

'Αγίου Γεωργίου Κορυφούλας Πρεβέζης, 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Μελιανών Πρεβέζης καί
Κοιμήσεως Θεοτόκου Νικολιτσίου Πρεβέζης, 

καλοϋμεν τούς βουλομένους καί έχοντας τά κανονικά καί 
νόμιμα προσόντα, όπως έντος μηνος άπο της δημοσι
εύσεως της παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά άπαιτούμε- 
να δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τών άνωτέρω κενών 
θέσεων.

'Εν Πρεβέζη τη 24η 'Ιουνίου 2005
φ 'Ο Νικοπόλεως ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ιερά Μητρόπολις Μεγάρων και Σαλαμΐνος

"Εχοντες ύπ’ όψιν τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 38 παρ. 
2 τοϋ Ν. 590/1977 «Περί τοϋ Καταστατικοϋ Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος» καί τών άρθρων 33-36 του ύπ’
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άριθμ. 2/1969 Κανονισμού «Περί ιερών Ναών, Ενοριών 
καί Εφημερίων», προκειμένου νά προβώμεν είς άνακή- 
ρυξιν ύποψηφίων προς πλήρωσιν της ύπαρχούσης κενής 
θέσεως τακτικού Εφημερίου τοϋ Ένοριακοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ

Άγίου Παντελεήμονος Βλυχάδας Νέας Περάμου,
καλοϋμεν τούς βουλομένους νά καταλάβωσι τήν έφη- 

μεριακήν ταύτην θέσιν καί έχοντας τά κανονικά καί νό
μιμα προσόντα, όπως έντος μηνος άπο τής δημοσιεύ- 
σεως τής παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά σχετικά δικαι- 
ολογητικά, διά τά περαιτέρω.

Έν Μεγάροις τή 28η Ιουνίου 2005
φ 'Ο Μεγάρων καί Σαλαμίνος ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Ίερα Μητρόπολις Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

"Εχοντες ύπ’ όψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 38 παρ. 
2 τοϋ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοϋ Χάρτου τής 
Εκκλησίας τής 'Ελλάδος» καί τών άρθρων 33-37 του ύπ’ 
άριθ. 2/1969 Κανονισμοϋ τής 'Ιεράς Συνόδου «Περί ιερών 
Ναών, Ενοριών καί Εφημερίων», προκειμένου νά πλη- 
ρώσωμεν τάς κενάς όργανικάς θέσεις τακτικών έφημε- 
ρίων τών 'Ιερών Ναών

Αγίων Θεοδώρων 'Αναβύσσου καί 
Αγίων Θεοδώρων Γαργηττοϋ, 

καλοϋμεν τούς βουλομένους καί έχοντας τά κανονικά καί 
νόμιμα προσόντα, όπως έντος μηνος άπο τής δημοσι- 
εύσεως τής παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά άπαιτούμε- 
να δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τών άνωτέρω κενών 
θέσεων.

'Εν Σπάτοις τή 30ή 'Ιουνίου 2005
φ 'Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ίερα Μητρόπολις Μεσσηνίας

"Εχοντες ύπ’ όψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 38 παρ. 
2 τοϋ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοϋ Χάρτου τής 
Εκκλησίας τής 'Ελλάδος» καί τών άρθρων 33-37 του ύπ’ 
άριθ. 2/1969 Κανονισμοϋ τής 'Ιεράς Συνόδου «Περί ιερών 
Ναών, Ενοριών καί Εφημερίων», προκειμένου νά πλη-

ρώσωμεν τήν κενήν όργανικήν θέσιν τακτικοϋ έφημερί- 
ου τοϋ Ιερού Ναοϋ

'Αγίου Γεωργίου Νερομύλου, 
καλοϋμεν τούς βουλομένους καί έχοντας τά κανο

νικά καί νόμιμα προσόντα, όπως έντος μηνος άπο τής 
δημοσιεύσεως τής παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά άπαι- 
τούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τής άνωτέρω 
κενής θέσεως.

'Εν Καλαμάτα τή 11η Ιουλίου 2005
|  'Ο Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ίερα Μητρόπολις Χαλκίδος

"Εχοντες ύπ’ όψει τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 38 παρ. 
2 τοϋ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοϋ Χάρτου τής 
Εκκλησίας τής 'Ελλάδος» καί τών άρθρων 33-37 του ύπ’ 
άριθ. 2/1969 Κανονισμοϋ τής 'Ιεράς Συνόδου «Περί ιερών 
Ναών, Ενοριών καί Εφημερίων», προκειμένου νά πλη- 
ρώσωμεν τάς κενάς όργανικάς θέσεις τακτικών έφημε- 
ρίων τών 'Ιερών Ναών

Εύαγγ.τής Θεοτόκου 'Αμαρύνθου,
Β' 'Εφημ. Θέσις Παναγίας Παραβουνιωτίσσης 

'Ερετρίας,
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ψαχνών,

Β' 'Εφημ. Θέσις 'Αγ. 'Ιωάννου Θεολόγου 
Μαντουδίου,

Ζωοδόχου Πηγής Τσούκας, 
Φανερωμένης Σκοπέλου,

Β' Θέσις 'Ι. Ν. Γεν. Θεοτόκου Σκιάθου,
'Αγ. 'Ιωάννου Σταυροϋ,

Β' Θέσις 'Οσ. 'Ιωάννου Ρώσσου Βασιλικοϋ καί 
'Αγ. Δημητρίου 'Αρτεμησίου 

καλοϋμεν τούς βουλομένους καί έχοντας τά κανονικά καί 
νόμιμα προσόντα, όπως έντος μηνος άπο τής δημοσι
εύσεως τής παρούσης ύποβάλωσιν ήμίν τά άπαιτούμε- 
να δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τών άνωτέρω κενών 
θέσεων.

'Εν Χαλκίδι τή 12η Ιουλίου 2005
|  'Ο Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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