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ΠΡΌΛΌΓΊΚΌΝ

Σ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Αὐγούστου-Σεπτεμβρίου τοῦ περιοδικοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δημοσιεύουμε 
τή Σύνθεση τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου, τόν 
ὁρισμό Συνοδικῶν Συνδέσμων καί τή συγκρότηση τῶν Συνοδικῶν ∆ικαστηρίων.

Στήν ἑνότητα τῶν Συνοδικῶν Ἀναλέκτων θά βρεῖτε τό κείμενο τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Καισιαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. ∆ανιήλ μέ θέμα: «Ἡ συμφιλίωσή 
μας μέ τόν Θεό». 

Στή στήλη τῶν Γνωμοδοτήσεων μπορεῖτε νά διαβάσετε τή μελέτη τοῦ κ. Θεο-
δώρου Παπαγεωργίου, Εἰδικοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, μέ τίτλο: «Κατευθυντήριες γραμμές καί ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν». 

Ἡ ὕλη τοῦ τεύχους συμπληρώνεται μέ τά ὑπηρεσιακά κείμενα τοῦ Πίνακος 
Ὑποψηφίων, τῶν Κανονισμῶν καί τῶν Προκηρύξεων, καθώς καί μέ τίς εἰδησεο-
γραφικές στῆλες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Χρονικῶν καί τῶν ∆ιορθοδόξων καί ∆ιαχρι-
στιανικῶν.
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ΠΊΝΆΞ ΥΠΌΨΉΦΊΏΝ
Τελικός Πίναξ Ὑποψηφίων πρός Ἀρχιερατείαν

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

 Πρωτ. 3950
         

Άριθ.          Ἀθῆναι, 10ῃ Σεπτεμβρίου 2018
 
 ∆ιαβιβ. 1898

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τό ἄρθρον 21 παρ. 1 τοῦ Ν. 
590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ὡς καί τούς διά τῶν 
ὑπ’ ἀριθ. 2990 (ἀριθ. πρωτ. 114/118/16.1.2018) 
καί 2992 (ἀριθ. πρωτ. 632/542/14.3.2018) 
Συνοδικῶν Ἐγκυκλίων δημοσιευθέντας ἀντι-
στοίχως «προκαταρκτικόν πίνακα» καί «συμ-
πληρωματικόν προκαταρκτικόν πίνακα» τῶν 
ὑποψηφίων Κληρικῶν πρός ἐγγραφήν εἰς τόν 
Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων, 
δημοσιεύομεν κατωτέρω τόν καταρτισθέντα 
ὑπό τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ Συν-
εδρίᾳ τῆς 28.8.2018, «τελικόν πίνακα τῶν 
ὑποψηφίων κληρικῶν», τῶν ἐχόντων τά ὑπό 
τοῦ Νόμου καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων ὁριζόμενα 
τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα διά τήν 
ἐγγραφήν αὐτῶν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός 
Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

1.

2.

3. 

4. 

5.

6.

7. 

8.

9.

10.

Ἀρχιμ.Ἰωάννης Ἀρσενιάδης, κληρι-
κός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγ-
καδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης.
Ἀρχιμ. Τίτος Γερονικολός, κληρικός  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἀρχιμ. Γαβριήλ Γιαννόπουλος, κλη-
ρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ν. 
Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Ἀρχιμ. Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδης, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Χαλκίδος.
Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Θεοφάνης, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κακουλίδης, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Καστορίας.
Ἀρχιμ. Στέφανος Καραμούζης, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Χαλκίδος.
Ἀρχιμ. Χρύσανθος Καρατζαφέρης, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ν. Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Κωτούλας, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ν. Κρήνης καί Καλαμαριᾶς.
Ἀρχιμ. Νικόλαος Λαγουμτζῆς, κλη-

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι’ ΕΓΓΡΑΦΗΝ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ
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11.

12.

13. 

ρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πει-
ραιῶς.
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λιέπουρης, κλη-
ρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κη-
φισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Ἀρχιμ. ∆αμασκηνός Μακριδάκης, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Πειραιῶς.
Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Πιτσίλκας, κληρικός 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, 
Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου.  

14. 

15.

Ἀρχιμ. Θεοφύλακτος Τσαγκάρης, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Χαλκίδος, καί
Ἀρχιμ. ∆αυΐδ Ψαράκης, κληρικός 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης ΚΛΗΜΗΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 20.9.2018
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ΤΌ ΘΈµΆ ΤΌΎ ΜΉΝΌΣ 
Συγκρότησις τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

Συνοδική Περίοδος 162α

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς       
   κ. Νικόλαος 
† Ὁ Πατρῶν κ. Χρυσόστομος
† Ὁ Κυθήρων κ. Σεραφείμ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς
† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
    κ. Ἱερεμίας
† Ὁ Κορίνθου κ. ∆ιονύσιος

ΕΚ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ 

† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί
   Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος
† Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς 
   κ. Παντελεήμων
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος
† Ὁ Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος
† Ὁ Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν κ. ∆αβίδ

Ἀρχιγραμματεύς
Ὁ Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης
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Α. ΣΥΝΟ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

Συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ ἄρθρου 10 
τοῦ Νόμου 590/1977 «περί τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», 
ὁρίζεται εἷς ἐκ τῶν Σεβασμιωτάτων Συνο-
δικῶν Μητροπολιτῶν παρ’ ἑκάστῃ Συνοδικῇ 
Ἐπιτροπῇ, ὅστις καί ἀποτελεῖ τόν Σύνδεσμον 
τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου μετά τῆς Συν-
οδικῆς Ἐπιτροπῆς, διά τήν τρέχουσαν 162αν 
Συνοδικήν Περίοδον ὡς κάτωθι:

1. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἀρχιγραμμα-
τείας: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κο-
ρίνθου κ. ∆ιονύσιος.

2. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Τέχνης καί Μουσικῆς: Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατε-
ρίνης κ. Γεώργιος.

3. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν ∆ογματικῶν 
καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων: Ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομο-
τηνῆς κ. Παντελεήμων.

4. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Θείας 
Λατρείας καί τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου: Ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. 
Μάξιμος.

5. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Μοναχικοῦ 
Βίου: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτω-
λίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς.

6. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Χριστιανικῆς 
Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος: Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. ∆αβίδ.

7. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν ∆ιορθο-
δόξων καί ∆ιαχριστιανικῶν Σχέσεων: Ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.

8. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως 
τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου: Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί 
Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος.

9. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Τύπου καί 
τῶν ∆ημοσίων Σχέσεων: Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

10. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων: 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος 
καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας.

11. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Κοινωνικῆς 
Προνοίας καί Εὐποιίας: Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

12. Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν: 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος 
κ. Χαρίτων.

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ 
ΣΥΝΟ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 Συμφώνως ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 
13 καί 14 τοῦ Νόμου 5383/1932 «περί τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικαστηρίων καί τῆς πρό 
αὐτῶν διαδικασίας», συγκροτοῦνται τά Συν-
οδικά ∆ικαστήρια διά τήν τρέχουσαν 162αν 
Συνοδικήν Περίοδον ὡς ἑξῆς:

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ 
Συνοδικόν ∆ικαστήριον (διά Πρεσβυτέρους, 

∆ιακόνους καί Μοναχούς)

Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.

Μέλη (κατόπιν γενομένης κληρώσεως):
1. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας 

καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, 2. Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. 
Γεώργιος, 3. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων, 4. Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. ∆αβίδ.

Ἀναπληρωματικόν Μέλος: Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος.
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Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΝ 
Συνοδικόν ∆ικαστήριον 

(διά Πρεσβυτέρους, ∆ιακόνους 
καί Μοναχούς)

Πρόεδρος: Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β´. 

Μέλη (ἐκ τῶν ὑπολειπομένων μετά ἀπό 
τήν κλήρωσιν):

1. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν 
κ. Χρυσόστομος, 2. Ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, 3. Ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καί 
Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, 4. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. ∆ιονύσιος, 
5. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, 
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, 
6. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρω-
νείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων.

Ἀναπληρωματικόν Μέλος: Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος.

Γ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΝΙΑΣ 

Συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ Ἀναγκαστικοῦ 
Νόμου 976/1946 «περί Ἀποστολικῆς ∆ια-
κονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», συμ-
πληροῦται τό ∆ιοικητικόν Συμβούλιον τῆς 
«Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος» διά τήν τρέχουσαν 162αν Συν-
οδικήν Περίοδον ὡς ἑξῆς:

Μέλη: 1. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, 
ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιώτάτου 
Μητροπολίτου Κορίνθου κ. ∆ιονυσίου, καί

2. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, 
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος, 
ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. 
Παντελεήμονος.

∆. ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Α.Υ.Σ.Ε.)

 Συμφώνως ταῖς διατάξεσι τῶν: α. Ἄρθρου 
42, παρ. 5 τοῦ Ν. 590/1977 «περί τοῦ Κα-
ταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος», β. Ἄρθρου 2, παρ. 1 τοῦ Κανονισμοῦ 
3/1977 «περί τῶν ἁρμοδιοτήτων, συνθέσεως, 
ὀργανώσεως καί λειτουργίας τοῦ Ἀνωτάτου 
Ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐκκλησίας 
(Α.Υ.Σ.Ε.)», γ.  Ἄρθρου 5 τοῦ Κανονισμοῦ 5/1977 
«περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων», 
δ. Ἄρθρων 2 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 6/1979, ε. 
Ἄρθρου 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 167/2005 Κανονισμοῦ, 
ὡς ἀντικατεστάθη ὑπό τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ὑπ’ 
ἀριθ. 182/2008 Κανονισμοῦ, καί στ. Ἄρθρου 
14, παρ. 2 τοῦ Ν. 3149/2003 ἐν συνδυασμῷ 
πρός τό ἄρθρον 2, παρ. 2 τοῦ Ν. 2993/2002, 
συγκροτεῖται τό Ἀνώτατον Ὑπηρεσιακόν 
Συμβούλιον τῆς Ἐκκλησίας (Α.Υ.Σ.Ε.), διά 
τήν τρέχουσαν 162αν Συνοδικήν Περίοδον ὡς 
ἑξῆς:

Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος.

Ἀναπληρωτής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

Μέλη Τακτικά: 
1. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης 

κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου, 2. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φα-
ναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Γενικός ∆ιευθυντής 
τῆς «Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος», 3. Ἐντιμότατος κ. Γεώργιος 
Κούρτης, Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συν-
εδρίου ἐ.τ., 4. Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, Γενικός ∆ιευθυντής 
Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκο-
νομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.), 5. Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης κ. Χερουβείμ Βελέντζας, Με-
τακλητός Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
καί 6. Ἀξιότιμος κ. Ἀντώνιος Κουσαθανᾶς, 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
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Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσο-
γαίας καί Λαυρεωτικῆς.

Μέλη ἀντιστοίχως Ἀναπληρωματικά: 1. Ὁ 
Παν-οσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Φιλόθεος 
Θεοχάρης Α´ Γραμματεύς - Πρακτικογράφος 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 2. Ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης κ. Κάλλιστος Ροδόπουλος, ∆ι-
ευθυντής παρά τῇ Γενικῇ ∆ιευθύνσει τῆς 
«Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας», 3. Ἐντιμότατος κ. 
Ἀριστείδης Μπίκος, Σύμβουλος Ἐλεγκτικοῦ 
Συνεδρίου ἐ.τ., 4. Ἀξιότιμος κ. ∆ιονύσιος Στα-
θουλόπουλος ∆ιευθυντής ∆ιοικήσεως Ε.Κ.Υ.Ο., 
5. Ἐρίτιμος κ. Εὐαγγελία ∆ουρίδα, Ὑπάλληλος 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 6. Ἐρίτιμος κ. Εἰρήνη Λι-
γνοῦ, Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν.

Γραμματεύς: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρί-
της κ. Σεραπίων Μιχαλάκης, Γραμματεύς παρά 
τῷ Ἀρχιγραμματεῖ.

Ἀναπληρωτής Γραμματεύς: Ἀξιότιμος κ. 
Γεώργιος Τσοῦτσος, Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου.

Ε. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ ἄρθρου 
1, παράγραφος 3 τοῦ Κανονισμοῦ 23/1982 
«γιά τή συγχώνευση τῶν Ὑπηρεσιακῶν - 
Πειθαρχικῶν Συμβουλίων τῆς Ἐκκλησίας καί 
ἀνασύνθεση τῶν Τριμελῶν Ὑπηρεσιακῶν - 
Πειθαρχικῶν Συμβουλίων τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ 
ὑπ’ ἀριθ. 5/1978 Κανονισμοῦ», συγκροτεῖται 
τό Τριμελές Ὑπηρεσιακόν - Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων 
Ἐκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν, διά τήν τρέ-
χουσαν 162αν Συνοδικήν Περίοδον ὡς ἑξῆς:

Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

Ἀναπληρωτής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων.
Μέλη Τακτικά: 1. Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος 

Πρωτοπρεσβύτερος κ. Λεωνίδης Ψαριανός, 
Ὑπάλληλος τῆς «Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας», 
καί 2. Ὁ Ἀξιότιμος κ. Γεώργιος Σώρρας, 
Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Μέλη Ἀναπληρωματικά: 1. Ἡ Ἐρίτιμος κ. 
Παναγιώτα Καραμπίνη, Ὑπάλληλος τῆς Ἱε-
ρᾶς Συνόδου, καί 2. Ὁ Ἀξιότιμος κ. Πανα-
γιώτης Γιαννόπουλος, Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου.

Γραμματεύς: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης κ. Φιλόθεος Κολιόπουλος, Γραμ-
ματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν 
∆ογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων.

Ἀναπληρωτής Γραμματεύς: Ἀξιότιμος κ. Χρι-
στοφόρος Ζαρκάδας, Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου.

ΣΤ. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΡΩΝ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 

 Συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ ἄρθρου 
2, παράγραφος 2 τοῦ Κανονισμοῦ 23/1982 
«γιά τή συγχώνευση τῶν Ὑπηρεσιακῶν -
Πειθαρχικῶν Συμβουλίων τῆς Ἐκκλησίας καί 
ἀνασύνθεση τῶν Τριμελῶν Ὑπηρεσιακῶν - 
Πειθαρχικῶν Συμβουλίων τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ 
ὑπ’ ἀριθ. 5/1978 Κανονισμοῦ», συγκροτεῖται 
τό Τριμελές Ὑπηρεσιακόν-Πειθαρχικόν Συμ-
βούλιον Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων Ἱερῶν 
Μητροπόλεων, διά τήν τρέχουσαν 162αν Συν-
οδικήν Περίοδον ὡς ἑξῆς:

Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Πατρῶν κ. Χρυσόστομος

Ἀναπληρωτής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παν-
τελεήμων.

Μέλη Τακτικά: 1. Ὁ Ἀξιότιμος κ. Ἰωάννης 
Τσούνης, Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
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καί 2. Ὁ Ἀξιότιμος κ. Ἰωάννης Τσέλιος, Ὑπάλ-
ληλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, 
Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ.

Μέλη Ἀναπληρωματικά: 1. Ὁ Ἀξιότιμος κ. 
Βασίλειος Ντάγκαλος, Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων, 
καί 2. Ὁ Ἀξιότιμος κ. Θεόδωρος Φερεντῖνος, 
Ὑπάλληλος τῆς «Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας».

Γραμματεύς: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, 
Γραμματεύς τοῦ Γραφείου Πρωτοκόλλου καί 
∆ιεκπεραιώσεως Ἀλληλογραφίας τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου.

Ἀναπληρωτής Γραμματεύς: Ὁ Ἀξιότιμος κ. 
Βασίλειος Σώρρας, Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου.

Ζ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ ∆ΙΠΤΥΧΩΝ

Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος.

Ἀναπληρωτής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Γρεβενῶν κ. ∆αβίδ.

Μέλη: 1. Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης 
κ. Βαρνάβας Θεοχάρης, Γραμματεύς τῆς Συν-
οδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Θείας Λατρείας 
καί τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου, 2. Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Ματθαίου, 
Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Ἀθηνῶν, 
3. Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀχιλλεύς Χαλδαιάκης, 
Καθηγητής - Μουσικολόγος, 4. Ἀξιότιμος κ. 

Εὐάγγελος Καρακοβούνης, Προϊστάμενος Γρα-
φείου Ἐκδόσεων τῆς «Ἀποστολικῆς ∆ιακο-
νίας».

Γραμματεύς: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. κ. 
Πλάτων Κρικρῆς.

Ἐπιμελητής τοῦ Τυπολογικοῦ Μέρους 
τῶν ∆ιπτύχων: Ἐλλογιμώτατος κ. ∆ιονύσιος 
Μπιλάλης-Ἀνατολικιώτης, ∆ρ. Θεολογίας, 
Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Η. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ

 Συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ Κανονισμοῦ 
31/1974 «περί ἱδρύσεως καί λειτουργίας Ἐκ-
κλησιαστικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος», συγκροτεῖται ἡ Ἐφορευτική Ἐπι-
τροπή τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
διά τήν τρέχουσαν 162αν Συνοδικήν Περίοδον 
ὡς ἑξῆς:

Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος.

Μέλη: 1. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Με-
θώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, 2. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμαν-
δρίτης κ. Φιλόθεος Θεοχάρης, Α´ Γραμματεύς 
- Πρακτικογράφος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 3. 
Ἀξιότιμος κ. Σεβαστιανός Ἀνδρεάδης, 4. Ἐντι-
μότατος κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Εἰδικός 
Νομικός Σύμβουλος παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ.

Εἰσηγητής: Ἀξιότιμος κ. Ἐμμανουήλ Μελι-
νός, Ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
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ΣΎΝΌΔΊΚΆ ΑΝΆΛΈΚΤΆ

Ἡ συμφιλίωσή μας μέ τόν Θεό* 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος 
καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ

Παρακινούμενοι ἀπό τήν παράκληση καί 
προτροπή τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός τούς 
ἀνθρώπους «καταλλάγητε τῷ Θεῷ» (Β ́ Πρὸς 
Κορινθίους ε ́, 20), δηλαδή «συμφιλιωθεῖτε μέ 
τόν Θεό» μέ τή μετάνοια καί τήν πίστη, καί 
νά ἑνωθοῦν μαζί Του μέ τά Ἅγια Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπευθύνουμε τό παρόν 
κειμενό μας γιά νά ἐμβαθύνουμε στό μυστήριο 
τῆς Ἐκκλησίας καί στόν σκοπό τῆς ἀποστολῆς 
καί διακονίας μας, πού εἶναι νά συμφιλιωθοῦν 
οἱ ἄνθρωποι μέ τόν Θεό. 

Ἡ παράβαση τῶν θείων ἐντολῶν ἀπό τόν 
ἄνθρωπο διαταράσσει τή σχέση του μέ τόν 
∆ημιουργό Θεό καί Πατέρα του καί ἐπιφέρει 
ὀλέθριες καί ὀδυνηρές συνέπειες στόν ἴδιο 
τόν ἄνθρωπο πρωτίστως καί ἀκολούθως σ’ 
ὁλόκληρη τή δημιουργία. Ἀνάμεσα στά ἀπο-
τελέσματα συμπεριλαμβάνεται καί ἡ διακοπή 
τῆς κοινωνίας του μέ τόν Θεό, πού καταλήγει 
στήν ἔκπτωσή του ἀπό τή θεία ζωή. Ἡ πνευ-
ματική ἀποκατάστασή του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
καί ἡ συμφιλίωσή του μέ τόν Πλάστη του 
ἀποτελεῖ ἀγαθό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού βρῆκε 
τρόπο γιά νά πραγματοποιηθεῖ. Συγχρόνως, 
πρέπει νά ἀποτελεῖ καί κύριο μέλημα κάθε 
ἀνθρώπου πού ἐπιθυμεῖ νά ζεῖ ἐν Θεῷ.

Ὡστόσο, ἡ πνευματική ἀποκατάσταση τοῦ 
ἀνθρώπου προϋποθέτει τήν ἀπόρριψη καί 
ἀποστροφή τῆς ἁμαρτίας, ἔργο δυσχερέστατο 
γιά τήν ἀνθρώπινη φύση ἐφ᾽ ὅσον, ὅπως ὁμο-
λογεῖ ἡ Ἁγία Γραφή «ὁ ἄνθρωπος ἐκ νεότητος 

αὐτοῦ ῥέπει ἐπὶ τὰ πονηρά» (Γενέσεως η ́, 21). 
Γιά τόν σκοπό αὐτόν ἐπισημαίνουμε τούς 

νόμους πού διέπουν τήν περί ἀνθρώπου δι-
δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἰσχύουν 
καθολικῶς, δηλαδή γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους 
ὅλων τῶν ἐποχῶν, πιστούς καί ἀπίστους, 
εὐσεβεῖς καί ἀσεβεῖς, δικαίους καί ἁμαρτωλούς. 
∆ιότι, ἐάν δέν ἴσχυαν γιά ὅλους, ὁ Θεός θά 
ἦταν μεροληπτικός, ὅπερ ἄτοπο· ἄλλα νά 
ἰσχύουν γιά τούς μέν καί ἄλλα γιά τούς δέ, μή 
ἔχοντας σταθερές ἀρχές καί κανόνες πού θά 
ἰσχύουν γιά ὅλους.

1. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι αὐθύπαρκτος. Εἶ-
ναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Κάθε ἄνθρωπος 
ὀφείλει τήν ὕπαρξή του στόν Θεό. Ὑπάρχει καί 
ζεῖ ἐπειδή θέλει ὁ Θεός. Αὐτός μᾶς παρήγαγε 
ἐκ τοῦ μή ὄντος, μᾶς ἔφερε στή ζωή ἀπό τήν 
ἀνυπαρξία. Αὐτός εἶναι ἡ Ἀρχή καί ἡ Αἰτία τῶν 
πάντων. Ἀπό τή θεία καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου 
δημιουργεῖται ἡ ἐξάρτησή του ἀπό τόν Θεό 
Πατέρα Του καί ἡ ὑπαρκτική σχέση μαζί Του 
(Πράξεων ιζ ́, 29). Γι’ αὐτό προσφωνοῦμε τόν 
Θεό «Πάτερ ἡμῶν» (Ματθαίου στ ́ , 9), ὅπως 
μᾶς δίδαξε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. 

2. Ὁ Πλάστης καί ∆ημιουργός καί Πατέρας 
μας Θεός ἔθεσε τούς νόμους πού διέπουν 
τή ζωή καί τή συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου. 
Οἱ νόμοι αὐτοί εἶναι καθολικοί, ἰσχύουν γιά 
ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ ὅλες τίς ἐποχές. 

* Εἰσήγηση στήν 9η Κληρικολαϊκή Συνέλευση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, 
Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, 18.9.2017.
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Ἔχουν δηλαδή αἰώνιο κῦρος καί θεία αὐθεν-
τία εἴτε οἱ ἄνθρωποι τούς σέβονται καί τούς 
τηροῦν εἴτε ὄχι (Δευτερονομίου ια ́, 27-28 καί 
κη ́, 18). 

Βέβαια, αὐτή ἡ ἀπολυτότητα δημιουργεῖ ἐρω-
τήματα σέ πολλούς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό πολλοί 
ἐπεχείρησαν νά δώσουν ἀπαντήσεις, πού ὅμως 
δέν μποροῦν νά ἐξιχνιάσουν τό μυστήριο τῆς 
κρίσεως τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνο πάντως πού εἶναι 
βέβαιο εἶναι: 

α ́. Ὅτι ὁ νόμος τῆς γενικῆς ἤ καθολικῆς Κρί-
σεως εἶναι κοινός γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, 
δηλαδή ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά κριθοῦν.

β ́. Ὅτι ὁ Κύριος φιλανθρώπως, ἀπό ἀγάπη, μᾶς 
ἀποκάλυψε μέ ποιό νόμο θά κριθοῦμε ἐμεῖς. 
Αὐτό πρέπει νά μᾶς ἐνδιαφέρει πρωτίστως, νά 
μάθουμε ἐμεῖς πῶς θά κριθοῦμε καί ὄχι πῶς 
θά κριθοῦν οἱ ἄλλοι. Ὁ Θεός εἶναι ὁ Κριτής 
καί ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι σοφώτερος καί δι-
καιότερος ἀπό τόν Θεό.

3. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι αὐτεξούσιος καί ἐλεύ-
θερος. Ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο 
ἐλεύθερο. Ἡ ἐλευθερία δημιουργεῖ εὐθύνη. 
Κάθε ἀπόφαση ἔχει συνέπειες. Κανένας δέν 
μπορεῖ νά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό τίς 
συνέπειες τῶν ἀποφάσεων καί τῶν πράξεών 
του «εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός» (Μάρκου β ́, 7), δηλαδή 
ὁ Νομοθέτης καί Κριτής. Σ’ αὐτόν τόν νόμο 
στηρίζεται ὁ ἔπαινος τοῦ ἐναρέτου καί ἡ τι-
μωρία τοῦ ἀσεβοῦς. 
 
4. Ἡ ἀθέτηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ 
ἀπό τόν ἄνθρωπο δημιουργεῖ συνέπειες 
καί καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο ἐχθρό τοῦ Θεοῦ, 
ἔνοχο καί ὑπόλογο. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελ-
φόθεος διδάσκει κατηγορηματικά ὅτι: «ἡ φιλία 
τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὃς ἂν οὖν 

βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ 
Θεοῦ καθίσταται» (Ἰακώβου δ´, 4).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπικαλεῖται τά παρα-
δείγματα ἀπό τήν ἱστορία τῶν Ἰσραηλιτῶν τά 
ὁποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι ὅσοι δέν ὑπάκουσαν 
στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἤ τίς παρέβησαν ὑπέ-
στησαν τίς συνέπειες τῶν ἀποφάσεών τους: 
«Εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο 
βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ 
ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν» (Πρὸς Ἑβραί-
ους β ́, 2).

Συνεπῶς ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι αὐτόνομος. 
Ὀφείλει νά κινεῖται σύμφωνα μέ τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός νομοθετεῖ, δέν παραιτεῖται 
οὔτε μετακινεῖται ἀπό τό ἅγιο θέλημά Του. 
Ἡ ἀπολυτότητα αὐτή δέν ὀφείλεται σέ μία 
δεσποτική, ἄκαμπτη στάση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά 
στό ὅτι ὁ σεβασμός τοῦ ἀνθρώπου στό ἅγιο 
θέλημα τοῦ Θεοῦ τόν διατηρεῖ στή ζωή καί 
στή σχέση μέ τόν Πατέρα Του. 

5. Ὁ Θεός δέν ἀναγνωρίζει ἐλαφρυντικά καί 
δέν δέχεται δικαιολογίες. Κρίνει ἀπροσω-
πολήπτως. Ὡς ἀπροσωπόληπτο Κριτή θεω-
ροῦσαν τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό οἱ σύγχρονοί 
του Ἰουδαῖοι, ὅπως συνάγεται ἀπό τόν εὐ-
αγγελικό λόγο: «Καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ 
τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν ̔Ηρῳδιανῶν 
λέγοντες· διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ 
τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ 
οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς 
πρόσωπον ἀνθρώπων» (Ματθαίου κβ ́, 16).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακηρύσσει ὅτι: 
«Πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει» 
(Πρὸς Γαλάτας β ́, 6).

Ὁ ἀπόστολος Πέτρος τονίζει ὅτι, ἀκριβῶς 
ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι δίκαιος Κριτής, ὁ κάθε 
πιστός πρέπει νά συμπεριφέρεται μέ σεβασμό 
στόν ἀπροσωπόληπτο Θεό πού θά κρίνει τή 
ζωή του: «Kαὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀ-
προσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου 
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ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον 
ἀναστράφητε» (Α ́ Πέτρου α´, 17).

6. Ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι ὁ Θεός συγχωρεῖ. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι δέν καταργεῖ τίς ἐντολές Του, διότι 
αὐτό θά σήμαινε αὐτοδικαίως ἀναίρεση τοῦ 
Ἑαυτοῦ Του, ἀλλά νομοθετεῖ τρόπο, σύμφωνα 
μέ τό ἅγιο θέλημά Του, γιά νά ἀπαλλάξει τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τίς συνέπειες τῶν ἁμαρτιῶν του. 
Πρόκειται γιά τήν ἄφεση πού δόθηκε χάρη στή 
σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καί τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος τή δικαιοῦται καί 
τήν λαμβάνει μέ τή μετάνοια καί τήν πίστη 
καί τό Βάπτισμα καί τή συμμετοχή του στά 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται στό σω-
τήριο θέλημα τοῦ Θεοῦ νά συγχωρεῖ τά πα-
ραπτώματα τῶν ἀνθρώπων, τά ὁποῖα αὐτοί 
διέπραξαν ἐπειδή ἀγνοοῦσαν τίς ἐντολές Του: 
«Τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν 
ὁ Θεὸς τανῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις 
πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν» (Πράξεων ιζ ́, 30).

Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν ἐπιφέρει τή συμ-
φιλίωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό: «Εἰ γὰρ 
ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ 
θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον κα-
ταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ» 
(Πρὸς Ῥωμαίους ε ́, 10).

7. Ἡ συμφιλίωση εἶναι τό ἀποτέλεσμα τοῦ 
ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Θεανθρώπου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό τό θέμα μᾶς ὁμιλεῖ 
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ 
Θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ... ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον 
καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν 
τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. ̔Υπὲρ Χριστοῦ οὖν 
πρεσβεύομεν ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ 
ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε 
τῷ Θεῷ· τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ 

ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα 
δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ» (Πρὸς Κορινθίους 
Β ́, ε ́, 18-21).

Στούς ἀποστολικούς αὐτούς λόγους τονίζεται 
ὅτι:
α´. Τό σχέδιο τῆς συμφιλιώσεως καί ἡ πραγ-
ματοποίησή του προέρχεται ἀπό τόν Θεό 
πού μᾶς συμφιλίωσε μαζί Του διά τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ὁ Θεός εἶναι Αὐτός πού στό πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ συμφιλίωσε τόν κόσμο μαζί 
Του, ἀπαλλάσσοντας τούς ἀνθρώπους ἀπό τίς 
συνέπειες τῶν παραπτωμάτων τους.
 β´. Οἱ νόμοι Του δέν ἀκυρώθηκαν, δέν καταρ-
γήθηκαν. Ἀλλά νομοθέτησε νέο νόμο. Γι’ αὐτό 
ὁ Κύριος δήλωσε: «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον κα-
ταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλ-
θον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι» (Ματθαίου 
ε ́, 17).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος διευκρινίζει ὅτι μέ τή 
μετάνοια καί τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό 
δέν καταργοῦνται οἱ ἐντολές, ἀλλά μέ τήν 
πίστη τίθεται σέ ἰσχύ ἕνας νέος νόμος, ἡ ἄφε-
ση πού δίδεται μέ τή μετάνοια: «Νόμον οὖν 
καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, 
ἀλλὰ νόμον ἱστῶμεν» (Πρὸς Ῥωμαίους γ ́, 31).

Ἐξ ἄλλου ὁ Θεός παιδαγωγικῶς στόν καιρό 
τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης ἔδωσε στούς ἀνθρώπους 
διαφόρους νόμους, ὅπως τόν Ἐδεμικό, τόν 
Ἀδαμικό, τόν τοῦ Νῶε, τόν τοῦ Ἀβραάμ, τόν 
τοῦ Μωυσέως. Τέλος, στήν Καινή ∆ιαθήκη 
ἔδωσε τό Εὐαγγέλιο μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό πού 
ἀνακεφαλαιώνει ὅλους τούς προηγουμένους 
νόμους.
γ ́. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, Αὐτός πού δέν 
γνώρισε τήν ἁμαρτία, δέν διέπραξε ἁμαρτία, 
δέχθηκε νά ὑποστεῖ τίς συνέπειες ὡς ἔνοχος, 
γιά ὅλες τίς ἁμαρτίες ὅλων τῶν ἀνθρώπων. 
δ´. Ἐμεῖς ἀνταποκρινόμαστε σ’ αὐτήν τή σω-
τήρια ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ νά ὑπαχθοῦμε στόν 
νόμο τῆς πίστεως μέ τή μετάνοιά μας.
ε ́. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται στούς 
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πιστούς λέγοντας ὅτι μέσα ἀπό τό ἀποστολικό 
κήρυγμα εἶναι σάν νά τούς παρακαλεῖ ὁ Θεός. 
Στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ λοιπόν σᾶς παρα-
καλοῦμε: Συμφιλιωθεῖτε μέ τόν Θεό. Αὐτόν 
πού δέν εἶχε γνωρίσει (διαπράξει) ἁμαρτία, Τόν 
φόρτωσε ὁ Θεός μέ ὅλη τήν ἁμαρτία (δηλαδή 
τόν κατέστησε ὑπόλογο καί ἔνοχο) γιά χάρη 
μας, γιά νά μπορέσουμε ἐμεῖς μέσῳ Ἐκείνου νά 
βροῦμε τή σωτηρία κοντά στόν Θεό. 
στ ́. Οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ἐνεργοῦν ὡς 
πρεσβευτές τοῦ Χριστοῦ πού παρακαλοῦν 
τούς ἀνθρώπους νά συμφιλιωθοῦν μέ τόν Θεό 
κατά τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις πού 
ἔθεσε Αὐτός ὁ Θεός.

8. Ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Ἔνσαρκη οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θε-
οῦ ἀποκαλοῦμε τό σχέδιο τό ὁποῖο ὁ Θεός 
πραγματοποίησε γιά τή σωτηρία καί υἱοθεσία 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καί γενικῶς τήν πνευ-
ματική ἀποκατάσταση τῶν ἀνθρώπων μέ τήν 
ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του καί Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό σχέδιο, πού ὁ Θεός 
κρατοῦσε μυστικό, καθώς περνοῦσαν οἱ αἰῶνες 
τό ἀποκάλυπτε κατά τή διαδρομή τοῦ χρόνου 
σταδιακά, συντελούντων καί τῶν ἐπιγείων καί 
ἀνθρωπίνων συνθηκῶν, «ὅτε ἤρχετο τὸ πλή-
ρωμα τοῦ χρόνου» (Πρὸς Γαλάτας δ ́, 4). Αὐτό 
εἶναι τό μυστήριο τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ. Ὅσο 
ὁ ἄνθρωπος στοχάζεται καί ἐμβαθύνει καί με-
λετᾶ αὐτό τό μυστήριο τῶν μεγαλειωδῶν καί 
θαυμαστῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, διεγείρεται 
σέ δοξολογία τοῦ Παντοδύναμου, Πανσόφου 
καί Παναγίου Θεοῦ καί ἀναφωνεῖ: «Μέγας εἶ 
Κύριε καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου Καὶ οὐδεὶς 
λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων 
σου».

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐξομολογεῖται ὅτι 
παρακαλεῖ καί προσεύχεται γονατιστός στόν 
Θεό γιά νά ἐνισχύσει πλουσιοπάροχα καί δυ-
ναμικά τόν ἐσωτερικό μας ἄνθρωπο μέ τό Ἅγιο 

Πνεῦμα Του, νά κατοικήσει ὁ Χριστός στίς 
καρδιές μας μέ τήν πίστη καί νά εἶναι ριζω-
μένος καί θεμελιωμένος στήν ἀγάπη. Ἔτσι θά 
μπορέσουμε νά συλλάβουμε ποιό εἶναι τό πλά-
τος καί τό μῆκος, τό βάθος καί τό ὕψος τοῦ 
μυστηρίου τῆς σωτηρίας καί νά γνωρίσουμε 
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού ὑπερβαίνει κάθε 
θεανθρώπινη γνώση. Ἔτσι θά γεμίσει ἡ ζωή 
μας μέ τήν πλούσια χάρη τοῦ Θεοῦ (Πρὸς 
Ἐφεσίους γ ́ 14-19).

Μ’ αὐτό τό πνεῦμα καί γιά αὐτόν τόν σκοπό 
ὀφείλουμε νά μελετᾶμε πάντοτε μέ ταπείνωση 
τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, τά ἔργα τοῦ Κυρίου.

Ἀκολούθως θά ἀναφερθοῦμε σέ δύο σημαν-
τικά θέματα: 

Ἀφ’ ἑνός στήν ἐξαγγελία τῆς σωτηρίας μας 
μετά ἀπό τήν παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ 
ἀπό τούς Πρωτοπλάστους Προπάτορές μας, 
πού ἀποδεικνύει ὅτι τό σχέδιο αὐτό ὑπῆρχε στήν 
προαιώνια βούληση τοῦ Θεοῦ καί ἀπεκάλυψε 
τίς ὕψιστες ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ, τή σοφία, τήν 
ἀγαθότητα, τή δύναμη, τή δικαιοσύνη.

Ἀφ’ ἑτέρου στή θεληματική πνευματική ἀπ-
ελευθέρωσή μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θά-
νατο καί ἐπιστροφή μας στήν ἐν Θεῷ ζωή.

Συνοπτικά ἡ πνευματική ἀποκατάσταση 
τοῦ ἀνθρώπινου γένους πραγματοποιήθηκε μέ 
τή συνεργασία τοῦ θείου θελήματος καί τοῦ 
θελήματος τοῦ ἀνθρώπου. 

α ́. Ἡ ἐξαγγελία τῆς σωτηρίας

Τό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας πραγ-
ματοποιήθηκε σύμφωνα μέ τό προηγούμενο θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ, τό καλούμενο καί εὐδοκία Θεοῦ 
(Πρὸς Ἐφεσίους α´, 3), καί ἀποκαλύφθηκε στούς 
Προπάτορες εὐθύς μετά ἀπό τήν παράβαση 
τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ μέ ἐκείνους τούς λόγους, 
τούς ὁποίους εἶπε ὁ Θεός πρός τόν ὄφι, δηλαδή 
τόν διάβολο: «Καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ 
καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ 
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σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος 
αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ 
τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν» (Γενέσεως γ ́, 15). 

Ὅπου «Σπέρμα γυναικός» ὀνομάζεται ὁ 
Χριστός ἐπειδή δέν γεννήθηκε ἐκ σπέρματος 
ἀνδρός. Αὐτός «τήρησε», δηλαδή συνέτριψε, 
τήν κεφαλή, εἴτε τόν θάνατο, εἴτε τήν ἁμαρ-
τία, εἴτε τή δύναμη τοῦ διαβόλου, καθώς ἔτσι 
κατανόησαν τό ρητό ὁ Αὐγουστῖνος, ὁ Ἀμβρό-
σιος καί πολλοί ἄλλοι θεῖοι Πατέρες.

Ὁ Ἀδάμ, μετά ἀπό τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας, 
ἦταν λυπημένος διότι νόμιζε, ὅτι παρευθύς 
ἐπρόκειτο νά πεθάνουν κατά τήν προειδοποίηση 
τοῦ Θεοῦ ὅτι: «ᾗ δ ̓ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
θανάτῳ ἀποθανεῖσθε» (Γενέσεως β´, 17).

Ὁ διά τοῦτο λυπημένος Ἀδάμ εὐθύς ὅταν 
ἄκουσε τόν λόγο αὐτόν τοῦ Θεοῦ χαροποιήθη-
κε, ἀποκτώντας καλές ἐλπίδες, ὅτι δέν πρό-
κειται νά πεθάνει ἀμέσως, ἀλλά πρόκεται 
νά ζήσει καί νά τεκνοποιήσει καί πρόκειται 
κάποτε νά ἐλευθερωθεῖ μέ τόν ἀπόγονο τῆς 
γυναίκας του ἀπό τήν τυρανία τοῦ ὄφεως, 
δηλαδή τοῦ ∆ιαβόλου. Γι’ αὐτό ἐξ αἰτίας τῆς 
ὑπερβολικῆς χαρᾶς του ὀνόμασε μετά ἀπό τήν 
παράβαση τή γυναῖκα του «Εὔα», ζωή, γιά δύο 
λόγους δηλαδή: διότι ἐπρόκειτο νά γεννηθοῦν 
ἀπό αὐτή ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί διότι ἀπ’ αὐτήν, 
διά τῆς Θεοτόκου, ἐπρόκειτο νά γεννηθεῖ ἡ 
ὄντως ζωή, ὁ Χριστός, αὐτός πού ἐπρόκειτο 
νά ζωοποιήσει ὅλους τούς τεθανατωμένους: 
«Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ 
Εὔαν (ὅπερ ἐστὶ ζωή) ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων 
τῶν ζώντων» (Γενέσεως γ ́, 20). 

Ἐάν δέν κατανοοῦσε αὐτά ὁ Ἀδάμ, ἤ μᾶλ-
λον ἐάν αὐτά δέν εἶχαν ἀποκαλυφθεῖ ἀπό 
τόν Θεό στόν Ἀδάμ, πῶς ἦταν κατάλληλο νά 
ὀνομάσει ζωή τή γυναῖκα του; Μᾶλλον ἅρ-
μοζε νά τήν ὀνομάσει θάνατο, ἐπειδή ἔγινε 
πρόξενος θανάτου. Ἄν δέ καί μετά ἀπό τούς 
λόγους αὐτούς πρός τόν ὄφι ἀνακοίνωσε ὁ 
Θεός τήν ἀπόφαση τοῦ θανάτου κατά τοῦ 

Ἀδάμ, λέγοντας σ’ αὐτόν, «Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν 
ἀπελεύσει» (Γενέσεως γ ́, 19), ὅμως τήν ἀπό-
φαση αὐτήν ἔδωσε μαζί μέ τήν ἐπαγγελία, 
ὑπόσχεση καί συμφωνία ὅτι θα ἀνατρέψει 
αὐτήν Αὐτός πού θά ἐγεννᾶτο ἀπό σπέρμα 
γυναικός, ὁ ὁποῖος πρόκειται νά καταργήσει 
τόν θάνατο καί νά χαρίσει τή ζωή. Γι᾽ Αὐτόν 
προφήτευσε ὁ Ἰώβ λέγοντας: «καταράσαιτο 
αὐτὴν ὁ καταρώμενος τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὁ 
μέλλων τὸ μέγα κῆτος χειρώσασθαι» (Ἰώβ γ´, 
9), καί πάλιν: «Οὐ δέδοικας ὅτι ἡτοίμασταί 
μοι» (ὁ δράκων δηλαδή) (Ἰώβ μα ́, 2).

β ́. Θεληματική ἀποκατάσταση 
(ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ἁμαρτία, ἐπιστροφή 
στήν ἐν Θεῷ ζωή) 

Μέ τήν ἔνσαρκο οἰκονομία τοῦ Κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτεύχθηκε ἡ ἀπομάκρυνση 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό κακό καί ἡ ἐπιστροφή 
του στό ἀγαθό μέ τή θέλησή του. Ἐπειδή ἡ 
ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό ἔγινε θεληματικά, 
θεληματικά ἔπρεπε καί ἦταν δίκαιο νά γίνει 
καί ἡ ἐπάνοδος. ∆ιαφορετικά, ἡ ἀναγκαστική 
προσαγωγή τοῦ ἀνθρώπου στό ἀγαθό θά 
ἦταν μία πράξη στερητική τῆς ἐλευθερίας του, 
«ἀφαίρεσις τοῦ προέχοντος ἀγαθοῦ καὶ τῆς 
ἰσοθέου τιμῆς ἀποστέρησις, ἰσόθεον γάρ ἐστι 
τὸ αὐτεξούσιον». Ἔπρεπε λοιπόν νά βρεθεῖ 
ἕνας τρόπος ὥστε καί τό αὐτεξούσιο νά μήν 
παραβιασθεῖ, ἀλλά καί ἡ ἐπάνοδος πρός τό 
ἀγαθό νά μήν παρεμποδισθεῖ κατά τόν ἅγιο 
Γρηγόριο Νύσσης (PG 46, 524).

Στό ἐρώτημα σέ ποιόν ἐναπέκειτο ἡ ἐξεύ-
ρεση τοῦ τρόπου γιά τήν ἀνόρθωση τοῦ 
πεσμένου ἀπό τό ὀλίσθημα στό ὁποῖο «τὸ 
τρεπτὸν τῆς φύσεως ἡμῶν πρὸς τὸ ἐναντίον 
παρωλίσθησεν», ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἀπαντᾶ: 
«Τίνι ἄλλῳ ἤ τῷ Κυρίῳ πάντως τῆς φύσεως;» 
(PG 45, 40). Ἀλλ’ αὐτός ὁ τρόπος ἔπρεπε νά 
εἶναι ἀντάξιος τοῦ Θεοῦ. 
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Αὐτό πού διατύπωσε μέ τούς λόγους αὐτούς 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὡς «δέον γενέσθαι», ὁ ἅγιος 
Νικόλαος Καβάσιλας στόν α ́ λόγο του περί τῆς 
ἐν Χριστῷ ζωῆς τό παρουσιάζει ὡς «γεγονός 
τετελεσμένο», ὅταν γράφει: «Δέν κινηθήκαμε 
οὔτε ἀνεβήκαμε ἐμεῖς πρός τόν Θεόν, ἀλλά 
ἐκεῖνος ξεκίνησε καί κατέβηκε πρός ἐμᾶς· δέν 
ζητήσαμε, ἀλλά ζητηθήκαμε· δέν ἀναζήτησε 
τό πρόβατο τόν ποιμένα, κι ἡ δραχμή τόν κά-
τοχο, ἀλλά αὐτός ἔσκυψε στή γῆ καί βρῆκε 
τό νόμισμα καί ἔφθασε στόν τόπο, ὅπου περι-
πλανιόταν τό πρόβατο, τό πῆρε στούς ὤμους 
του κι ἔθεσε τέρμα στήν περιπλάνηση» (PG 
150, 504).

Βέβαια, ἀναγνωρίζει καί ὁ ἴδιος ὅτι ἦταν ἀδύ-
νατο στούς ἀνθρώπους νά ζήσουν κοντά στόν 
Θεό, ἄν δέν πέθαιναν ὡς πρός τίς ἁμαρτίες. 
Ἀλλά ἐκεῖνος πού μπορεῖ νά ἐξαφανίσει τήν 
ἁμαρτία εἶναι μόνο ὁ Θεός. Γιατί αὐτό ναί 
μέν ὄφειλαν νά τό κάνουν οἱ ἄνθρωποι, πού 
εἶχαν τήν ὑποχρέωση νά ἐπαναλάβουν τόν 
ἀγῶνα ἀφοῦ εἶχαν νικηθεῖ θεληματικά, ἀλλά 
δέν μποροῦσαν οὔτε νά τό πλησιάσουν ἐπειδή 
εἶχαν ἤδη γίνει δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας κατά τό 
«ᾧ ἥττηταί τις τούτῳ καὶ δεδούλωται» (Πέτρου 
Β ́ β ́, 19). Ἀλλά πῶς θά μποροῦσαν νά γίνουν 
ἀνώτεροι ἀπό τήν ἁμαρτία τή στιγμή πού ἦταν 
δοῦλοι της; Ὁπότε ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου 
ὅτι: «οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ» 
(Ματθαίου ι ́, 24). 

Ἐπειδή λοιπόν αὐτός πού εἶχε τήν ὑπο-
χρέωση νά ἀναλάβει αὐτόν τόν ἀγῶνα καί νά 
κερδίσει τή νίκη ἦταν δοῦλος ἐκείνων πού 
ἔπρεπε νά νικήσει στόν πόλεμο, ὁ δέ Θεός πού 
μποροῦσε νά τό ἐπιτύχει δέν εἶχε ὑποχρέωση, 
γι’ αὐτό καί κανείς ἀπό τούς δύο δέν ἦταν 
δυνατόν νά ἀναλάβει τόν ἀγῶνα μόνος του 
κι ἔτσι ζοῦσε ἡ ἁμαρτία κι ἦταν ἀδύνατο νά 
ἀνατείλει γιά μᾶς ἡ ἀληθινή ζωή, ἀφοῦ ἄλλος 
(ὁ ἄνθρωπος) ὄφειλε νά κερδίσει τό τρόπαιο 
τῆς νίκης κι ἄλλος (ὁ Θεός) εἶχε τή δύναμη 

νά νικήσει: «Τούτων ἕνεκα συνελθεῖν ἐδέησε 
τοῦτο κἀκεῖνο» (PG 150, 512), χρειάσθηκε νά 
συναντηθοῦν καί τά δύο καί νά γίνουν ἕνα οἱ 
δύο φύσεις, καί ἐκείνου πού ἔπρεπε νά πο-
λεμήσει καί ἐκείνου πού μποροῦσε νά νική-
σει. 

«Γίνεται τοίνυν καὶ Θεὸς μὲν οἰκειοῦται τὸν 
ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων ἀγῶνα, ἄνθρωπος γὰρ 
ἄνθρωπος νικᾶ τὴν ἁμαρτίαν, καθαρός ὤν 
ἁμαρτίας ἁπάσης Θεὸς γὰρ ἦν» (PG 150, 512-
513). Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀπαλλάσσεται ἡ 
ἀνθρώπινη φύση ἀπό τό ὄνειδος καί στεφα-
νώνεται μέ τόν στέφανο τῆς νίκης, ἀφοῦ ἡττή-
θηκε ἡ ἁμαρτία.

Σύμφωνα μέ αὐτά, ἡ σωτηρία μας εἶναι ἀπο-
τέλεσμα τῆς συνεργασίας τῆς βουλήσεως τοῦ 
Θεοῦ πού ἐκδηλώνεται μέ τή Θεία Χάρη καί τῆς 
θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου πού ἀνταποκρίνεται 
μέ τήν πίστη στόν Θεό καί τήν ἀποκήρυξη καί 
ἄρνηση τῶν ἔργων τῆς ἁμαρτίας. 

9. Ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ - ἡ ζωή πού δέν 
μᾶς ἀνήκει. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος προχωρεῖ 
περαιτέρω ἀναλογιζόμενος τό μέγεθος τῆς ἀ-
γάπης τοῦ Χριστοῦ πρός ἐμᾶς ἀλλά καί τῆς 
δυναμικῆς τοῦ θανάτου Του, λέγοντας: «Ἡ γὰρ 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας 
τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ 
πάντες ἀπέθανον· καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, 
ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ 
ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι» (Πρὸς 
Κορινθίους Β ́, ε ́, 14-15).

Μᾶς διακατέχει ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἀφοῦ 
ξεκινᾶμε μέ τήν πεποίθηση πώς ἕνας πέθανε 
γιά χάρη ὅλων, γεγονός πρᾶγμα, πού σημαίνει 
πώς ὅλοι πέθαναν. Πέθανε γιά χάρη ὅλων καί 
αὐτό σημαίνει ὅτι ὅσοι ζοῦν δέν μποροῦν νά 
ζοῦν γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά γιά ἐκεῖνον πού 
πέθανε κι ἀναστήθηκε γι’ αὐτούς. 

Ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία, κατά τήν ὁποία ὁ ἀεί 
ὤν ἐκ τοῦ ἀεί ὄντος ὑπέρ αἰτίαν καί λόγον, 

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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ὁ μονογενής καί ἀγαπητός καί ὁμοούσιος 
ἐκεῖνος Υἱός, ὁ ὤν ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πα-
τρός, ὁ Προαιώνιος ἐκεῖνος Λόγος, δι’ οὗ τά 
πάντα ἐγένετο καί ὁ ἐκ Θεοῦ ἀληθινός Θεός, 
ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων καταδέχθηκε νά γίνει 
ἄνθρωπος, νά φανερωθεῖ ἐπί τῆς γῆς καί νά 
συναναστραφεῖ μέ τούς ἀνθρώπους, πραγ-
ματοποιήθηκε ἀπό τήν ἰδική Του ἀγάπη γιά 
ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος, ὅπως ἀποφαίνεται ὁ 
εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν 
ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μονογενῆ ἔδωκεν» (Ἰωάννου γ ́, 16).

Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος διδάσκει ὅτι: «Ὁ Θεός, 
ἐξ αἰτίας τῆς ἀγάπης Του ἔρχεται στούς ἀν-
θρώπους καί γίνεται ἄνθρωπος. Ὁ ἀόρατος 
Θεός διά μέσου τῆς ἀγάπης ἔγινε ὅμοιος μέ 
τούς δούλους Του καί γιά τήν ἀγάπη «μεμα-
λάκισται διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν» (Ἡσαΐου 
νγ ́ , 5). Στίς πληγές τοῦ Σωτῆρα βέβαιο καί 
ἀσφαλές καταφύγιον βρίσκουν οἱ ἀσθενεῖς καί 
ἁμαρτωλοί. Ἐκεῖ ἀσφαλής ἀναπαύομαι, φα-
νερώνονται σπλάγχνα οἰκτιρμῶν του σέ μένα. 
Σέ ὁτιδήποτε ὑπολείπομαι, καταφεύγω στά 
σπλάγχνα τοῦ Κυρίου μου, διότι εἶναι πλήρης 
ἐλέους καί ποτέ δέν ἐκλείπουν. Μέσα ἀπό τά 
τρυπήματα τοῦ σώματός Του φανερώνονται σέ 
μένα τά μυστήρια τῆς καρδιᾶς, φανερώνεται 
«τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον» (Πρὸς 
Τιμόθεον γ ́, 16), φανερώνονται «σπλάγχνα 
ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς 
ἀνατολὴ ἐξ ὕψους» (Λουκᾶ α ́ , 78). Οἱ πλη-
γές τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πλήρεις ἐλέους εἶναι, 
πλήρεις εὐσέβειας, πλήρεις γλυκύτητας, 
πλήρεις χάριτος. Προσήλωσαν τά χέρια καί 
τά πόδια καί μέ λόγχη τήν πλευρά αὐτοῦ 
ἐκέντησαν. Μέσα ἀπό τά παθήματα αὐτῶν 
μπορῶ νά γευθῶ τήν ἡδύτητα τοῦ Κυρίου 
μου, διότι εἶναι «χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ 
πολυέλεος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν 
ἐν ἀληθείᾳ» (Ψαλμοῦ πε ́ , 5), σέ ὅλους πού 
Τόν ἀναζητοῦν, σέ ὅλους πού ἀγαποῦν τήν 

Ἀλήθεια. ∆αψιλής ἀπολύτρωση δίνεται μέ τίς 
πληγές τοῦ Σωτῆρα μας, μεγάλη γλυκύτητα, 
πληρότητα χάριτος καί τελειότητα ἀρετῶν 
[Ἐγχειρίδιον, (De Manuale), κεφ. κα ́ (c. XXI), 
PL 40, 960]:
«Amor Christi. Passionis ac mortis Cliristi fru-
ctus. Deus amore venit ad homines, venit in ho-
mines, factus est homo. Amore Deus invisibilis 
servis suis factus est similis: amore vulneratus 
est propter delicta nostra. Tuta et firma requies
est infirmis et peccatoribus in vulneribus Salva-
toris. Securus illie habito, patent mihi viscera per 
vulnera: quidquid ex me mihi deest, usurpo mihi 
ex visceribus Domini mei: quoniam misericordia 
affluunt, nec desunt foramina per quae effluant.
Per foramina corporis patent mihi arcana cordis, 
patet magnum pietatis sacramentum, patent vis-
cera misericordia.  Dei nostri, nostri, in quibus 
visitavit nos Oriens ex alto. Vulnera Jesu Chris-
ti plena sunt misericordia, plena pietate plena 
dulcedine et charitate. Foderunt manus ejus et 
pedes ejus, et latus ejus lancea perforaverunt. 
Per has rimas licet mihi gustare quam suavis est 
Dominus Deus meus: quοniam revera suavis et 
mitis et multae misericordiae est omnibus eum 
invocantibus in veritate, omnibus inquirentibus, 
et maxime diligentibus. Copiosa redemptio data 
est nobis in vulneribus Salvatoris nostri, magna 
multitudo dulcedinis, plenitudo gratiae, et per-
fectio virtutum»

Συνεχίζει λέγοντας ὅτι: «∆ές τό πλῆθος τῆς 
θεϊκῆς ἀγάπης γιά μᾶς. Ἀπό τό μηδέν καί τήν 
ἀνυπαρξία μᾶς δημιούργησε καί ὁτιδήποτε 
κατέχουμε Αὐτός μᾶς τό ἔδωσε. Ἀλλ’ ἐπειδή 
ἐμεῖς ἀγαπήσαμε τό δῶρον περισσότερο ἀπό 
Αὐτόν πού μᾶς τό ἔδωσε, τὴν κτίσιν πα-
ρὰ τὸν κτίσαντα» (Πρὸς Ῥωμαίους α ́, 25), 
μπλεχθήκαμε στήν πλεκτάνη τοῦ ∆ιαβόλου 
καί γίναμε δοῦλοι ἐκείνου. Ὁ Θεός ὅμως ἀπό 
τήν πολλή Του εὐσπλαγχνία ἔστειλε τόν Υἱό 
Του γιά νά ἐξαγοράσει τούς δούλους καί τό 
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Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά υἱοθετήσει τούς δούλους. 
Καί τόν Υἱό Του ἔδωσε ὡς τιμή γιά μᾶς γιά 
νά μᾶς ἐξαγοράσει, τό δέ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς 
προνόμιο τῆς ἀγάπης μας καί τόν Ἑαυτό Του 
ὅλο Τόν φυλάττει ὡς κληρονομία τῆς υἱοθεσίας 
μας. Ἔτσι ὁ Θεός, «ὡς χρηστὸς καὶ ἐπιεικής» 
[Ψαλμοῦ πε ́ (85), 5] ἐξ αἰτίας τῆς πρός τούς 
ἀνθρώπους ἀγάπης Του, ἐξ αἰτίας τῆς θελήσεώς 
Του καί τοῦ ἔρωτός Του χάριν τῶν ἀνθρώπων 
χορήγησε ὄχι μόνο τά ἀγαθά Του, ἀλλά καί 
τόν ἑαυτό Του, μέ σκοπό νά ἀνακτήσει τόν 
ἄνθρωπο, ὄχι τόσον γιά Ἐκεῖνον, ἀλλά γι’ αὐ-
τόν τόν ἄνθρωπο. Γιά νά γεννιοῦνται οἱ ἄν-
θρωποι ἀπό τόν Θεό καθώς πρῶτος Ἐκεῖνος 
γεννήθηκε ἀπό αὐτόν. Ποῖος ἄνθρωπος εἶναι 
τόσο σκληρός στήν καρδιά, τόσο ἀσθενής στήν 
ἀντίληψη, ὥστε δέν μπορεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
νά τόν ἁπαλύνῃ; Ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ὥστε γι’ αὐτόν 
Ἐκεῖνος ἔγινε ἄνθρωπος. Ποῖος μπορεῖ νά 
μισήσῃ τόν ἄνθρωπο, τοῦ ὁποίου ἡ φύση καί 
ἡ ὁμοιότητα φαίνονται στήν ἀνθρωπότητα τοῦ 
Θεοῦ; Χωρίς ἀμφιβολία, ἐκεῖνος ὅπου μισεῖ 
τόν ἄνθρωπο, μισεῖ καί τόν Θεό καί ὁδηγεῖται 
στήν ἀπώλεια. Ὁ Θεός γιά τόν ἄνθρωπο ἔγινε 
ἄνθρωπος, γιά νά εἶναι ὁ Ἴδιος καί πλάστης 
καί λυτρωτής· ὄχι μόνον γιά νά ἐξαγορασθεῖ ὁ 
ἄνθρωπος, ἀλλά καί γιά νά ἀγαπᾶται ὁ Θεός 
ἀπό τόν ἄνθρωπο μέ περισσότερη ὁμοιότητα. 
∆ιότι, ὁ Θεός φάνηκε «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώ-
που» (Πρὸς Φιλιππησίους β ́, 7), γιά νά μακα-
ρίζεται κάθε ἀνθρώπινη αἴσθηση καί γιά νά 
ἀναπαύεται κάθε πνευματική ὅραση στή θεό-
τητά Του, καθώς καί κάθε σωματική ὅραση 
νά ἀνανεώνεται μέ τήν ἀνθρωπότητα Αὐτοῦ 
ὥστε ἐάν κάποιος εἰσέρχεται ἤ ἐξέρχεται, νά 
ἀπολαμβάνῃ στήν ἀνθρωπότητα τοῦ Θεοῦ τόν 
πασχάλιο ἔπαινο τῆς δικῆς μας φύσεως, ἡ 
ὁποία ἔγινε ὡραῖα ἀπό αὐτόν» [Ἐγχειρίδιον, 
(De Manuale), κεφ. κστ ́  (c. XXVI), PL 40, 
962-3]:

«Veritatis cognitio. Dei in hominem benefacia. 
Incarnationis causæ. Vide ergo quam itteffabilis
est divinæ charitatis erga nos dilectio. De nihilo 
nos creavit, et quidquid habemus nobis donavit: 
sed quia plusdileximus datum quam datorem, 
creaturam quam Creatorem, cecidimus in laque-
um diaboli, et facti sumus ejus servi. Deus vero 
misericordia motus, misit Filium suum quo redi-
meret servos; misit etiam Spiritum sanctum, quo 
servos adoptaret in filios: Filium dedit in pretium
redemptionis, Spiritum sanctum in privilegium 
amoris, se denique totum servat in haeredita-
tem adoptionis. Ita Deus, ut piissimus et miseri-
cordissimus amator hominum, præ desiderio vel 
amore hominis, non solum sua, verum etiam et 
se ipsum impendit, ut hominem recuperaret, non 
tam sibi quam homini ipsi. Ut homines ex Deo 
nascerentur, primo ex ipsis natus est Deus. Quis 
est tam durus, quem non emolliat amor lur, Dei 
sic hominem praeveniens; tam, inquam, vehe-
mens amor, quod Deus propter hominem homo 
dignatus est feri? Quis potest odire hominem, 
cujus naturam et similitudinem videt in humani-
tate Dei? Revera qui odit illum, odit Deum, et ita 
perdit quidquid facit. Deus namque propter ho-
minem factus est homo, ut esset redemptor qui 
est et creator, et ut de suo redimeretur homo; 
et tam familiarius diligeretur ab homine Deus, 
in similitudine bominis apparuit, et ututerque 
sensus hominis in ipso beatificaretur et refice-
retur oculus cordis in ejus divinitate, et oculos 
corporis in ejus humanitate; ut sive ingrediens 
sive egrediens, in ipso pascua inveniret natura 
humana condita ab ipso».

Περαιτέρω ὁ ἀπόστολος Παῦλος διευρύνει 
καί διαφωτίζει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ λέγοντας: 
«Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ 
Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς 
ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε» (Πρὸς Ῥωμαίους ε ́, 8).

Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐξαίρει τή δύναμη τῆς 
θυσίας τοῦ Κυρίου, πού γίνεται ἀκόμη πιό 

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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ἱερή καί πολύτιμη χάρη στήν ἁγιότητα τοῦ 
θυσιασθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ: «Εἰδότες ὅτι οὐ 
φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ 
τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαρα-
δότου, ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου 
καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ» (Α ́ Πέτρου α ́, 18-19):

Ἀναλογιζόμαστε τό μέγεθος τῆς ἀγάπης 
τοῦ Χριστοῦ καί τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ 
«εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἄρα οἱ πάντες 
ἀπέθανον» (Πρὸς Κορινθίους Β ́  ε ́ , 14) καί 
μποροῦμε νά συνοψίσουμε ὅλη τή διδασκαλία 
ὡς ἑξῆς:

α ́ . Ὁ Ἀδάμ κατέστησε ὅλο τό ἀνθρώπινο 
γένος ὑπεύθυνο γιά τήν ἁμαρτία του. Ὑπήγαγε 
τόν ἑαυτό του καί τούς ἀπογόνους του στό 
«θανάτῳ ἀποθανεῖσθε» (Γενέσεως β´, 17). (Ἁμ-
αρτία-Ἔκπτωση ἤ Ἐξορία-Θάνατος.

β´. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ὑπέστη θελημα-
τικά τίς συνέπειες, δηλαδή τόν θάνατο, χωρίς 
νά εἶναι ἁμαρτωλός, γιά νά δοθεῖ ἡ ἄφεση 
(Θυσία-Ἄφεση).

γ ́ . Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν Ἀνά-
στασή Του ζωοποίησε ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο 
γένος (∆ωρεά-Ζωή).

δ ́. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο ἡ θυσία τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ συνεπάγεται ὅτι ἡ 
ζωή δέν μᾶς ἀνήκει: «Καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν· 
ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν 

ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, 
ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Πρὸς Κορινθίους Α´, στ´, 
19-20). ∆ηλαδή: «Δέν ἀνήκετε στόν ἑαυτό σας· 
σᾶς ἀγόρασε ὁ Θεός καί πλήρωσε τό τίμημα. 
Τόν Θεό λοιπόν νά δοξάζετε μέ τό σῶμα σας 
καί μέ τό πνεῦμα σας, τά ὁποῖα ἀνήκουν σ’ 
αὐτόν».

10. Ἐπειδή ὁ Θεός Πατέρας γνωρίζει τήν ἀσθέ-
νεια καί ἀδυναμία τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως νά 
πολεμήσει κατά τῆς ἁμαρτίας καί νά νικήσει, 
γιά νά λάβει ὡς στέφανο τήν υἱοθεσία ἀπό 
τόν Θεό Πατέρα, χορηγεῖ σέ κάθε ἄνθρωπο τό 
Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά τόν θεραπεύσει, νά τόν 
ἐνισχύσει, νά τόν φωτίσει καί νά τόν στηρίξει 
σ’ αὐτήν τήν πάλη, ὥστε νά ἀναδειχθεῖ νικητής 
καί ὡς ἐκ τούτου νά λάβει δικαιωματικά τόν 
στέφανο τῆς δικαιοσύνης. 

11. Ἡ συμφιλίωσή μας μέ τόν Θεό Πατέρα μ’ 
αὐτό τό φιλάνθρωπο σχέδιο μᾶς διεγείρει 
σέ εὐχαριστία καί καύχηση: «Εἰ γὰρ ἐχθροὶ 
ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες 
σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· οὐ μόνον δέ, 
ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν ̓Ιησοῦ Χριστοῦ, δι ̓ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν 
ἐλάβομεν» (Πρὸς Ῥωμαίους ε ́, 10-11).
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ΓΝΏµΌΔΌΤΉΣΈΊΣ 
Κατευθυντήριες γραμμές καί ὑποχρεωτικότητα 

τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν1 

Τοῦ Θεοδώρου Δ. Παπαγεωργίου 
Δικηγόρου LLM–Εἰδ. Νομικοῦ Συμβούλου 

Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

Α. Εἰσαγωγή

Το σχολικό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
(ΜτΘ) βαρύνεται μέ δύο θεμελιώδεις ἀδυνα-
μίες. Πρῶτον, ἀποβλέπει στή μετάδοση γνώ-
σεων γιά θρησκευτικές διδασκαλίες, οἱ ὁποῖες 
ἐκτός σχολικοῦ περιβάλλοντος ἀποτελοῦν 
ἀδιαπραγμάτευτες ἀλήθειες γιά τίς οἰκεῖες 
θρησκευτικές κοινότητες, γεγονός πού παρ-
έχει κατ’ ἀρχάς τήν ἐντύπωση ὅτι τό κράτος 
κατά τή χάραξη τοῦ σκοπού τοῦ ΜτΘ (κα-
τηχητικό ἤ μή κ.λπ.), τελικά καθορίζει καί 
τή στάση του ἀπέναντι στό θρησκευτικό 
φαινόμενο ἐκτός σχολείου. Ἡ ἀδυναμία αὐτή 
εἶναι σύμφυτη μέ τό περιεχόμενο τοῦ μα-
θήματος. ∆εύτερον, εἰδικά στήν Ελλάδα, τό 
μάθημα συνδέεται ἀπό πολλούς ἐπικριτές 
καί ὑποστηρικτές του μέ τίς θεσμικές σχέ-
σεις Κράτους καί Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
(ἄρθρο 3 Συντάγματος), πού ἀποτελοῦν 
ὅμως παράμετρο παιδαγωγικά ἄσχετη πρός 
τόν διδακτικό σκοπό του (ἄρθρο 16 παρ. 2 
Συντ.) μέ τήν ἔννοια ὅτι (ἀκόμη καί ἐάν δέν 
ὑπῆρχε τό ἄρθρο 3 παρ. 1 Συντ.) τό μάθημα 
καί πάλι δέν θά μποροῦσε νά ἀγνοεῖ τήν 
κοινωνική πραγματικότητα καί τήν ἱστορική 
πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐξ αἰτίας αὐτῆς 
τῆς ὤσμωσης δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού 
εἴτε ὁ κοσμικός καί ἀντιχριστιανικός αὐτο-
ματισμός ὡρισμένων σχολῶν πολιτικῆς ἤ 

ἐπιστημονικῆς σκέψης διακηρύσσει εὐρέως 
τήν ἀναγκη ἀλλαγῆς τοῦ μαθήματος, κυρίως 
ἐπειδή ἀντιμετωπίζεται ὡς ἀπολίθωμα τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέσα στό σχολεῖο, 
εἴτε (παλαιότερα) ἡ δογματική πρόσληψη 
τοῦ μαθήματος προσπαθοῦσε νά ἐπιφορτίσει 
τό σχολεῖο2 μέ τή νομική ὑποχρέωση τῆς 
κατήχησης. Πάντως γεγονός εἶναι ὅτι ἡ Ἐκ-
κλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει καταστήσει σαφές 
πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅτι ἀξιώνει τόν 
ρόλο τοῦ συνομιλητῆ γιά τό μάθημα, ἀλλά 
δέν διεκδικεῖ τή μετατροπή τοῦ σχολείου σέ 
χῶρο Ἐκκλησιαστικῆς κατήχησης3. 

Β. Οἱ κατευθυντήριες γραμμές 
τοῦ Συντάγματος γιά τόν σκοπό 

τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 

Ζήτημα ἀντιλεγόμενο στή θεωρία παραμένει 
ἡ παράλειψη τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 τοῦ 
ἰσχύοντος Συντάγματος (1975) νά ὁρίσει μέ 
σαφήνεια ὡς δεσμευτική κατεύθυνση τῆς 
θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης τή διδασκαλία εἰ-
δικά τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης. 
Ἡ διάταξη ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ παιδεία ἀπο-
τελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ κράτους καί 
ἔχει σκοπό τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγ-
γελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, 
τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς 
συνείδησης καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθε-
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ρους καί ὑπεύθυνους πολίτες». Ἕνεκα τῆς 
παράλειψης ρητῆς ἀναφορᾶς στήν Ὀρθόδοξη 
χριστιανική πίστη, σέ σύγκριση μάλιστα πρός τίς 
ἀντίστοιχες σαφεῖς ρῆτρες τοῦ προγενέστερου 
Συντάγματος 19524 καί τῶν δικτατορικῶν συν-
ταγματικῶν κειμένων τῆς 12.11.19685 καί τῆς 
4.10.19736, διατυπώθηκε σειρά ἀπόψεων γιά 
τό ἐπιτρεπτό περιεχόμενο τῆς «θρησκευτικῆς 
ἐκπαίδευσης» κατά τό ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ 
Συντάγματος 1975, ὅπως ἐνδεικτικά: α) ὅτι 
συνίσταται γενικῶς σέ ἐκπαίδευση «περί τή 
θρησκεία», δηλαδή στήν κατάρτιση τοῦ μα-
θητῆ γύρω ἀπό τό θρησκευτικό φαινόμενο 
ὑπό τίς πλείονες ἐκφάνσεις του (θρησκεῖες 
καί δόγματα περιλαμβανομένης καί κάθε ἄλ-
λης θρησκευτικῆς τάσης π.χ. τῆς ἀθεΐας, ἀ-
γνωστικισμοῦ)7, β) ὅτι πρέπει νά ἀποβλέπει 
στήν οὐδέτερη διδασκαλία τῆς ἱστορίας τῶν 
θρησκευμάτων8, γ) ὅτι τό ἄρθρο 16 παρ. 2 
δέν μπορεῖ νά ἐπιτάσσει τήν μέ ὡρισμένη 
κατεύθυνση διαμόρφωση συνείδησης τῶν 
μαθητῶν, διότι, πέραν τοῦ νομικά ἀορί-
στου περιεχομένου του πού συγχωρεῖ ὑπο-
κειμενικές ἑρμηνεῖες, αὐτό θά τό ἔφερε 
καί σέ ἀντίθεση μέ τό ἄρθρο 5 παρ. 1 τοῦ 
ἴδιου Συντάγματος9, συνεπῶς δέν ἀποτελεῖ 
κανόνα δικαίου, δ) ὅτι τό ἄρθρο 16 παρ. 2 
ἔχει δεσμευτικό περιεχόμενο καί καθιστᾶ 
ὑποχρεωτική τήν ὕπαρξη Ἐγκύκλιας θρη-
σκευτικῆς ἐκπαίδευσης τῶν νέων μέ τήν 
ἔννοια τῆς «τόνωσης τοῦ θρησκευτικοῦ 
συναισθήματος»10, ἀλλά εἶναι «ὁμολογιακά 
ἀποχρωματισμένο»11 καί τό περιεχόμενό του 
δύναται  νά τό ἐξειδικεύει ὁ τυπικός νομοθέ-
της12 μέ κύριο ἄξονα τήν Ὀρθόδοξη χριστιανι-
κή διδασκαλία καί πολλά θρησκειολογικά 
στοιχεῖα στίς μεγαλύτερες τάξεις, ε) ὅτι ἄν 
καί τά ἄρθρα 5 παρ. 1 (ἐλεύθερη ἀνάπτυξη 
προσωπικότητας) καί 13 παρ. 1 (θρησκευτική 
ἐλευθερία) τοῦ Συντάγματος θέτουν κάποια 
ἐλάχιστα ὅρια ἀντικειμενικότητας στήν πα-

ρεχόμενη θρησκευτική διδασκαλία, πάντως 
δέν μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ ὅτι τό ἄρθρο 
16 παρ. 2 ἀπορρίπτει τό πρότυπο τῆς κα-
τηχητικῆς–μονοφωνικῆς θρησκευτικῆς ἐκ-
παίδευσης καί ἐπιτάσσει τήν υἱοθέτηση ἑνός 
θρησκειολογικοῦ προτύπου, ἐνῶ ὁ κοινός νο-
μοθέτης δέν δεσμεύεται ἀπό τό ἄρθρο 16  παρ. 
2 νά ἀκολουθήσει συγκεκριμένο ὀργανωτικό 
πρότυπο (κατηχητικό ἤ θρησκειολογικό)13, 
στ) ὅτι ἐπιτρέπει ἕνα ὑποχρεωτικό, ἀλλά μή 
κατηχητικό μάθημα χωρίς ἀπαλλαγές, πού 
θά καταφάσκει στίς ἀρχές τοῦ οὐδετερό-
θρησκου σχολείου, θά προωθεῖ τή γνώση καί 
ὄχι τήν πίστη καί θά σέβεται τή θρησκευτική 
συνείδηση ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν μαθητῶν 
μέ βάση διδασκαλίας τή Βίβλο14, ζ) ὅτι δέν 
ἐννοεῖται ὑπό τό ἄρθρο 16 παρ. 2 ἡ διαμόρφωση 
γενικῶς «θρησκειολογικῆς» συνείδησης, ὥστε 
ὁ μαθητής νά ἐπιλέξει μία θρησκεία μεταξύ 
πολλῶν, ἀφοῦ σκοπός τῆς διάταξης εἶναι ἡ 
διατήρηση τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ δόγμα-
τος πού ἀσπάζεται ἡ συντριπτική πλειοψηφία 
τῶν Ἑλλήνων «ἐν ὄψει τοῦ γνωστοῦ τοῖς πᾶσιν 
γεγονότος, ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρεσβεύει τήν Ὀρθόδοξη 
Χριστιανική Θρησκεία (ΣτΕ 3533/1986) 
ὡς τοῦτο ἄλλως τε μαρτυρεῖται καί ἀπό τήν 
γενομένην στήν κεφαλίδα τοῦ Συντάγματος, 
ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος, σέ συνδυασμό μέ 
τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, μέ τό ὁποῖον τό 
Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα χαρακτηρίζεται 
ὡς: “Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα”, 
συνάγεται, ὅτι σκοπός τῆς παρεχομένης στά 
σχολεῖα παιδείας εἶναι, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί 
ἡ “ἀνάπτυξη” τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης 
τῶν ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς 
Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς διδασκαλίας, στήν 
ὁποίαν, κατά τεκμήριο, ἐν ὄψει τῶν ἐκτεθέντων, 
ἀποβλέπουν οἱ γονεῖς των»15.

Ἀπό τήν ψηλάφηση τῶν συνταγματικῶν 
ὁρίων τοῦ ἐπιτρεπτοῦ περιεχομένου καί 
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σκοποῦ τοῦ ΜτΘ προκύπτουν ὡρισμένες 
παρατηρήσεις: 

1. Εἶναι σαφές ὅτι κατά τό ἄρθρο 16 παρ. 2 ἡ 
παιδεία στοχεύει, πλήν ἄλλων, στή διαμόρφω-
ση (θρησκευτικῆς) «συνείδησης» καί ὄχι ἁπλῶς 
στήν παροχή γενικῶν γνώσεων θρησκευτικοῦ 
πολιτισμοῦ ἤ τήν θρησκειολογική κατάρτιση. 
Ἡ λεκτική ἐπιλογή τοῦ συνταγματικοῦ νομο-
θέτη παραπέμπει σέ καλλιέργεια ὡρισμένου 
φρονήματος ἐρειδομένου σέ μορφωτικό ὑπό-
βαθρο. Τήν ἄποψη αὐτή οὐσιαστικά ὑπο-
στήριξε καί τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας 
(ΣτΕ) στήν ἀπόφαση 660/2018 (σκ. 14) ἐπ-
αναλαμβάνοντας τήν πάγια νομολογία του, 
ἀλλά μέ ἀναλυτικότερο τρόπο. ∆έν μπορεῖ 
μάλιστα νά ὑποστηριχθεῖ ὅτι παραβιάζει τό 
ἄρθρο 16 παρ. 2 Συντ. ὁ νομοθέτης, ὅταν 
σπονδυλοθετεῖ τή διδακτική ὕλη γύρω ἀπό 
τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση σεβό-
μενος εἴτε τήν ἕτερη ἐντολή τῆς ἴδιας διά-
ταξης γιά τήν καλλιέργεια καί τῆς «ἐθνικῆς 
συνείδησης» μέ τήν ἔννοια τῆς διδασκαλίας 
ἐκείνης τῆς θρησκευτικῆς παράδοσης, πού 
ἱστορικά καί πολιτιστικά σχετίζεται μέ τόν 
ἑλληνικό λαό, εἴτε καί ἄλλες διατάξεις τοῦ 
Συντάγματος, ὅπως τό ἄρθρο 3 παρ. 1 Συντ. 
(πλειοψηφοῦσα θρησκευτική κοινότητα στή 
χώρα εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ) ἤ τό ἄρθρο 24 παρ. 1 (μέ τήν 
ἔννοια τῆς διδασκαλίας τοῦ πολιτιστικοῦ, 
ἱστορικοῦ καί θρησκευτικοῦ περιβάλλοντος 
τῆς χώρας). 

2. Ἀκόμη καί ἐάν ὁ τυπικός ἤ ὁ κανο-
νιστικός νομοθέτης ὀργανώνει τό ΜτΘ, 
κατά τή στόχευσή του ὡς γνωσιολογικό 
καί δέν ἔχει ὡς σκοπό τήν καλλιέργεια τῆς 
πίστης (μέ τήν ἔννοια ὅτι «καταπείθει» τόν 
μαθητή νά πιστέψει), στήν πράξη ἡ πα-
ροχή γνώσεων μέ κύριο ἀντικείμενο τήν Ὀρ-
θόδοξη χριστιανική παράδοση, ἀκόμη καί 
ἐάν γίνεται μέ ἀντικειμενικό τρόπο, πού δέν 

μειώνει ἤ ἀπαξιώνει τίς ἄλλες θρησκευτικές 
ὁμολογίες, σέ συνδυασμό μέ τίς ἐξωσχολικές 
ἐμπειρίες τῶν μαθητῶν καί τά κοινωνιολογικά 
συγκείμενα μιᾶς σχολικῆς τάξης, στήν ὁποία 
ἡ πλειοψηφία εἶναι τέκνα ὀρθοδόξων γονέων, 
τονίζει στούς ὀρθόδοξους μαθητές τό αἴσθημα 
θρησκευτικῆς κοινότητας καί ὁμοιογένειάς 
τους, καί στούς μή ὀρθόδοξους μαθητές (πού 
ἔχουν λάβει ἄλλου περιεχομένου θρησκευτική 
ἤ καί ἀθεϊστική ἀγωγή ἀπό τούς γονεῖς τους) 
ἀποσαφηνίζει τή διαφορετικότητά τους μέ 
βαθμό διαφοριζόμενο ἀνάλογα μέ τήν ἔνταση 
τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, ἀγωγῆς καί 
πράξης τῆς οἰκογένειάς τους.

3. Ἠ θρησκευτική ἀγωγή μέ γνωσιολογικό 
περιεχόμενο καί πλειονότητα ὕλης ἀπό τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναπτύσσει ὡστόσο 
καί γιά τούς μή ὀρθόδοξους μαθητές αἴσθημα 
καί συνείδηση ταυτότητας μέ τήν ἔννοια ὅτι 
θεμελιώνει τήν κοινοτική ἀντίληψη, δηλαδή 
τό φρόνημα τοῦ «ἀνήκειν» στόν ἑλληνικό 
λαό, ὡς πολιτῶν καί ὄχι ὡς πιστῶν, σέ μία 
λαϊκή κοινότητα, μέσῳ τῆς μελέτης τῆς κυ-
ρίαρχης θρησκευτικότητάς της. Ἐν ὄψει τοῦ 
στόχου αὐτοῦ κάθε μαθητής, ἀσχέτως θρη-
σκευτικῶν πεποιθήσεων, ἐκπαιδεύεται μέ 
στόχο νά γνωρίσει καί νά ἀποκτήσει συν-
είδηση ὅτι τόν ἀφοροῦν οἱ ὀρθόδοξες χρι-
στιανικές ἀντιλήψεις καί παραδόσεις τῆς 
πλειοψηφίας τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας, ἐπειδή 
αὐτές ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς ἀναγκαίας γνώ-
σης καί ἐμπειρίας πού συγκροτοῦν τήν ταυ-
τότητά του ὡς μέλους τῆς κοινωνίας αὐτῆς, 
τῆς καθημερινότητας καί τῆς ιστορίας της 
(κοινωνική συνείδηση). Ἀντίθετα πάντως ἡ 
Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ στίς ἀποφάσεις 660/2018 
(σκ. 14) καί 926/2018 (σκ. 12) δέν ἀνέδειξε 
τόν προαναφερθέντα σκοπό ἀνάπτυξης τῆς 
κοινοτικῆς – λαϊκῆς συνείδησης γιά ὅλους τούς 
μαθητές καί θεώρησε ὅτι τά Προγράμματα 
Σπουδῶν (Π.Σ.) μέ κύριο ἀντικείμενο τήν 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
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Ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία καί πα-
ράδοση ἀπευθύνονται κατά νόμον στούς 
ὀρθόδοξους μαθητές, κατά τήν ἔννοια τοῦ 
ἄρθρου 16 παρ. 2 Συντ., προτείνοντας ἕνα 
παράλληλο πρόγραμμα θρησκειολογικοῦ πε-
ριεχομένου γιά ὅλους. 

4. Εἶναι ἐνδεχόμενο, ἰδίως στίς χαμηλότερες 
ἐκπαιδευτικές βαθμίδες, οἱ μαθητές νά μήν εἶναι 
σέ θέση νά σταθοῦν κριτικά ἀπέναντι στήν 
παροχή γνώσης ἀπό τό σχολεῖο καί νά ἀντι-
ληφθοῦν ὅτι –ἡ ἔστω κατ᾽ οὐδέτερο τρόπο– 
διδασκαλία ἑνός θρησκεύματος δέν ἱσοδυναμεῖ 
μέ ἠθική διδασκαλία τῶν ἀκολουθητέων ἀξιῶν 
τοῦ σχολείου ἤ καί ἄνωθεν ὑπόδειξη περί τῆς 
ἀληθοῦς θρησκευτικῆς πίστης. Ἰδίως στίς 
μικρότερες ἡλικίες ἡ μετάδοση γνώσης μέσὦ 
τοῦ σχολικοῦ προγράμματος λειτουργεῖ ὡς ἡ 
ἔγκυρη φωνή τοῦ κράτους γιά τόν μαθητή.
Συνεπῶς, ἕνα μάθημα μέ γνωσιολογικό 
στόχο, προσανατολισμένο γύρω ἀπό τήν 
κυρίαρχη θρησκευτική παράδοση τοῦ τό-
που, ἐκπληρώνει μέν τή συνταγματική σκο-
ποθεσία τῆς καλλιέργειας «θρησκευτικῆς 
συνείδησης» (ἄρθρο 16 παρ. 2), ἀλλά ταυ-
τόχρονα δύναται νά δημιουργεῖ, κατά περί-
πτωση, στόν μή ὀρθόδοξο χριστιανό μαθητή 
ζήτημα συνειδησιακῆς σύγκρουσης μεταξύ 
οἰκογενειακῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς καί σχο-
λικοῦ ἀξιακοῦ συστήματος, ἰδίως ἐάν λη-
φθεῖ ὑπ’ ὄψιν ἀφ’ ἑνός ἡ ἡλικία τοῦ μαθητῆ 
καί ἡ συνεπαγόμενη δυνατότητα κριτικῆς 
ἀφομοίωσης ἤ καί ἀντιπαράθεσης μέ τή 
διδακτέα ὕλη καί ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἐπικέντρωση 
ἤ μή τῆς ὕλης ἰδίως σέ δογματικά ἤ λει-
τουργικά ἀντικείμενα. Στήν ἀνωτέρω περί-
πτωση συνειδησιακῆς σύγκρουσης, παρά 
τόν γνωσιολογικό χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος, 
ἀποτελεῖ ζήτημα ἐάν καί πῶς δικαιολογεῖται 
ἡ ἐνεργοποίηση ἄλλων ἀτομικῶν δικαιωμάτων 
(θρησκευτική ἐλευθερία 13 Συντ., ἐλευθερία 
σκέψης 9 ΕΣ∆Α κ.λπ.), πού δικαιολογοῦν 

τήν ἀπαλλαγή του (βλ. κατωτέρω). Γιά τόν 
ἴδιο παραπάνω λόγο τό ΣτΕ ἔκρινε (660/
2018, 926/2018) ὅτι τά σχολικά προγράμματα 
πού προσπαθοῦν, ἔστω καί πρός τόν σκοπό 
διαμόρφωσης ἑνός ἀνοικτοῦ «μαθήματος 
διαλόγου» μέ τή θρησκευτική ἑτερότητα ἤ 
ἀκόμη μέ τή θρησκευτική ταυτότητα τοῦ 
μαθητῆ, νά προκαλέσουν «ἀναστοχασμό» 
τοῦ μαθητῆ (ἀκόμη γιά τή δική του θρησκευ-
τικότητα) στό ∆ημοτικό ή Γυμνάσιο16 ἤ ἀπο-
βλέπουν στήν ἀνάπτυξη «κριτικῆς θρησκευ-
τικότητας» στό Λύκειο17, ἔχουν καί αὐτά 
στόχευση φρονηματικῆς καθοδήγησης (ἀντί-
στροφη τῆς κατήχησης) καί προκαλοῦν γιά 
τούς μαθητές τῶν ὀρθόδοξων οἰκογενειῶν 
συνειδησιακή σύγκρουση μεταξύ τῶν ἀξιῶν 
τῆς οἰκογένειάς τους καί τῶν αξιῶν τοῦ σχο-
λείου. 

Πάντως ἀπό τό πλαίσιο τῶν ἀνωτέρω παρα-
μέτρων συνταγματικῆς ὑφῆς δέν προκύπτει 
δυνατότητα ἀμφισβήτησης τοῦ ὑποχρεωτικοῦ 
χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος, καθώς ἡ ἐντολή 
τοῦ συνταγματικοῦ νομοθέτη πρός τό Κράτος 
γιά τήν παροχή θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης 
εἶναι σαφής καί χωρίς τιθέμενους ὅρους ἤ 
αἱρέσεις στό ἴδιο τό ἄρθρο 16 παρ. 2 Συντ.  
Κατ’ ἐπέκταση, ἐξαιρέσεις ἐπιτρέπονται ὄχι 
ἀπό τό ἴδιο τό κείμενο τῆς διάταξης, ἀλλά κατά 
τρόπο μή προδεδομένο ἀπό τό Σύνταγμα, 
δηλαδή ὅπου καί ὅταν ὁ χαρακτήρας τοῦ 
μαθήματος, ὅπως ἐξειδικεύεται ἀπό τόν τυ-
πικό ἤ κανονιστικό νομοθέτη, συγκρούεται 
μέ δικαιώματα κατοχυρωμένα σέ ἄλλες δια-
τάξεις τοῦ Συντάγματος (13 παρ. 1, θρη-
σκευτική ἐλευθερία) ἤ τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Σύμβασης τῶν ∆ικαιωμάτων τοῦ Ανθρώπου 
(9 ΕΣ∆Α ἐλευθερία συνείδησης, 2 παρ. 1 
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣ∆Α, 
δικαίωμα γονέων γιά τόν καθορισμό τῆς 
ἐκπαίδευσης τῶν τέκνων τους ἀνάλογα μέ 
τίς θρησκευτικές καί φιλοσοφικές τους πε-
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ποιθήσεις) ἤ ἄλλων διεθνῶν συμβάσεων. 
Ἡ παραπάνω διευκρίνιση προδιαγράφει τή 
δυνατότητα καί τήν αἰτιολογία ἀπαλλαγῆς 
ἀπό τό μάθημα, οἱ ὁποῖες δέν δύνανται νά 
ἐκκινοῦν ἀπό τόν ὑποτιθέμενο προαιρετικό 
χαρακτῆρα του, ἀλλά ἀπό τόν σεβασμό 
ἀτομικῶν δικαιωμάτων τοῦ μαθητῆ καί τῶν 
γονέων του, ὅταν πλήττονται ἀπό τό περι-
εχόμενο καί τόν σκοπό τοῦ ὑποχρεωτικοῦ 
μαθήματος. 

Γ. Οἱ κατευθυντήριες γραμμές 
τῆς νομοθεσίας 

Ὁ τυπικός νομοθέτης κατά τήν ἐξειδίκευση 
τῶν κατευθυντήριων ὁδηγιῶν τοῦ Συντάγμα-
τος σκοποθετεῖ τό μάθημα, ὥστε νά «... 
ὑποβοηθεῖ τούς μαθητές: α) ... νά διακατέ-
χονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά 
γνήσια στοιχεῖα τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς 
παράδοσης. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς 
τους συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη» (δια-
τύπωση πού παραπέμπει σέ καλλιέργεια 
φρονήματος, ἄρθρο 1 παρ. 1 περ. α ν. 1566/
1985, Α ́ 167) καί, εἰδικά στό Λύκειο, ὥστε 
νά «.... βοηθεῖ τούς μαθητές: ... β) νά συν-
ειδητοποιοῦν τή βαθύτερη σημασία τοῦ 
ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ἤθους» (διατύπωση 
πού δέν ἀπευθύνεται ἀπαραίτητα σέ ὀρθο-
δόξους πιστούς, ἄρθρο 6 παρ. 2 περ. β ν. 
1566/1985) καί νά ἀποβλέπει στήν «... καλ-
λιέργεια τῆς ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς καί πο-
λιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς...» (διατύπωση 
πού ἀναδεικνύει τόν ἑνοποιητικό-ἱστορικό 
ρόλο τοῦ μαθήματος, ἄρθρο 1 παρ. 2 περ. γ´ 
ν. 4186/2013, Α ́ 193). Οἱ διατυπώσεις αὐτές 
περιγράφουν πλειάδα ἀποχρώσεων ἀπό τήν 
ἔμπνευση πίστης (φρονηματικός σκοπός) 
μέχρι τή συνειδητοποίηση τῆς αξίας τοῦ 
χριστιανικοῦ ἤθους (ἀξιακό, μορφωτικό καί 
ἀνθρωπιστικό μάθημα) καί τή μετάδοση πολι-

τισμικῆς γνώσης γύρω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη 
παράδοση (γνωσιολογικός χαρακτῆρας, πο-
λιτιστικό μάθημα). Ὁ νομοθέτης ἔχοντας κα-
θῆκον νά θέσει ἐκπαιδευτικούς στόχους γιά 
ἕνα μάθημα μέ κοσμοθεωρητικό περιεχόμενο, 
δηλαδή ἕνα μάθημα μέ διδακτέα ὕλη, ἡ ὁποία 
ἐκτός σχολείου εἶναι ἀντικείμενο πίστης γιά 
τίς οἰκεῖες θρησκευτικές κοινότητες (π.χ. Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία), ἐπιστημονικῆς μελέτης 
(θεολογία, χριστιανική φιλοσοφία, βυζαντινή 
γραμματεία, Ἐκκλησιαστική ἱστορία) ἤ κα-
θημερινῆς πρακτικῆς (λειτουργική, λαογρα-
φία), ἐπιλέγει νά ἀποβλέψει στήν καθαρά 
θρησκευτική ὄψη, στήν ἀξιακή (ἠθική)– μορ-
φωτική ἀξία καί στή γνωσιολογική συμβολή 
τοῦ διδακτικοῦ ἀντικειμένου κατά τήν ἐκπαί-
δευση τοῦ μαθητῆ μέ πόλο τήν κυρίαρχη 
θρησκευτική παράδοση τῆς χώρας. 

Ἑπομένως σέ ἐπίπεδο τυπικοῦ νόμου (καὶ 
ὄχι κανονιστικῶν πράξεων–ὑπουργικῶν ἀπο-
φάσεων, πού ἐξειδικεύουν περαιτέρω τά ἀνα-
λυτικά Π.Σ.) οἱ νομοθετημένοι σκοποί τῆς 
θρησκευτικῆς ἀγωγῆς στήν πρωτοβάθμια καί 
δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, κατά τό μεῖζον 
μέρος, ἀποβλέπουν στήν παροχή γνώσεων 
γιά τή συγκεκριμένη θρησκευτική ταυτό-
τητα τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 
καί μέ παιδαγωγικό σκοπό τή θεμελίωσή 
της. Συνεπῶς, οἱ παραπάνω νομοθετικές 
διατάξεις ἐξακολουθοῦν μέχρι σήμερα νά 
μήν δικαιολογοῦν πρόγραμμα σπουδῶν μέ 
κύριο σκοπό τή γενική μελέτη τοῦ θρησκευ-
τικοῦ φαινομένου ἤ τήν ἀναζήτηση κοινῶν 
στοιχείων σέ διάφορες θρησκεῖες μέ ἄξονα 
τήν πολιτισμική, λαογραφική, αἰσθητική 
ἤ θρησκειολογική ἀνάλυση καί τελικά τήν 
παροχή γενικῶν θρησκευτικῶν πληροφοριῶν, 
δέν ἐπιτρέπουν δηλαδή ἕνα μάθημα θρησκευ-
τικῶν σπουδῶν γενικῶς. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
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∆. Ἡ ἄποψη τῆς ἐθνικῆς νομολογίας 

Ἡ ἑλληνική νομολογία ὑπό τό ἰσχῦον Σύν-
ταγμα, κατά μᾶλλον κρατοῦσα ἄποψη18, ἀπο-
δέχεται ὅτι σκοπός τοῦ μαθήματος κατά τό 
Σύνταγμα εἶναι «ταυτοτικός» μέ τήν ἔννοια τῆς 
θεμελίωσης ὡρισμένης ταυτότητας, συνείδησης 
τοῦ «ἀνήκειν» στήν Ὀρθόδοξη χριστιανική 
κοινότητα τῆς χώρας μέ γνωστικά ἐργαλεῖα, 
καθώς (σταχυολογώντας ἀπό τή νομολογία 
τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων): 1) ἀκυρώνει 
ἄρνηση διορισμοῦ ἑτερόδοξης νηπιαγωγοῦ, 
διότι στούς σκοπούς τοῦ νηπιαγωγείου δέν 
εἶναι ἡ ἐξοικείωση μέ θρησκευτικές ἤ ἠθικές 
ἀξίες (∆ιοικητικό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν 2702/
1987), 2) θεωρεῖ ὅτι «κυρία ἀποστολή τῶν 
καθηγητῶν τῶν φιλολογικῶν μαθημάτων δέν 
εἶναι ἡ, ἧς γίνεται ἐν τῇ ἐφέσει ἐπίκλησις 
ἀνάπτυξις τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως 
τῶν μαθητῶν, διά τήν ὁποίαν προφανῶς 
θά ἦτο ἀκατάλληλος ὡς ἐκπαιδευτικός, ὁ 
ὀπαδός ἑτέρας θρησκείας καί οὐχί τοῦ ὀρ-
θοδόξου δόγματος, προκειμένου βεβαίως 
περί τῶν μαθητῶν τῶν ἑλληνικῶν γυμνασίων 
καί λυκείων οἱ ὁποῖοι κατά συντριπτικήν 
πλειοψηφίαν εἶναι χριστιανοί ὀρθόδοξοι» 
(ΣτΕ 3533/1986), 3) κρίνει ὅτι «ἐπειδή, ἀπό 
τίς πιό πάνω διατάξεις [13 Συντ. 9 ΕΣΔΑ] 
..., ἐν ὄψει τοῦ γνωστοῦ τοῖς πᾶσιν γεγο-
νότος, ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ πρεσβεύει τήν Ὀρθόδοξη 
Χριστιανική Θρησκεία (ΣτΕ 3533/1986), 
ὡς τοῦτο ἄλλως τε μαρτυρεῖται καί ἀπό τήν 
γενομένην στήν κεφαλίδα τοῦ Συντάγματος, 
ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος, σέ συνδυασμό 
μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος ... συνάγεται, 
ὅτι σκοπός τῆς παρεχομένης στά σχολεῖα 
παιδείας εἶναι, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί ἡ 
“ἀνάπτυξη” τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης 
τῶν ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μέ τίς ἀρχές 
τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς διδασκαλίας, 

στήν ὁποίαν, κατά τεκμήριο ... ἀποβλέπουν 
οἱ γονεῖς των ἀντλώντας ἀπό τό πιό πάνω 
ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος, τό δικαίωμα 
πού εἶναι ... καί διεθνῶς κατοχυρωμένο, μέ 
τίς ὡς ἄνω διατάξεις τῆς Συμβάσεως τῆς Ρώ-
μης νά καθορίζουν οἱ ἴδιοι τή θρησκευτική 
ἀγωγή τῶν τέκνων τους, σύμφωνα μέ τίς δι-
κές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ὑπό 
τήν ἔννοια αὐτή καί προκειμένου νά τύχει 
ἐφαρμογῆς ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 
2 τοῦ Συντάγματος, προκειμένου δηλαδή 
νά “ἀναπτυχθεῖ” ἡ θρησκευτική συνείδηση 
τῶν μαθητῶν, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία 
τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης, οἱ 
μαθητές εἶναι ὑποχρεωμένοι νά μετέχουν 
στίς σχολικές θρησκευτικές ἐκδηλώσεις, 
ὅπως εἶναι ἡ καθημερινή προσευχή καί ὁ 
Ἐκκλησιασμός καί νά παρακολουθοῦν τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τό ὁποῖον, ὅπως 
εἶναι αὐτονόητο, “ἐν ὄψει τῶν ἐκτεθέντων” 
πρέπει νά διδάσκεται στά σχολεῖα σύμφωνα 
μέ τίς ἀρχές τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς 
θρησκείας (βλ. ΣτΕ 3533/86) καί ἐπί ἱκανόν 
ἀριθμόν ὡρῶν διδασκαλίας ἑβδομαδιαίως» 
(ΣτΕ 3356/1995), 4) ἀκυρώνει ἀπόφαση 
τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας πού μειώνει σέ 1 
ὥρα τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος: «... προ-
κειμένου νά τύχει ἐφαρμογῆς ἡ διάταξις 
τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος 
καί νά καταστεῖ δυνατή ἡ “ἀνάπτυξις”, εἰς 
τοὐλάχιστον ἐπαρκῆ βαθμόν, τῆς θρησκευ-
τικῆς συνειδήσεως τῶν προαναφερθέντων 
μαθητῶν καί δή καί συμφώνως πρός τάς 
ἀρχάς τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, 
ἐπιβάλλεται ὅπως ἡ Πολιτεία, διά τῆς λή-
ψεως τῶν καταλλήλων, κατά περίπτωσιν, 
νομοθετικῶν καί κανονιστικῶν μέτρων, ἐξ-
ασφαλίζει τή διδασκαλίαν τοῦ κατά τά ἄνω 
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τούς ἐν 
λόγῳ μαθητάς καί δή καί νά τήν ἐξασφα-
λίζει κατά τά ἤδη κριθέντα [ΣτΕ 3356/95] 
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ἐπί ἱκανόν ἀριθμόν ὡρῶν διδασκαλίας 
ἑβδομαδιαίως .... Ὁ περιορισμός τῶν ὡρῶν 
διδασκαλίας αὐτοῦ, συγκεκριμένως, τοῦ 
μαθήματος, εἰς μίαν [1] μόνον ὥρα ἑβδο-
μαδιαίως δέν ἀποτελεῖ, κατά τά δεδομένα 
τῆς κοινῆς πείρας καί ἐν ὄψει τοῦ εἰδικοῦ 
σκοποῦ εἰς τόν ὁποῖον ἀποβλέπουν αἱ ὡς 
ἄνω διατάξεις τοῦ Συντάγματος τόν ὑπ’ 
αὐτῶν, κατά τά ἤδη κριθέντα, ἀπαιτούμενον 
“ἱκανόν” ἀριθμόν ὡρῶν διδασκαλίας» (ΣτΕ 
2176/1998), 5) ἀκυρώνει τή σιωπηρή ἄρνηση 
∆ιευθυντῆ ∆ευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης Νο-
μοῦ Χανίων νά παράσχει ὁδηγίες στίς σχο-
λικές μονάδες γιά τούς λόγους ἀπαλλαγῆς 
ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, διότι 
«σκοπός τῆς παρεχομένης στά σχολεῖα 
παιδείας εἶναι, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί ἡ 
«ἀνάπτυξη» σέ τοὐλάχιστον ἐπαρκῆ βαθ-
μόν, τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν 
ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τοῦ 
ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ δόγματος, ἡ δι-
δασκαλία τοῦ ὁποίου εἶναι, ὡς ἐκ τούτου, 
ὑποχρεωτική, ὅπως εἶναι ὑποχρεωτική καί ἡ 
παρακολούθηση ἀπό τούς μαθητές, οἱ ὁποῖοι 
ἀνήκουν στήν «κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθόδοξον 
Χριστιανικήν Ἐκκλησίαν» τοῦ μαθήματος 
τῶν Θρησκευτικῶν τό ὁποῖο «ἐνόψει τῶν ἐκ-
τεθέντων» πρέπει νά διδάσκεται σύμφωνα 
μέ τίς ἀρχές τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς 
θρησκείας» (∆ΕφΧανίων 115/2012) καί 6) τε- 
λικά ἀκυρώνει τά Προγράμματα Σπουδῶν 
τοῦ μαθήματος19 στήν πρωτοβάθμια καί 
δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση (ΣτΕ 660/2018 
καί 926/2018), ἐπειδή δέν ὑπηρετοῦν ὡς 
κύριο τόν σκοπό τῆς ἀνάπτυξης Ὀρθόδοξης 
χριστιανικῆς ταυτότητας στούς ὀρθόδοξους 
μαθητές, ἀλλά προκρίνουν ἄλλους βασικούς 
στόχους, ὅπως τήν ἀνάπτυξη «ἀναστοχασμοῦ» 
πάνω στό θρησκευτικό φαινόμενο καί τή 
θρησκευτική ἔνταξη, τήν «κριτική θρησκευ-
τικότητα» τοῦ μαθητῆ, μέ τά ὁποῖα «δέν 

ἐπιχειρεῖται ἡ παροχή γνώσεων οὔτε κἄν 
ἡ “θρησκειολογικοῦ” τύπου μετάδοση γνώ-
σεων καί πληροφοριῶν γιά τά δόγματα, τίς 
ἠθικές ἀξίες καί τίς παραδόσεις τῆς Ὀρ-
θοδοξίας ἤ ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν 
ἤ ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά ἡ ἐπεξεργασία 
ἐννοιῶν (ὅπως ἡ ἐπικοινωνία, ἡ ταυτότητα, 
ἡ ἐλευθερία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ 
πολυπολιτισμικότητα, ὁ διάλογος, ἡ ἔκφρα-
ση, ἡ ἑτερότητα, ἡ οἰκολογία), ἐννοιῶν οἱ ὁ-
ποῖες ἀνάγονται σέ διάφορες ἐπιστῆμες ἤ 
διδακτικά ἀντικείμενα (ὅπως ἡ κοινωνιολογία, 
ἡ ψυχολογία, ἡ νομική καί πολιτική ἐπιστήμη, 
ἡ φιλοσοφία, οἱ τέχνες) καί οἱ ὁποῖες (ἔννοιες) 
ἐξετάζονται ἁπλῶς καί ἀπό θρησκευτική –ὄχι 
ἀποκλειστικῶς Ὀρθόδοξη χριστιανική– ὀπτική 
γωνία» (ΣτΕ 926/2018 σκ. 14). 

Πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι οἱ ὑπουργικές 
ἀποφάσεις (Υ.Α.) γιά τά Π.Σ. τοῦ μαθήματος 
τοῦ 2016, ὅπως καί οἱ νεώτερες Υ.Α. τοῦ 
2017 ἐπιχειροῦν νά εἰσαγάγουν ἕνα μάθημα 
μέ σκοποθεσία διαφορετική ἤ τοὐλάχιστον 
διαφορετική ἱεράρχηση σκοπῶν (μέ συνέπειες 
στή μεθοδολογία ἀνάπτυξης καί στή δόμηση 
τῆς ὕλης), ἀπό αὐτήν πού ἐπιβάλλεται ἀπό 
τούς προπαρατεθέντες τυπικούς νόμους 
(1566/1985, 4186/2013), πού συνιστοῦν καί τό 
ἀπαράβατο πλαίσιο τῆς νομοθετικῆς ἐξου-
σιοδότησης τῶν οἰκείων Υ.Α., καί οἱ ὁποῖοι 
δέν μεταβλήθηκαν πρίν ἀπό τήν ἔκδοση τῶν 
Υ.Α, ὥστε νά ἐπιτρέπουν Π.Σ. μέ ἀποκλίσεις 
ἀπό τή νομοθετημένη στοχοθεσία τους. 

Ε. Πορίσματα ἀπό τή νομολογία 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστηρίου 

τῶν ∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου 
(Ε∆∆Α) 

Πρίν ἀπ’ ὅλα, πρέπει νά ὑπομνησθεῖ ὅτι ἡ 
νομολογία τοῦ Ε∆∆Α δέν ἄγει στή συναγωγή 
ὀρθοῦ ἐπαγωγικοῦ συμπεράσματος ἐάν δια-
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βάζεται ἀποσυνδεδεμένη ἀπό τήν ἐθνική 
νομοθεσία τοῦ κράτους μέρους τῆς Εὐ-
ρωπαϊκῆς Σύμβασης ∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀν-
θρώπου (ΕΣ∆Α), ἡ συμφωνία τῆς ὁποίας, 
ὅπως ἑρμηνεύθηκε ἤ ἐφαρμόσθηκε ἀπό τά 
ἐθνικά δικαστήρια, ἐλέγχθηκε καί κρίθηκε σέ 
μία συγκεκριμένη ὑπόθεση ἀπό τό Εὐρωπαϊκό 
∆ικαστήριο. Στήν κρινόμενη μάλιστα θεματική 
περίπτωση, ἡ ἀνωτέρω ὑπόμνηση ἀποκτᾶ 
ἰδιάζουσα σημασία ἐν ὄψει τῆς κατ’ ἀνάγκην 
νομοθετικῆς ἀνομοιογένειας περί τό μάθημα, 
κατά τό περιεχόμενο, τή στόχευσή του καί 
τήν ἐν γένει διαμόρφωσή του, στά διάφορα 
συμβαλλόμενα κράτη τῆς ΕΣ∆Α, ἀνάλογα 
πρός τήν ἀνεξάντλητη περιπτωσιολογία τῶν 
ἐθνικῶν, θρησκευτικῶν, τοπικῶν, ἱστορικῶν 
πληθυσμιακῶν ἰδιαιτεροτήτων, ὁ λυσιτελής 
συνδυασμός τῶν ὁποίων ἐντάσσεται στό 
«περιθώριο ἐκτίμησης» κάθε κράτους. Ἡ νο-
μολογία τοῦ Ε∆∆Α, ὁρμώμενη ἀπό τή δια-
τύπωση τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 τοῦ 1 Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτόκολλου τῆς ΕΣ∆Α, κάνει 
λόγο γιά «θρησκευτικές καί φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις» τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
ἀξίωση νά γίνονται σεβαστές ἀπό τά κράτη 
κατά τήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν20 καί 
ὑπό τό φῶς τῆς διάταξης αὐτῆς διατυπώνει 
ὡρισμένες μείζονες προτάσεις:

1. Ὅτι τά δύο ἐδάφια τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ 
1ου Πρόσθ. Πρωτοκόλλου πρέπει νά δια-
βάζονται τό ἕνα ὑπό τό φῶς τοῦ ἄλλου, 
ἀλλά καί νά ἑρμηνεύονται σέ ἁρμονία μέ τά 
ἄρθρα 8, 9 (ἐλευθερία σκέψης, συνείδησης 
καί θρησκείας) καί 10 τῆς ΕΣ∆Α21.

2. Ὅτι ἡ κατοχύρωση τοῦ σεβασμοῦ τῶν 
«θρησκευτικῶν καί φιλοσοφικῶν πεποι-
θήσεων» τῶν γονέων δέν διακρίνει μεταξύ 
δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ἐκπαίδευσης καί ὅτι 
τό δεύτερο ἐδάφιο τοῦ ἄρθρου 2 ἀποβλέπει 
στή διασφάλιση τοῦ πλουραριστικοῦ καί 
ἀντικειμενικοῦ χαρακτῆρα τῆς ἐκπαίδευσης, 

ὅρος ἀναγκαῖος σέ μία «δημοκρατική κοι-
νωνία»22. 

3. Ὅτι τό ἄρθρο 2 τοῦ 1ου Προσθ. Πρωτο-
κόλλου δέν ἐπιτρέπει διάκριση μεταξύ τῆς 
θρησκευτικῆς διδασκαλίας καί τῶν ἄλλων 
ἐκπαιδευτικῶν ἀντικειμένων. Ἀπευθύνει ἔκ-
κληση στό κράτος, ὥστε κατά τήν παροχή 
ἐκπαίδευσης νά σέβεται τίς πεποιθήσεις τῶν 
γονέων, εἴτε πρόκειται γιά τίς «θρησκευτικές» 
εἴτε γιά τίς «φιλοσοφικές» 23. Αὐτό τό καθῆκον 
ἐκτείνεται ὄχι μόνο στό περιεχόμενο τῆς ἐκπαί-
δευσης καί τόν τρόπο παροχῆς της, ἀλλά καί 
στήν ἐμφάνιση τοῦ συνόλου τῶν κρατικῶν 
λειτουργιῶν. Τό ρῆμα «σέβεται» σημαίνει 
κάτι περισσότερο ἀπό «ἀναγνωρίζονται» ἤ 
«λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν». Ἐκτός ἀπό ἀρνητι-
κή ὑποχρέωση, συνεπάγεται κάποια θετική 
ὑποχρέωση ἐκ μέρους τοῦ κράτους. Ὁ ὅρος 
«πεποιθήσεις» δέν εἶναι συνώνυμος μέ τίς 
λέξεις «ἀπόψεις» καί «ἰδέες». ∆ηλώνει ἀπό-
ψεις πού ὑπερβαίνουν ἕνα ὁρισμένο ἐπίπεδο 
πειστικότητας, σοβαρότητας, συνέπειας καί 
σημασίας24. 

4. Ὅτι ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ 1ου 
Προσθ. Πρωτοκόλλου ἀποτελεῖ ἕνα σύνολο 
ρυθμίσεων, πού κυριαρχεῖται ἀπό τό πρῶτο 
ἐδάφιο. Μέ τή δέσμευσή τους νά μήν «ἀρ-
νοῦνται τό δικαίωμα στήν ἐκπαίδευση», τά 
συμβαλλόμενα κράτη ἐγγυῶνται τό δικαίωμα 
πρόσβασης σέ ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα πού 
ὑπάρχουν σέ μία δεδομένη στιγμή καί τό 
ὄφελος ἀπό τήν ἐκπαίδευση πού λαμβάνουν 
οἱ σπουδαστές, μέσῳ τῆς ἐπίσημης ἀναγνώ-
ρισης τῶν σπουδῶν25.

5. Ὅτι κατά τήν ἐκτέλεση τοῦ φυσικοῦ κα-
θήκοντός τους ἀπέναντι στά τέκνα τους οἱ 
γονεῖς, πού εἶναι κυρίως ὑπεύθυνοι γιά τήν 
«ἐκπαίδευση καί τή διδασκαλία» τῶν παιδιῶν 
τους, μποροῦν νά ἀπαιτοῦν ἀπό τό κράτος 
νά σέβεται τίς θρησκευτικές καί φιλοσοφικές 
τους πεποιθήσεις. Τό δικαίωμά τους αὐτό 
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συμβαδίζει στενά μέ τήν ἀπόλαυση καί τήν 
ἄσκηση τοῦ δικαιώματος στήν ἐκπαίδευση26.

6. Ὅτι, παρά τό γεγονός ὅτι τά μεμονωμένα 
συμφέροντα πρέπει σέ ὁρισμένες περιπτώ-
σεις νά ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτά τῆς ὁμάδας, 
ἡ δημοκρατία δέν σημαίνει ἁπλῶς ὅτι οἱ 
ἀπόψεις τῆς πλειοψηφίας πρέπει νά ὑπερ-
ισχύουν πάντα: μία ἰσορροπία πρέπει νά ἐπι-
τευχθεῖ, ἡ ὁποία νά διασφαλίζει τή δίκαιη 
καί ὀρθή μεταχείριση τῶν μειονοτήτων καί 
νά ἀποτρέπει κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης (Ε∆∆Α Valsamis v. Greece, ὅπ.π., § 
27).

7. Ὅτι ὡστόσο ἡ ρύθμιση καί ὁ προγραμ-
ματισμός τοῦ ὡρολογίου προγράμματος σπου-
δῶν ἐμπίπτει κατ’ ἀρχήν στήν ἁρμοδιότητα 
τῶν συμβαλλομένων κρατῶν. Ἀφορᾶ κυρίως 
σέ θέματα σκοπιμότητας, ἐπί τῶν ὁποίων ἡ 
κρίση δέν ἀπόκειται στό Εὐρωπαϊκό ∆ικα-
στήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωμάτων καί τῶν 
ὁποίων ἡ ἐπίλυση δύναται ἐπιτρεπτά νά 
ποικίλει ἀνάλογα μέ τή χώρα καί τήν ἐποχή27. 
Εἰδικώτερα, τό δεύτερο ἐδάφιο τοῦ ἄρθρου 
2 τοῦ 1ου Πρόσθ. Πρωτοκόλλου δέν ἐμ-
ποδίζει τά κράτη μέλη νά μεταδίδουν 
μέσῳ τῆς διδασκαλίας ἤ τήν ἐκπαίδευσης 
πληροφορίες ἤ γνώσεις, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, 
θρησκευτικῆς ἤ φιλοσοφικῆς προέλευ-
σης. ∆έν ἐπιτρέπεται οὔτε καί στούς γο-
νεῖς νά ἀντιταχθοῦν στήν ἔνταξη μιᾶς 
τέτοιας διδασκαλίας ἤ ἐκπαίδευσης στό 
σχολικό πρόγραμμα, εἰδάλλως τό σύν-
ολο τῆς θεσμοθετημένης διδασκαλίας θά 
διέτρεχε τόν κίνδυνο νά ἀποδειχθεῖ ἀν-
εφάρμοστο28.

8. Ὅτι τό δεύτερο ἐδάφιο τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ 
1ου Πρόσθ. Πρωτοκόλλου δέν ἐνσωματώνει 
κανένα δικαίωμα τῶν γονέων νά κρατοῦν τό 
παιδί τους σέ καθεστώς ἄγνοιας γιά τή θρη-
σκεία καί τη φιλοσοφία κατά τήν ἐκπαίδευσή 
του29. 

9. Ὅτι παράλληλα, ἐπειδή οἱ πληροφορίες 
σχετικά μέ τίς προσωπικές θρησκευτικές καί 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις ἀφοροῦν ὡρισμένες 
ἀπό τίς πλέον προσωπικές πτυχές τῆς ἰδιω-
τικῆς ζωῆς ἡ ἐπιβολή ὑποχρέωσης ἀπό τό 
Κράτος στούς γονεῖς νά ἀποκαλύπτουν 
λεπτομερεῖς πληροφορίες στίς σχολικές ἀρ-
χές γιά τίς θρησκευτικές καί φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις τους μπορεῖ νά συνιστᾶ παρα-
βίαση τοῦ ἄρθρου 8 τῆς ΕΣ∆Α καί, ἐνδε-
χομένως, ἐπίσης, τοῦ ἄρθρου 9 ΕΣ∆Α30 . 

10. Ὅτι τό δεύτερο ἐδάφιο τοῦ ἄρθρου 2 
τοῦ 1ου Πρόσθ. Πρωτοκόλλου συνεπάγεται 
ὅτι τό κράτος, κατά τήν ἐκπλήρωση τῶν κα-
θηκόντων πού ἀναλαμβάνει σέ σχέση μέ τήν 
ἐκπαίδευση καί τή διδασκαλία, πρέπει νά 
μεριμνᾶ ὥστε οἱ πληροφορίες ἤ οἱ γνώσεις 
πού περιλαμβάνονται στή διδακτέα ὕλη νά 
μεταφέρονται κατά τρόπο ἀντικειμενικό, 
κριτικό καί πλουραλιστικό. ∆έν ἐπιτρέπεται 
στό κράτος νά ἐπιδιώκει στόχους κατήχησης 
πού θά μποροῦσαν νά θεωρηθοῦν ὅτι δέν 
σέβονται τίς θρησκευτικές καί φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις τῶν γονέων. Αὐτό εἶναι τό ὅριο, 
πού δέν πρέπει νά ὑπερβαθεῖ31. 

11. Ὅτι γιά τήν ἐξέταση μιᾶς ἐθνικῆς νο-
μοθεσίας ἐν ὄψει τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ 1ου Πρόσ-
θετου Πρωτοκόλλου πρέπει, ἀποφεύγοντας 
ὁποιαδήποτε ἀξιολόγηση τῆς σκοπιμότητας 
τῆς οἰκείας νομοθεσίας, νά λαμβάνεται ὑπ’ 
ὄψιν τό πραγματικό ὑλικό τῆς κάθε ὑπόθεσης, 
ἡ ὁποία τίθεται ὑπό κρίση. Βεβαίως, μπορεῖ 
νά συμβαίνουν καταχρήσεις ὡς πρός τόν 
τρόπο πού οἱ ἰσχύουσες ἐθνικές διατάξεις 
ἐφαρμόζονται ἀπό ἕνα συγκεκριμένο σχο-
λεῖο ἤ ἕναν ἐκπαιδευτικό καί οἱ ἁρμόδιες 
ἀρχές ἔχουν τήν ὑποχρέωση νά ἐπιδείξουν 
τή μεγαλύτερη δυνατή προσοχή γιά νά ἐξ-
ακριβώσουν μήπως οἱ θρησκευτικές καί 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις τῶν γονέων δέν 
λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν σέ αὐτό τό ἐπίπεδο, 
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ἐξ αἰτίας ἔλλειψης μέριμνας, ἔλλειψης ὀρθῆς 
στάθμισης ἤ ἀθέμιτου προσηλυτισμοῦ32.

12. Ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, 
ὅπως καί ὅλα τά σχολικά μαθήματα, πρέ-
πει νά διέπεται ἀπό τίς ἀρχές τῆς ἀντι-
κειμενικότητας καί τοῦ πλουραλισμοῦ καί 
ὅτι οἱ ἀρχές αὐτές δέν παραβιάζονται, 
ἐπειδή τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀνα-
φέρεται κατά κύριο λόγο στήν κυρίαρ-
χη θρησκευτική παράδοση τῆς οἰκείας 
χώρας33, ὅμως οἱ γονεῖς δικαιοῦνται νά 
θεωρήσουν ὅτι ἀκόμη καί ἕνα μάθημα γνω-
σιολογικοῦ χαρακτῆρα, ἐφόσον κυριαρχεῖται 
ἀπό διδακτική ὕλη σχετική μέ συγκεκριμένο 
θρήσκευμα, ἐγείρει ζήτημα συνειδησιακῆς 
σύγκρουσης γιά τά τέκνα τους μεταξύ τῶν 
διδασκόμενων ἀξιῶν στό σχολεῖο καί τῶν 
ἀξιῶν τῆς οἰκογένειάς τους34 καί πρέπει 
νά ὑφίσταται κατάλληλος μηχανισμός γιά 
τήν ἱκανοποίηση τῆς κρατικῆς ὑποχρέωσης 
σεβασμοῦ τῶν θρησκευτικῶν καί φιλοσο-
φικῶν πεποιθήσεών τους35. Ἡ νομολογία τοῦ 
Ε∆∆Α ἑπομένως πρεσβεύει τήν ἄποψη ὅτι τό 
ΜτΘ πρέπει νά διέπεται ἀπό τίς ἀρχές τῆς 
ἀντικειμενικότητας καί τοῦ πλουραλισμοῦ, 
ἀλλά οἱ ἀρχές αὐτές δέν παραβιάζονται 
ἄνευ ἑτέρου, ἐπειδή τό ΜτΘ ἀναφέρεται 
κατά κύριο λόγο στήν κυρίαρχη θρησκευτική 
παράδοση τῆς οἰκείας χώρας36. Συνεπῶς, 
δέν ἀπαγορεύεται κατά τήν ΕΣ∆Α τό ΜτΘ 
νά εἶναι ὁμολογιακό, ἀλλά ὀφείλει νά τηρεῖ 
τίς παραπάνω ἀρχές (σήμερα 22 εὐρωπαϊκά 
κράτη παρέχουν ὑποχρεωτικό ἤ προαιρετικό 
ΜτΘ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα37). Ἀπό αὐτήν 
τήν κρίση τοῦ Ε∆∆Α συνάγεται κατ’ ἐπέκταση 
ὅτι τό ὁμολογιακό μάθημα δέν ταυτίζεται 
μέ τόν κατηχητισμό (ἐξ ἄλλου ἡ κατήχηση 
ἀποτελεῖ σκοπό καί ὄχι εἶδος μαθήματος).

Ὡς πρός τό θέμα τοῦ σκοποῦ τοῦ μαθήματος 
καί τῆς σχέσης τοῦ χαρακτῆρα τοῦ ΜτΘ μέ 
τό δικαίωμα ἀπαλλαγῆς, προκύπτει ἀπό 

τή διατύπωση τῆς νομολογίας τοῦ Ε∆∆Α 
πρῶτον ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ κατήχηση, ἐφ’ 
ὅσον αὐτή ἀντίκειται στίς κοσμοθεωρητικές 
πεποιθήσεις τῶν γονέων38. Τήν τελευταία 
ἐπιφύλαξη ἀξιοποιεῖ ἡ πλειοψηφία τῆς 
Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ (660/2018 σκ. 11 καί 
926/2018 σκ. 14) κρίνοντας ὅτι θά μποροῦσε 
νά ὑπάρξει αὐτοτελές καί ἐπιπλέον μάθημα 
Θρησκειολογίας «ἀντικειμενικό, κριτικό καί 
πλουραλιστικό», ἀπευθυνόμενο σέ ὅλους 
τούς μαθητές, ὑπονοώντας ἐξ ἀντιδιαστολῆς 
ὅτι τό ΜτΘ, πού ἀπευθύνεται στήν ὀρθόδοξη 
χριστιανική πλειοψηφία κατά τό ἄρθρο 16 
παρ. 2 Συντ., μπορεῖ νά μήν ἔχει τά ἀνωτέρω 
χαρακτηριστικά. 

Κατά τήν ΕΣ∆Α δηλαδή μπορεῖ τό μάθημα 
νά ἔχει (πέραν τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα 
καί) κατηχητικό σκοπό, ἀρκεῖ νά ὑφίσταται 
μηχανισμός ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα. Τό 
συμπέρασμα αὐτό χρησιμοποιοῦν οἱ ἀπο-
φάσεις ΣτΕ 660/2018 καί 926/2018 γιά νά 
καταλήξουν ὅτι τό κατά τό ἄρθρο 16 παρ. 
2 Συντ. μάθημα μπορεῖ νά ἀπευθύνεται 
μόνο στούς ὀρθόδοξους χριστιανούς μαθητές 
(ἀφοῦ κάτι τέτοιο δέν ἀπαγορεύεται ἀπό τήν 
ΕΣ∆Α). Ὡστόσο ὑπό τό παρόν Σύνταγμα θά 
διαφωνήσω στό σημεῖο αὐτό πλειοδοτώντας: 
τό ΜτΘ ὀφείλει καί νά ἔχει πλειοψηφία 
ὕλης ἀπό τή ζωή καί ἱστορία τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας μέ μορφωτικούς στόχους, ἀλλά 
καί νά ἀπευθύνεται σέ ὅλη τή σχολική κοι-
νότητα, ἀκριβῶς ἐπειδή, ἐφ’ ὅσον θά εἶναι 
ἕνα μάθημα γνωσιολογικῶν στόχων, δέν πρέ-
πει νά ὑπάρχει κατ’ ἀρχήν δικαίωμα στή 
θρησκευτική ἀγνωσία39. 

∆εύτερον, ἡ νομολογία τοῦ Ε∆∆Α40 ἀπό τό 
2014 ἀναγνωρίζει ὡστόσο δικαίωμα ἐξαίρεσης 
καί ἀπό μάθημα, πού ἱκανοποιεῖ τίς ἀρχές τῆς 
ἀντικειμενικότητας καί δέν εἶναι κατηχητικό, 
ὅταν αὐτό ἀναλύει κατά μείζονα λόγο τήν 
κυρίαρχη  θρησκευτική  παράδοση τῆς χώ-
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ρας, τήν ὁποία δέν ἀσπάζεται ὁ μαθητής41. 
Ἡ νομολογιακή αὐτή πρόοδος καταρρίπτει 
ὡς χιμαιρικό τόν διακηρυγμένο πολιτικό καί 
παιδαγωγικό στόχο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς 
ὅτι δῆθεν μέ ἕνα διαφορετικό, λιγότερο ὀρθό-
δοξο χριστιανικό μάθημα, δέν θά ὑπάρχει τό 
φαινόμενο τῶν αἰτήσεων ἀπαλλαγῶν ἀπό τό 
μάθημα. Μέ βάση τή νομολογιακή ἑρμηνεία 
τῆς ΕΣ∆Α, φαίνεται ὅτι θά ἐδικαιολογεῖτο τό 
δικαίωμα ἐξαίρεσης γιά τούς ἑτεροδόξους, ἑτε-
ροθρήσκους ἤ ἀθέους, ἐφ’ ὅσον τό μάθημα 
ἔχει ὡς κύριο ἀντικείμενό του ὕλη ἀπό τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀκόμη καί ἐάν αὐτό 
γίνεται κατά παιδαγωγικά ὀρθό, ἐπιστημονικό, 
οὐδέτερο καί μή προπαγανδιστικό τρόπο, 
ἀλλά καί —ἀντίστοιχα— ὑφίσταται δικαίωμα 
ἐξαίρεσης τῶν ὀρθόδοξων μαθητῶν καί ἀπό 
τή διδασκαλία ὕλης ἀπό ἄλλες θρησκευτικές 
παραδόσεις, ἐάν κατά τόν ἰσχυρισμό τους ἡ 
διδασκαλία αὐτή προσβάλλει τίς θρησκευτικές 
τους πεποιθήσεις, μέ τίς ὁποῖες τούς μεταδίδει 
ἡ οἰκο-γένειά τους. 

Ἀξίζει ἡ ἀναφορά στά εἰδικά συμπεράσματα 
τῆς νομολογίας τοῦ Ε∆∆Α στίς ὑποθέσεις 
Hasan & Eylem Zengin v. Turkey42 καί Man-
sur Yalçin v. Turkey43. Σέ ἀμφότερες τίς ὑπο-
θέσεις τό Ε∆∆Α κλήθηκε νά ἀντιμετωπίσει 
τήν ἔλλειψη στήν τουρκική νομοθεσία πρό-
βλεψης γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν Ἀλεβιτῶν 
ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο 
κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει διδασκαλία 
ἐδαφίων ἀπό τό Κοράνι καί τή Σούνα, πε-
ριοριζόμενης κατά νόμον τῆς δυνατότητας 
ἀπαλλαγῆς μόνο γιά τούς μαθητές–τέκνα 
Χριστιανῶν ἤ Ἑβραίων44. Τό ∆ικαστήριο, ἄν 
καί δέν διέγνωσε ὅτι τό μάθημα παραβιάζει τίς 
προαναφερθεῖσες ἀρχές τοῦ πλουραλισμοῦ 
καί τῆς ἀντικειμενικότητας, κατέληξε ὅτι 
τό τουρκικό ἐκπαιδευτικό σύστημα ὤφειλε 
νά παρέχει δικαίωμα ἐξαίρεσης καί κακῶς 

προσφέρει πολύ περιορισμένη δυνατότητα 
ἐξαίρεσης μόνο γιά δύο θρησκεύματα45 μέ 
ἀποτέλεσμα οἱ γονεῖς διαφορετικοῦ θρη-
σκεύματος πού ζητοῦν ἀπαλλαγή νά ὑπο-
χρεοῦνται νά ἐξηγήσουν σέ ποιά ἀκριβῶς 
θρησκευτική κοινότητα ἀνήκουν. Κρίθηκε ὅτι 
ὁ μηχανισμός αὐτός ὑποβάλλει τούς γονεῖς στό 
βαρύ καθῆκον καί τήν ὑποχρέωση νά ἀποκα-
λύψουν τίς θρησκευτικές-φιλοσοφικές τους 
πεποιθήσεις προκειμένου τά τέκνα τους 
νά ἀπαλλαγοῦν καί εἶναι ἀκατάλληλος γιά 
τήν προστασία τῆς ἀρνητικῆς θρησκευτικῆς 
τους ἐλευθερίας46. Μέχρις ἐκεῖ κινήθηκε τό 
Ε∆∆Α, χωρίς νά ὑφίσταται μείζων πρόταση 
ἤ συμπέρασμα στή νομολογία του ὅτι ἡ θέ-
σπιση ὑποχρέωσης νά ἐπικαλεσθεῖ ὁ αἰτῶν 
γενικά λόγους ἀναγόμενους σέ διαφορετικές 
θρησκευτικές πεποιθήσεις του γιά νά τύχει 
ἀπαλλαγῆς προσβάλλει τό δικαίωμα ἄρ-
νησης ἀποκάλυψης τῶν θρησκευτικῶν πε-
ποιθήσεών του. Ἐπιπλέον, ὁ μηχανισμός 
τῆς τουρκικῆς ἐκπαιδευτικῆς νομοθεσίας, ὁ 
ὁποῖος ἀπαιτεῖ τή θετική καί εἰδική δήλωση 
περί τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν 
αἰτούντων καί ἐξετάσθηκε στίς παραπάνω 
ὑποθέσεις, δέν ἔχει καμία σχέση μέ τά προ-
βλεπόμενα στήν ἰσχύουσα Ἐγκύκλιο ὑπ’ 
ἀριθ. πρωτ. 12773/∆2/23.1.2015 τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, κατά 
τήν ὁποία δέν ἀπαιτεῖται ἡ ἀνάλυση καί 
συγκεκριμένη, θετική καί εἰδική ἀποκάλυψη 
τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τοῦ ζητοῦν-
τος τήν ἐξαίρεση ἀπό τό ΜτΘ, ἀλλά ἐξαρκεῖ ἡ 
σοβαρή ἐπίκληση τῆς ὕπαρξης διαφορετικῶν 
θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί μέχρις ἐκεῖ. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
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ΣΤ. Ἡ ἀποσύνδεση τοῦ χαρακτῆρα 
καί τῆς στόχευσης τοῦ μαθήματος 

τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τή διαδικασία 
ἀπαλλαγῆς 

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι καί τό Ὑπουργεῖο 
Παιδείας πρίν καί μετά ἀπό τά νέα Π.Σ. 
τοῦ ΜτΘ (2016, 2017), ἀλλά καί ἡ ἀρχή 
Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικοῦ Χαρα-
κτῆρα (ΑΠ∆ ΠΧ) ἤδη ἀπό τήν πρώτη ἀπό-
φαση ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐξαίρεσης ἀπό 
τό μάθημα (77Α/2002), ὅσο καί οἱ επόμενες 
ἀποφάσεις καί γνωμοδοτήσεις της (69/2015, 
4/2015, 94/ 2015), δέν ἀσχολήθηκαν μέ τήν 
ἐξέταση τοῦ περιεχομένου τοῦ προγράμματος 
σπου-δῶν καί τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος, 
ὥστε νά ἐξακριβώσουν τήν κατά νόμον φύση 
καί τή σκοποθεσία του, καί περαιτέρω νά 
κρίνουν ἐάν καί πῶς πρέπει νά ἐπιτρέπεται 
ἡ ἐξαίρεση ἀπό τήν παρακολούθηση καί 
ἐξέταση σέ αὐτό. Στοιχειώδης ὑποχρέωση 
γιά τίς σχολικές μονάδες τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας, ὅσο καί περαιτέρω γιά τήν ΑΠ∆ΠΧ, 
πού καλοῦνται νά κρίνουν τά αἰτήματα ἐξαί-
ρεσης ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
μέ βάση ὑπερκείμενους κανόνες δικαίου, 
εἶναι ἡ διαπίστωση, ὡς λογικῆς καί νομικῆς 
προϋπόθεσης, τοῦ χαρακτῆρα, τοῦ περιε-
χομένου καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν στόχων τοῦ 
οἰκείου μαθήματος. Ἑπομένως φέρουν τήν 
ὑποχρέωση ἐξέτασης τοῦ χαρακτῆρα τοῦ 
σκοποῦ καί τῆς ὕλης τοῦ μαθήματος, ὅπως 
αὐτοί συνάγονται ἀπό τά ἴδια τά προγράμ-
ματα σπουδῶν καί τήν ὕλη (σχολικά βιβλία 
κ.λπ.), ὥστε νά συμπεράνουν τίς ἐφαρμοστέες 
διατάξεις γιά τήν ἀπαλλαγή (π.χ. ἄρθρο 5, 
13 Συντ.) καί κατ’ ἀκολουθίαν τό ἀναγκαῖο 
περιεχόμενο τῆς δήλωσης ἀπαλλαγῆς τοῦ 
μαθητῆ. 

Ὡστόσο ἡ ἀπό 23.1.2015 ἰσχύουσα Ἐγκύ-
κλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τή δυ-

νατότητα ἀπαλλαγῆς λόγῳ συνειδησιακῆς 
σύγκρουσης παρέμεινε ἡ ἴδια τόσο πρίν ὅσο 
καί μετά ἀπό τή θέση σέ ἰσχύ τῶν ὑπουργικῶν 
ἀποφάσεων τῶν Π.Σ. τοῦ ΜτΘ ἔτους 2016 
καί 2017, γεγονός ἐνδεικτικό τῆς ἑρμηνείας 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι καί παρά τή 
θέση ἐν ἰσχύι τῶν Υ.Α., πού εἰσήγαγαν ἕνα 
σαφῶς μή ὁμολογιακό ΜτΘ, παραμένει τό 
δικαίωμα ἀπαλλαγῆς, γι’ αὐτό δέν ἀνεκάλεσε 
τή σχετική μέ τίς ἀπαλλαγές γιά λόγους 
συνείδησης Ἐγκύκλιο47 καί ἑπομένως δέν 
τίς ἀπαγόρευσε. Ἡ διοικητική πρακτική τοῦ 
Ὑπουργείου ἀποδεικνύει ὅτι τά ὀφέλη τοῦ 
συμβιβασμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
(Ι.Σ.Ι. τῆς 27.6.2017), πού δέχθηκε κατ’ ἀρχήν 
τά νέα Π.Σ. ὡς δομική βάση σκοποθεσίας 
καί συζήτησης, ὅτι δηλαδή διασφάλισε τοὐ-
λάχιστον τόν ὀρθόδοξο προσανατολισμό καί 
τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ΜτΘ, ἀναφαί-
νονται ὡς παραβίαση ἀνοικτῶν θυρῶν. Τό 
ΜτΘ ὀφείλει νά ἔχει περιεχόμενο κυρίως 
ἀπό τή χριστιανική Ὀρθοδοξία καί νά εἶναι 
ὑποχρεωτικό, ὄχι ἐπειδή ἔτσι συμφωνοῦν 
Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, ἀλλά ἐπειδή ἔτσι ἐπιβάλλει τό ἄρ-
θρο 16 παρ. 2 Συντ., ὥστε αὐτά τά χαρα-
κτηριστικά του δέν ὑπόκεινται οὔτε σέ 
συνδιαλλαγή οὔτε σέ μεταβολή ἀπό τόν κοινό 
ἤ κανονιστικό νομοθέτη. Περαιτέρω, ἐάν ὑπό 
τόν ὅρο «διασφάλιση τῆς ὑποχρεωτικότητας» 
ὑπονοεῖται ὅτι δέν θά ἐπιτρέπονται πλέον ἤ 
θά δυσχερανθοῦν οἱ ἀπαλλαγές ἀπό τό ΜτΘ, 
πρόκειται γιά ἀνεδαφικό στόχο, ἰδίως ἐν 
ὄψει τῆς ὡς ἄνω νομολογίας τοῦ Ε∆∆Α, καί 
ἀποδεικνύεται φυσικά καί ἀπό τή διατήρηση 
σέ ἰσχύ τῆς ἀπό 23.1.2015 Ἐγκυκλίου, ἡ ὁποία 
ἑρμηνεύεται διασταλτικῶς ἀπό τήν ΑΠ∆ΠΧ 
(βλ. κατωτέρω). Ὁμοίως, καί ἡ εκ μέρους 
τῆς ΑΠ∆ΠΧ μεθοδολογία ἀποσύνδεσης 
τοῦ χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος ἀπό τίς 
προϋποθέσεις ἀπαλλαγῆς στίς ἀποφάσεις 
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της θέτει ἐκποδών τήν ἐπιχειρηματολογία 
ὅτι δῆθεν ἕνα μάθημα θρησκειολογικό 
μπορεῖ νά μήν ὑπόκειται σέ ἀπαλλαγές ἤ 
ἔστω, συρρικνώνει τό δικαίωμα ἀπαλλαγῆς 
(ὑπόθεση πού φαίνεται νά πιστεύει ἡ μειο-
ψηφία στίς ἀποφάσεις ΣτΕ 660/2018 σκ. 15 
καί 926/2018 σκ. 12). 

Ζ. Ἡ ἑρμηνευτική γραμμή τῆς ΑΠ∆ΠΧ 
γιά τίς ἀπαλλαγές καί ἡ ὑπ’ αριθ. 
πρωτ. 12773/∆2/23.1.2015 Ἐγκύκλιος 

τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων 

Ὑπό τά ἀνωτέρω δεδομένα πρέπει νά ἐξε-
τασθεῖ τό ἐρώτημα τῆς παραπεμπτικῆς ἀπό-
φασης 69/2015, πού ἀπάντησε ἡ Ὁλομέλεια 
τῆς ΑΠ∆ΠΧ μέ τή γνωμοδότηση τῆς 4/201548 

καί τήν ἀπόφαση τῆς 94/201549, ἤτοι τό ζήτημα 
ἐάν καί σέ ποιό βαθμό ὀφείλουν οἱ ἀσκοῦντες 
τή γονική μέριμνα ἀνήλικου μαθητή (ἤ ἐνή-
λικας μαθητής) νά ἀποκαλύψουν, θετικά 
ἤ ἀρνητικά, τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις 
τους προκειμένου νά χορηγηθεῖ ἀπαλλαγή 
ἤ ὄχι ἀπό τήν ὑποχρεωτική παρακολούθηση 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. 

Ἡ παραπεμπτική ἀπόφαση ὑπ’ ἀριθ. 69/
2015 τοῦ Τμήματος τῆς ΑΠ∆ΠΧ ὑπενθύμισε 
σέ σχέση μέ τήν Ἐγκύκλιο 12773/∆2/23.1.2015 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι: «Περαιτέρω, 
σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση 77Α/2002 τῆς 
ἀρχῆς, οἱ γονεῖς ἤ κηδεμόνες πού ἐπιθυμοῦν 
τά παιδιά τους νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νά μπο-
ροῦν νά ἀσκοῦν τό δικαίωμά τους αὐτό, 
κατ’ ἐπίκληση τῶν πεποιθήσεών τους καί 
χωρίς νά προβαίνουν σέ καμία περαιτέρω 
διευκρίνιση ἄν εἶναι ἄθρησκοι, ἑτερόδοξοι ἤ 
ἑτερόθρησκοι». 

Ἡ Ἐγκύκλιος 12773/∆2/23.1.2015 τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων 

ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὅτι: «Τό μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρεωτικό γιά 
ὅλους τούς μαθητές (άρ.16, παρ. 2 τοῦ Συν-
τάγματος)... Ὡστόσο, παρέχεται ἡ δυνα-
τότητα σέ μή Χριστιανούς Ὀρθόδοξους 
μαθητές, δηλαδή ἀλλόθρησκους ἤ ἑτερό-
δοξους ἤ ἄθρησκους, πού ἐπικαλοῦνται 
λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης, νά ἀπαλ-
λαγοῦν ἀπό τήν παρακολούθησή του. Συν-
επῶς, ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν παρέχεται νόμιμα, ἀποκλειστικά 
καί μόνο γιά τήν προάσπιση τῆς ἐλευ-
θερίας τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, ὅπως 
προβλέπεται ἀπό τό Σύνταγμα καί περι-
γράφεται στούς οἰκείους νόμους καί στίς 
ἀποφάσεις τῶν διεθνῶν καί ἑλληνικῶν δι-
καστηρίων. ... ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν χορηγεῖται ὕστερα ἀπό 
ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ ν.1599/1986, τοῦ 
ἴδιου τοῦ μαθητῆ (ἄν εἶναι ἐνήλικος) ἤ καί 
τῶν δύο γονέων του (ἄν εἶναι ἀνήλικος), 
στήν ὁποία θά ἀναφέρεται ὅτι ὁ μαθητής 
δέν εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί ἐξ 
αὐτοῦ ἐπικαλεῖται λόγους θρησκευτικῆς 
συνείδησης, χωρίς νά εἶναι ὑποχρεωτική ἡ 
ἀναφορά τοῦ θρησκεύματος στό ὁποῖο ἀνή-
κει, ἐκτός ἄν τό ἐπιθυμεῖ».

Ἑπομένως, ἡ ἀπό 23.1.2015 Ἐγκύκλιος 
προβλέπει ὅτι ἀρκεῖ ἡ γενική καί ἀρνητική 
δήλωση τῶν γονέων (ἤ τοῦ ἐνήλικα μαθητῆ) 
ὅτι δέν ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί γιά τόν λόγο αὐτό 
ἔχουν λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης γιά 
τήν ἀπαλλαγή του ἀπό τό σχετικό μάθημα. Ἡ 
ὡς ἄνω δηλαδή Ἐγκύκλιος στέκεται ἕνα βῆμα 
πιό πίσω καί ἀπό τήν προγενέστερη ἀπόφαση 
τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 3356/1995 
(σκ. 4), ἡ ὁποία κινούμενη σέ πιό αὐστηρό 
πλαίσιο ἔκρινε ὅτι: «Εἶναι ὅμως πρόδηλον 
ὅτι ἐάν ἕνας ἤ περισσότεροι μαθητές, ἄλλως 
οἱ γονεῖς τους, ἀσκώντας τό κατοχυρωμένο 
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μέ τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος καί τίς ὡς 
ἄνω διατάξεις τῆς Συμβάσεως τῆς Ρώμης 
δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, δη-
λώσουν καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, πρός 
τόν ∆ιευθυντή τοῦ Σχολείου, ὅτι γιά λό-
γους θρησκευτικῆς συνείδησης, ἤτοι διότι 
εἶναι ἑτερόδοξοι, ἑτερόθρησκοι ἤ ἄθεοι, 
δέν ἐπιθυμοῦν νά παρακολουθήσουν (οἱ ὡς 
ἄνω μαθητές) τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος 
τῶν Θρησκευτικῶν ἤ νά μετάσχουν στίς 
ἄλλες θρησκευτικές ἐκδηλώσεις πού προ-
βλέπονται ἀπό τό σχολικό πρόγραμμα, ὁ 
Διευθυντής ἔχει ὑπηρεσιακό καθῆκον ... 
νά προβεῖ ἀμέσως σέ ὅλες τίς ἀναγκαῖες, 
κατά τόν νόμο ἐνέργειες, οὕτως ὥστε οἱ 
μαθητές αὐτοί νά μή μετέχουν στίς πιό 
πάνω θρησκευτικές ἐκδηλώσεις καί νά μήν 
παρακολουθοῦν τή διδασκαλία τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν ... Ἀκόμη δέ καί 
ἐάν μία τέτοια ἄρνηση τοῦ μαθητῆ, ἄλ-
λως τῶν γονέων του, δέν συνοδεύεται 
ἀπό ἐπίκληση λόγων θρησκευτικῆς συν-
είδησης ὁ ∆ιευθυντής ἔχει καί πάλι τήν 
ὑποχρέωση, πού ἀπορρέει ἀπό τίς αὐτές 
πιό πάνω διατάξεις, νά διερευνήσει μή-
πως τυχόν ἡ ἄρνηση αὐτή ὀφείλεται σέ 
τέτοιου εἴδους λόγους, οὕτως ὥστε νά 
συμπεριφερθεῖ ἀναλόγως, σύμφωνα μέ ὅσα 
ἐκτίθενται πιό πάνω». 

Ἐπίσης ἡ ἰσχύουσα Ἐγκύκλιος (23.1.2015) 
εἶναι ἐλαστικότερη καί ἀπό τίς παραδοχές 
τῆς μειοψηφίας στίς ἀποφάσεις ΣτΕ 660/
2018 καί 926/2018, ἡ ὁποία, σέ μία ὑποφορά 
τοῦ λόγου, δικαιολόγησε τήν ἀποκάλυψη 
τοῦ θρησκεύματος προκειμένης τῆς ἄσκησης 
τοῦ δικαιώματος ἀπαλλαγῆς ἀπό τό ΜτΘ: «ἡ 
ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως...
περιλαμβάνει δέ ... καί τό δικαίωμα τοῦ ἀτό-
μου νά μήν ἀποκαλύπτει τό θρήσκευμα ἤ 
τίς θρησκευτικές ἐν γένει πεποιθήσεις του. 
Διάφορο δέ εἶναι τό ζήτημα τῆς οἰκειοθελοῦς 

πρός τίς κρατικές ἀρχές γνωστοποιήσεως 
τοῦ θρησκεύματος τοῦ ἀτόμου, γιά τήν ἄ-
σκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων πού 
ἀναγνωρίζει ἡ ἔννομη τάξη γιά τήν προστα-
σία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας (π.χ. ἡ μή 
ἐκπλήρωση τῶν στρατιωτικῶν ὑποχρεώσεων 
γιά λόγους ἀντιρρήσεων συνειδήσεως, ἡ 
ἀπαλλαγή ἀπό τή διδασκαλία τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν καί ἀπό συναφεῖς 
σχολικές ὑποχρεώσεις, ὅπως ὁ Ἐκκλησια-
σμός καί ἡ ὁμαδική προσευχή, κ.λπ. ...)». 
(ΣτΕ 660/2018, σκ. 15). 

Ἡ ἀπόφαση 77Α/2002 τῆς ἀρχῆς ἐκδόθηκε 
ὑπό τό καθεστώς τῆς Ἐγκυκλίου ὑπ’ ἀριθ. 
πρωτ. Γ2/8904/29-11-1995 τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί προέβλεπε 
ὅτι, γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν μαθητῶν τόσο 
ἀπό τή διδασκαλία ὅσο καί ἀπό τήν ἐξέταση 
στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, οἱ γονεῖς θά 
πρέπει νά καταθέσουν κοινή δήλωση στό 
σχολεῖο «ἀπό τήν ὁποία νά προκύπτει ὅτι 
ὁ μαθητής εἶναι ἄθρησκος, ἤ ἑτερόδοξος, 
ἤ ἑτερόθρησκος» (ΥΠΕΠΘ – Γ2/8904/29-
11-1995), ἐνῶ τότε ἴσχυε εἰδικά γιά τούς 
μαθητές–Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, καί ἄλλη 
ἑρμηνευτική Ἐγκύκλιος πού προέβλεπε 
ἐπίσης ὅτι οἱ γονεῖς ὄφειλαν νά καταθέσουν 
κοινή ὑπεύθυνη δήλωση, μέ τήν ὁποία θά 
δήλωναν ὅτι τόσο οἱ ἴδιοι ὅσο καί τά παιδιά 
τους ἀνήκουν στή συγκεκριμένη θρησκευτική 
κοινότητα (ΥΠΕΠΘ–Γ1/1/1/2-1-1990). Εἶναι 
σαφές ὅτι οἱ ἐν λόγῳ παλαιότερες Ἐγκύκλιοι 
ἀπαιτοῦσαν εἴτε τή θετική καί εἰδική δήλωση 
τῶν ἐνδιαφερόμενων ποιό θρήσκευμα ὁμολο-
γοῦν οἱ γονεῖς καί ὁ μαθητής (γι’ αὐτό καί 
ἡ ἀπόφαση 77Α/2002 ἀναφέρει: «Τό αὐτό 
συμβαίνει καί μέ τήν ὑποχρεωτική δήλωση 
τοῦ θρησκεύματος πού προβλέπεται ὡς 
ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τήν ἀπαλλαγή 
μαθητῆ ἀπό τά θρησκευτικά») εἴτε τήν 
ἀρνητική καί εἰδική δήλωση ὅτι εἶναι ἀλλό-
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θρησκος ἤ ἀλλόδοξος ἤ ἄθεος, ἐνῶ ἡ νῦν 
ἰσχύουσα Ἐγκύκλιος (2015) ἀρκεῖται στή γε-
νική καί ἀρνητική δήλωση τῆς μή ἔνταξης 
τῶν ἀσκούντων τή γονική μέριμνα τοῦ μαθητῆ 
στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ. 

Ἡ ΑΠ∆ΠΧ μέ τίς τελευταῖες ἀποφάσεις 
(94/2015) καί γνωμοδοτήσεις (4/2015) ὑπό 
τήν ἰσχύ τῆς ἀπό 23.1.2015 Ἐγκυκλίου ἀκο-
λούθησε βασικά τήν ἑρμηνευτική γραμμή τῆς 
ἀπόφασης τῆς Ὁλομέλειας 77Α/2002 καί κατ’ 
οὐσίαν διέστειλε τίς στενές προϋποθέσεις 
τῆς Ἐγκυκλίου, πού ἀπαιτεῖ τή δήλωση ὅτι ὁ 
μαθητής δέν εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός καί γι’ 
αὐτό ἔχει λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης, 
μετατρέποντας τήν παρατακτική διατύπωσή 
της σέ διαζευκτική: «...παρέχεται ἡ δυνα-
τότητα στούς γονεῖς πού δέν ἐπιθυμοῦν νά 
παρακολουθεῖ τό παιδί τους τό μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν ἤ νά ὑποβάλλουν ὑπεύθυνη 
δήλωση ὅτι δέν εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος 
ἤ ἐναλλακτικά νά ζητοῦν τήν ἀπαλλαγή 
ἀπό τήν ὑποχρέωση παρακολούθησης μέ 
ἐπίκληση λόγων θρησκευτικῆς συνείδησης, 
οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν τή μή συμμετοχή στό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»50. ∆ηλαδή κατά 
τήν ἀπόφαση 94/2015 καί τή γνωμοδότηση 
4/2015 τῆς ΑΠ∆ΠΧ ἀποδίδεται στήν Ἐγκύκλιο 
τοῦ 2015 τό νόημα ὅτι ὁ μαθητής δύναται ἤ νά 
δηλώσει ὅτι δέν εἶναι χριστιανός ὀρθόδοξος 
ἤ ὅτι ἔχει λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης 
(χωρίς νά ὑποχρεοῦται νά δηλώσει ὅτι δέν 
εἶναι χριστιανός ὀρθόδοξος). Ἐπιπλέον, στό 
σημεῖο αὐτό οἱ ἀνωτέρω κρίσεις τῆς ΑΠ∆ΠΧ 
διαφοροποιοῦνται ἀπό τήν ἀπόφαση 77Α/
2002 τῆς ἀρχῆς πού ἔκρινε ὅτι καί οἱ γενι-
κώτερες κοσμοθεωρητικές ἀντιλήψεις, καί ὄχι 
μόνο οἱ θρησκευτικές πεποιθήσεις, μποροῦν 
νά δικαιολογοῦν τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό ΜτΘ.

Ἐπειδή ἀπό τό κείμενο τῶν παραπάνω 
ἀποφάσεων καί γνωμοδοτήσεων τῆς ΑΠ∆ΠΧ 

(94/2015, 4/2015, 69/2015, 77Α/2002) δέν 
φαίνεται νά διαδραματίζει βαρύνουσα σημα-
σία ἡ ἀνωτέρω διαφορά τοῦ περιεχομένου 
τῶν ἑκάστοτε Ἐγκυκλίων, ἀλλά τό ζήτημα 
ἑστιάζεται ἐν γένει στήν ἀναγκαιότητα τῆς 
θετικῆς ἤ ἀρνητικῆς ἀποκάλυψης τῶν θρη-
σκευτικῶν φρονημάτων τους, παραθέτουμε 
τίς ἀκόλουθες παρατηρήσεις ἐπί τῆς ἀπό-
φασης ὑπ’ ἀριθ. 77Α/2002, τήν ὁποία σέ 
μεγάλο βαθμό ἀκολούθησαν οἱ ἑπόμενες ἀπο-
φάσεις καί γνωμοδοτήσεις τῆς ΑΠ∆ΠΧ: 

α. Ἡ ἀπόφαση 77Α/2002 ἔκρινε ὅτι παρα-
βιάζεται ἡ ἀρχή τῆς ἀναγκαιότητας κατά τή 
συλλογή εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων 
τῶν γονέων καί τῶν μαθητῶν, ὅταν ζητεῖται 
ἀπό αὐτούς ἡ συγκεκριμένη ἀποκάλυψη τῶν 
θρησκευτικῶν πεποιθήσεών τους, προκειμένου 
νά χορηγηθεῖ ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν («Τό αὐτό συμβαίνει καί μέ τήν 
ὑποχρεωτική δήλωση τοῦ θρησκεύματος πού 
προβλέπεται ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση γιά 
τήν ἀπαλλαγή μαθητῆ ἀπό τά Θρησκευτικά»). 
Ὡστόσο, μέ τήν ἀπό 23.1.2015 Ἐγκύκλιο τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
ἀπαιτεῖται, ὄχι πλήρως ἀλλά μέχρις ἑνός 
βαθμοῦ, ἡ ἀποθετική καί μή συγκεκριμένη 
ἀποκάλυψη τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων 
τῶν ἐνδιαφερόμενων ἐγκείμενη στή γενική 
καί ἀρνητική δήλωσή τους ὅτι δέν εἶναι μέλη 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ. 

β. Ἡ ἐπιχειρηματολογία τῆς ἀπόφασης 
77Α/2002 ἀντλεῖ συμπεράσματα ἀπό τά πο-
ρίσματα τῆς νομολογίας τοῦ Ε∆∆Α πού κάνει 
λόγο γιά ἐλευθερία τῶν γονέων κατά τόν 
καθορισμό τῆς μόρφωσης τῶν τέκνων τους, 
ὅπως κατοχυρώνεται στό ἄρθρο 2 τοῦ 1ου 
Πρ. Πρωτοκόλλου τῆς ΕΣ∆Α. ἡ ἀπόφαση 
77Α/2002 ἐκκινώντας ἀπό τό δεδομένο ὅτι ἡ 
νομολογία τοῦ Ε∆∆Α κάνει λόγο γιά δικαίω-
μα ἐκπαίδευσης τῶν τέκνων μέ βάση «τίς 
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κοσμοθεωρητικές ἀντιλήψεις» τῶν γονέων 
καταλήγει στό εξῆς συμπέρασμα: 

«Πράγματι, ὅπως παγίως ἑρμηνεύεται ἀπό 
τά δικαιοδοτικά ὄργανα τοῦ Στρασβούργου, τό 
δικαίωμα αὐτό ἀναφέρεται καί στίς γενικότε-
ρες κοσμοθεωρητικές ἀντιλήψεις τίς ὁποῖες, 
πέραν τῶν ἀμιγῶς Θρησκευτικῶν, οἱ γονεῖς 
ἐνδεχομένως ἀκολουθοῦν καί, βάσει τῶν 
ὁποίων, ἐπιθυμοῦν νά διαπαιδαγωγήσουν τά 
παιδιά τους. δέν εἶναι συνεπῶς ἀπαραίτητο 
νά εἶναι ἄθεοι, ἑτερόδοξοι ἤ ἑτερόθρησκοι, 
γιά νά ζητήσουν τήν ἀπαλλαγή τῶν παιδιῶν 
τους ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν» καί 
καταλήγει νά ἀπευθύνει σύσταση στό Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων ὥστε αὐτό: 
«Νά ἐκδώσει κάθε ἀναγκαία ὁδηγία πρός τίς 
οἰκεῖες ἐκπαιδευτικές ἀρχές καί τούς διευ-
θυντές τῶν σχολείων ὥστε, ἐφ᾽ ἑξῆς, ἀπό 
τούς γονεῖς ἤ κηδεμόνες πού ἐπιθυμοῦν τά 
παιδιά τους νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν νά μήν ζητεῖται νά δηλώ-
νουν, ἄν εἶναι ἄθρησκοι, ἑτερόδοξοι ἤ ἑτε-
ρόθρησκοι, ἀλλά νά ἀσκοῦν τό δικαίωμά τους 
αὐτό, κατ’ ἐπίκληση τῶν πεποιθήσεών τους 
καί χωρίς νά προβαίνουν σέ καμία περαιτέρω 
διευκρίνιση».

Ἡ ἀπόφαση 77Α/2002, ἀφοῦ ἐπαναλαμβάνει 
τό γονεϊκό δικαίωμα ἐκπαίδευσης τῶν τέκνων 
μέ βάση τίς κοσμοθεωρητικές ἀντιλήψεις τῶν 
γονέων, συμπεραίνει ὅτι «δέν εἶναι συνεπῶς 
ἀπαραίτητο» νά μήν εἶναι κάποιος μέλος 
τῆς Ὀρθόδοξης Ανατολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ γιά νά τύχει ἀπαλλαγῆς ἀπό τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τό ἀνάποδο 
ὅμως ἰσχύει: ὅπως εἶναι διαμορφωμένο τό 
περιεχόμενο καί ὁ ἐκπαιδευτικός στόχος τοῦ 
μαθήματος, δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά εἶναι 
κάποιος ὀρθόδοξος χριστιανός γιά νά τό 
παρακολουθήσει. 

Πρῶτον, δέν πρέπει νά ἀγνοηθεῖ ὅτι τό 

Ε∆∆Α δέν ὁμιλεῖ γενικῶς περί γενικότερων 
κοσμοθεωρητικῶν ἀντιλήψεων, ἀλλά ὑπεν-
θυμίζει μέ ἔμφαση ὅτι ὁ ὅρος «πεποιθήσεις» 
(άρθρο 2 τοῦ 1ου Πρόσθ. Πρωτοκόλλου 
ΕΣ∆Α) δέν εἶναι συνώνυμος μέ τίς λέξεις 
«ἀπόψεις» καί «ἰδέες» καί δηλώνει ἀπόψεις 
πού ὑπερβαίνουν ἕνα ὁρισμένο ἐπίπεδο πει-
στικότητας, σοβαρότητας, συνέπειας καί ση-
μασίας51 πρόκειται δηλαδή γιά ἰδεολογικές 
ἀπόψεις πού καθορίζουν συγκεκριμένη στάση 
ζωῆς. ∆έν εἶναι συνεπῶς ὀρθή ἡ μεταγραφή 
ἀπό τήν ἀπόφαση 77Α/2002 τοῦ ὅρου «θρη-
σκευτικές ἤ φιλοσοφικές πεποιθήσεις» μέ τόν 
(διαφορετικῆς ἔμφασης καί ἐννοιολογικοῦ 
βάθους) ὅρο «γενικότερες κοσμοθεωρητικές 
ἀντιλήψεις» —με τή λογική αὐτή θά ἀρκοῦσε 
ἡ ἐπίκληση γενικῶς τῶν κοσμοθεωρητικῶν 
ἀντιλήψεων γιά τήν ἀπαλλαγή μαθητῆ ἀπό 
τή διδασκαλία κεφαλαίων π.χ. τῆς ἑλληνικῆς 
ἱστορίας ἤ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἤ καί τῆς 
βιολογίας.

∆εύτερον, στό σημεῖο αὐτό ὑπάρχει ἕνα 
λογικό ἅλμα: οἱ «θρησκευτικές πεποιθήσεις» 
ἀποτελοῦν, ὡς ἔννοια εἴδους, περιεχόμενο 
τῶν «κοσμοθεωρητικῶν ἀντιλήψεων» τῶν 
γονέων καί ἐντάσσονται σέ αὐτές, ὁπότε 
δέν ἀποτελοῦν κατηγορία ἀντιλήψεων τῶν 
γονέων, πέραν καί ἐκτός τῶν κοσμοθεωρη-
τικῶν, ὥστε νά μήν λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν 
γιά τό δικαίωμα εἰδικῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό ἕνα 
μάθημα θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης, ὅπως τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. 

Ἐκ τρίτου, ἀνακύπτει εὔλογα τό ἐρώτημα ἐάν 
εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν κοσμοθεωρητικές 
ἀντιλήψεις τῶν γονέων, πού αἰτιολογοῦν τήν 
ἐπιθυμία τους νά μήν διδαχθεῖ τό τέκνο τους 
ἕνα μάθημα, πού κατά τό Σύνταγμα (ἄρθρο 
16 παρ. 2) «ἔχει σκοπό ... τήν ἀνάπτυξη τῆς 
... θρησκευτικῆς συνείδησης...» καί κατά τόν 
νόμο (1566/1985, ἄρθρο 1) «...ὑποβοηθεῖ τούς 
μαθητές : α) ... νά διακατέχονται ἀπό πίστη 



565

πρός ... τά γνήσια στοιχεῖα τῆς Ὀρθόδοξης 
χριστιανικῆς παράδοσης», ἀλλά ταυτόχρονα 
αὐτές οἱ «κοσμοθεωρητικές ἀντιλήψεις» δέν 
ἀνήκουν εἰδολογικά στήν κατηγορία τῶν 
«θρησκευτικῶν πεποιθήσεων», στίς ὁποῖες 
περιλαμβάνεται καί ἡ «ἀθεΐα», πού περικλείει 
ἕνα σύνολο διαφορετικῶν, ἀρνητικῶν το-
ποθετήσεων θρησκευτικῆς τάξης, ὅπως τή 
θρησκευτική ἀδιαφορία, τόν ἀγνωστικισμό 
κ.λπ.

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὁ ὅρος «θρησκευτικές» ἤ 
«φιλοσοφικές πεποιθήσεις» στό ἄρθρο 2 
τοῦ 1ου Πρόσθ. Πρωτοκόλλου τῆς ΕΣ∆Α δέν 
συνδέεται ἀποκλειστικά μέ τό μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν, ὅπως ὑπέλαβε ἡ ἀπόφαση 
77Α/2002, ἡ ὁποία ἔτσι κατέληξε στό συμ-
πέρασμα ὅτι μπορεῖ κανείς νά ἀπαλλαγεῖ 
καί γιά λόγους διαφορετικῶν ἐν γένει πε-
ποιθήσεων καί ὄχι κατ’ ἀνάγκην πεποιθή-
σεων θρησκευτικοῦ περιεχομένου. Μέ τήν 
κρίση αὐτή οὐσιαστικά διαφώνησε καί περι-
ώρισε πάντως ἡ γνωμοδότηση 4/2015 καί ἡ 
ἀπόφαση 94/2015 τῆς ΑΠ∆ΠΧ, πού ἔκριναν 
ὅτι εἶναι νόμιμη ἡ ἀπαίτηση γιά: «δήλωση ὅτι 
ὁ μαθητής (ἄν εἶναι ἐνήλικος) ἤ οἱ γονεῖς του 
(ἄν εἶναι ἀνήλικος) ἐπιθυμοῦν τήν ἀπαλλαγή 
τοῦ μαθητῆ ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
γιά λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης ὑπό 
τήν οὐσιαστική ἔννοια τοῦ ὅρου ...». ∆ηλαδή 
ἡ ἐπίκληση διαφορετικῶν «θρησκευτικῶν» ἤ 
«φιλοσοφικῶν πεποιθήσεων» πρέπει νά ἀνα-
φέρεται σέ πεποιθήσεις, πού δικαιολογοῦν 
τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα καί ἔχουν συν-
αφές περιεχόμενο μέ αὐτό τοῦ μαθήματος, 
ἑπομένως σέ θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή δέν ἀρκοῦν ἄλλες 
μή θρησκευτικοῦ περιεχομένου «κοσμοθεω-
ρητικές ἀντιλήψεις» τῶν γονέων γιά τήν 
ἀπαλλαγή, ὅπως π.χ. οἱ κοσμοθεωρητικές 
πεποιθήσεις «ἐκπαιδευτικοῦ» ἤ «μορφωτι-
κοῦ» περιεχομένου τῶν γονέων (γιά τήν 

ἴδια τήν ἐκπαιδευτική ἀναγκαιότητα τοῦ 
μαθήματος στό ὡρολόγιο πρόγραμμα) ἤ κο-
σμοθεωρητικές πεποιθήσεις «πολιτικοῦ» πε-
ριεχομένου τῶν γονέων (π.χ. γιά τή συμβολή 
ἤ ὄχι τοῦ μαθήματος στή διαμόρφωση πολι-
τῶν μέ αἴσθημα εὐθύνης γιά τά κοινά ἤ ἀλ-
ληλεγγύης στόν πλησίον). Ὑπενθυμίζεται 
ὅτι τό Ε∆∆Α ἔχει τονίσει ὅτι «... τό δεύτερο 
ἐδάφιο τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ 1ου Πρόσθ. Πρω-
τοκόλλου δέν ἐμποδίζει τά κράτη μέλη νά 
μεταδίδουν μέσω τῆς διδασκαλίας ἤ τῆς ἐκ-
παίδευσης πληροφορίες ἤ γνώσεις, ἄμεσα ἤ 
ἔμμεσα, θρησκευτικῆς ἤ φιλοσοφικῆς προ-
έλευσης» καί ὅτι κατ’ ἐπίκληση ἁπλῶς τῶν 
θρησκευτικῶν ἤ φιλοσοφικῶν πεποιθήσεων: 
«Δέν ἐπιτρέπεται οὔτε καί στούς γονεῖς 
νά ἀντιταχθοῦν στήν ἔνταξη μιᾶς τέτοιας 
διδασκαλίας ἤ ἐκπαίδευσης στό σχολικό 
πρόγραμμα, εἰδάλλως τό σύνολο τῆς θεσμο-
θετημένης διδασκαλίας θά διέτρεχε τόν κίν-
δυνο νά ἀποδειχθεῖ ἀνεφάρμοστο»52.

Τέταρτον, ὅταν ἡ ἀπόφαση 77Α/2002 
ἀπευθύνει τήν ὁδηγία ὅτι: «Σημειώνεται 
ἐδῶ: 1. ... 2. ὅτι ἡ διοίκηση (ὁ ὑπεύθυνος 
ἐπεξεργασίας Διευθυντής τοῦ σχολείου) 
δικαιοῦται νά ἐλέγχει τή σοβαρότητα τῶν 
σχετικῶν δηλώσεων», κατ’ οὐσίαν δέχεται ὅτι 
ἡ διαδικασία ἐξακρίβωσης τῆς σοβαρότητας 
τῆς δήλωσης τῶν ἀσκούντων τή γονική μέ-
ριμνα ἤ τοῦ ἐνήλικα μαθητῆ, προϋποθέτει 
τή δήλωση τῆς ὕπαρξης ἀντίθετων θρησκευ-
τικῶν πεποιθήσεών τους, εἰδ᾽ ἄλλως ἡ διαδι-
κασία ἐξακρίβωσης θά μείνει πρακτικά κενό 
γράμμα. 

Στο ἴδιο πλαίσιο προστασίας τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας ἡ ἀπόφαση τοῦ ∆ιοι-
κητικοῦ Ἐφετείου Χανίων 115/2012, κα-
τόπιν τῆς ὁποίας ἐκδόθηκε ἡ ἰσχύουσα 
ἀπό 23.1.2015 Ἐγκύκλιος τοῦ ἀνωτέρω ὑ-
πουργείου, δέχθηκε ὅτι: «...οἱ ἄθρησκοι, οἱ 
ἀλλόθρησκοι καί οἱ ἑτερόδοξοι μαθητές 
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(...) ἔχουν δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ἀπό τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά μόνο 
ὅταν συντρέχουν στό πρόσωπό τους λόγοι 
θρησκευτικῆς συνείδησης τούς ὁποίους 
ὀφείλουν νά ἐπικαλοῦνται οἱ ἴδιοι ἤ οἱ γονεῖς 
τους (ὅτι δηλαδή εἶναι ἄθεοι, ἀλλόθρησκοι ἤ 
ἑτερόδοξοι)...». Οἱ σκέψεις αὐτές συναντοῦν 
τή μειοψηφία στίς ἀποφάσεις 660/2018 καί 
926/2018 ὅτι δέν εἶναι παράνομη ἡ ἀποκάλυψη 
πεποιθήσεων (ἐννοεῖται ὑπό τόν ὅρο τῆς 
ἀναλογικότητας), ὅταν πρόκειται νά ἀσκηθεῖ 
δικαίωμα ἐξαίρεσης ἀπό γενική ὑποχρέωση 
(παρακολούθησης τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ΜτΘ). 

 Ἐν κατακλεῖδι, μέσα στά ὅρια τῆς ἀρχῆς 
τῆς ἀναλογικότητας, δέν προσβάλλεται ἡ 
«ἀρχή τῆς ἀναγκαιότητας» ἀπό τή δήλωση 
θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν γονέων, 
ἔστω γενική καί ἀρνητική (ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ 
ἀπό 23.1.2015 Ἐγκύκλιος), διότι εἶναι ἀπό-
λυτα ἀπαραίτητη γιά τήν ἄσκηση ἀτομικοῦ 
δικαιώματος (δηλ. νά γίνει σεβαστό τό δι-
καίωμά τους ὥστε ἡ παρεχόμενη στά τέ-
κνα τους θρησκευτική ἐκπαίδευση νά μήν 
ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τίς διαφορετικές 
θρησκευτικές πεποιθήσεις τους) καί εἶναι 
ἐπίσης ἀπαραίτητη πρός τήρηση τῆς ὁδηγίας 
τῆς ἀρχῆς: «Ὅτι ἡ διοίκηση (ὁ ὑπεύθυνος 
ἐπεξεργασίας Διευθυντής τοῦ σχολείου) 
δικαιοῦται νά ἐλέγχει τή σοβαρότητα τῶν 
σχετικῶν δηλώσεων» (ΑΠ∆ΠΧ 77Α/2002), ὁ 
ὁποῖος βαρύνεται μέ τά καθήκοντα (ἐχεμύθει-
ας κ.λπ.) τοῦ ὑπεύθυνου ἐπεξεργασίας 
προσωπικῶν δεδομένων. Μέ τά δεδομένα 

αὐτά εἶναι σύμφωνη ἡ Ἐγκύκλιος τόσο πρός 
τά ἄρθρα 9Α καί 13 τοῦ Συντάγματος, 5 
παρ. 2 καί 7 παρ. 2 τοῦ ν. 2472/1997 ὅσο καί 
πρός τά ἄρθρα 9 ΕΣ∆Α καί 2 παρ. 1 τοῦ 1ου 
Προσθ. Πρωτοκόλλου τῆς ΕΣ∆Α. 

Περαιτέρω, μετά τήν ἔναρξη ἰσχύος (25.5. 
2018) τοῦ Γενικοῦ Κανονισμοῦ Προστασίας 
∆εδομένων τῆς Ε.Ε. 2016/67953 καί μέ τό δε-
δομένο ὅτι κατά τήν παράγραφο 43 τοῦ Προ-
οιμίου του ἡ συναίνεση στήν ἀποκάλυψη 
τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων δέν ἀρκεῖ 
ἀπό μόνη της ὅταν ἡ ἐπεξεργασία γίνεται 
ἀπό κρατική ἀρχή (ὅπως ἡ σχολική μονάδα), 
πού βρίσκεται σέ νομική ἀνισότητα μέ τό 
ὑποκείμενο τῶν προσωπικῶν δεδομένων, 
πλέον νομικές βάσεις γιά τήν αἰτιολόγηση 
τῆς δήλωσης ἀπαλλαγῆς μέσῳ ἐν μέρει 
ἀποκάλυψης θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, 
παρέχουν οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 παρ. 1 
τοῦ Κανονισμοῦ, καθώς εἶναι νόμιμη ἡ ἐπί-
κλη-ση θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, ἐπει-
δή «ἡ ἐπεξεργασία εἶναι ἀπαραίτητη γιά 
τή συμμόρφωση μέ ἔννομη ὑποχρέωση τοῦ 
ὑπευθύνου ἐπεξεργασίας» (περ. γ) ἤ ἐπειδή 
«ἡ ἐπεξεργασία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν 
ἐκπλήρωση καθήκοντος πού ἐκτελεῖται πρός 
τό δημόσιο συμφέρον ἤ κατά τήν ἄσκηση 
δημόσιας ἐξουσίας πού ἔχει ἀνατεθεῖ στόν 
ὑπεύθυνο ἐπεξεργασίας», μέ τήν ἔννοια ὅτι ἡ 
ἐξέταση τῆς δήλωσης ἀποβλέπει στήν ἐκπλή-
ρωση νομίμου καθήκοντος τοῦ κράτους (5, 
13 Συντ. 9 ΕΣ∆Α, 1 Πρ.Πρ.ΕΣ∆Α) γιά τήν 
ἀπαλλαγή τοῦ μαθητῆ. 
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1. Τό παρόν ἄρθρο ἀποδίδει ὁμιλία σέ ἐκδήλωση γιά τό ΜτΘ τοῦ Πανελληνίου Θεολογικοῦ 
Συνδέσμου «Καιρός» (Θεσσαλονίκη 20.2.2016) καί ἔχει ἐπικαιροποιηθεῖ βάσει νεώτερης 
νομολογίας καί νομοθεσίας.
2. Βλ. τό ἄρθρο 6 τῆς πρότασης τῆς σωματείου «Ἑλληνική Ἕνωσης γιά ∆ικαιώματα τοῦ 
Ἀνθρώπου καί τοῦ Πολίτη», ἡ ὁποία βρῆκε κατ’ ἀρχήν σύμφωνη καί τήν κρατική «Ἐθνική 
Ἐπιτροπή γιά τά ∆ικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου» (http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/thriskeu-
tikh_eleutheria/state_church_relations_2006.pdf). 
3. Ἐπιστολή ∆.Ι.Σ. τῆς 27ης.9.2016 γιά τό ΜτΘ, διαθέσιμη σέ http://www.ecclesia.gr/greek/arch-
bishop/repository/synod_komata.pdf.
4.«... ἡ διδασκαλία ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἠθικήν καί πνευματικήν ἀγωγήν καί ἀνάπτυξιν τῆς ἐθνικῆς 
συνειδήσεως τῶν νέων ἐπί τῇ βάσει τῶν ἰδεολογικῶν κατευθύνσεων τοῦ ἑλληνο-χριστιανικοῦ 
πολιτισμοῦ» (ἄρθρο 16, ΦΕΚ Α ́ 1/ 1.1.1952). 
5. «Ἡ παιδεία ... σκοπεῖ δέ καί εἰς τήν ἠθικήν καί πνευματικήν ἀγωγήν τῶν νέων ἐπί τῇ βάσει τῶν 
ἀξιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ καί χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ» (ἄρθρο 17 παρ. 1, ΦΕΚ Α ́ 267/15.11.1968).
6. «Ἡ παιδεία ... σκοπεῖ δέ καί εἰς τήν ἠθικήν καί πνευματικήν ἀγωγήν καί ἀνάπτυξιν τῆς 
ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν νέων ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀξιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ καί τοῦ χριστιανικοῦ 
πολιτισμοῦ» (ἄρθρο 17 παρ. 1, ΦΕΚ Α ́ 266/4.10.1973).
7. Γ. Σωτηρέλης, Θρησκεία καί Ἐκπαίδευση κατά τό Σύνταγμα καί τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση. 
Ἀπό τόν κατηχητισμό στήν πολυφωνία, 1993, σελ. 213 ἑπομ., ὁ ἴδιος, Συζήτηση στό περιοδ. 
Σύναξη τ. 110 (2009): «Ἐκκλησία καί Κράτος. Τό ζήτημα τοῦ χωρισμοῦ», σελ. 57-58 
8. Μ. Σταθόπουλος, Συζήτηση στό περιοδ. Σύναξη, τ. 110 (2009): «Ἐκκλησία καί Κράτος. Τό 
ζήτημα τοῦ χωρισμοῦ», σελ. 61.
9. ∆. Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο τ. Γ ́ 1988, σελ. 323 ἑπόμ. 
10. Ἰω. Κονιδάρης, «Πρός μία μέση ἐκπαίδευση à la carte; Πῶς πρέπει νά διδάσκεται τό μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν;» Τό Βῆμα 10.8.2008.
11. Ἰω. Κονιδάρης, Συζήτηση στό περιοδ. Σύναξη τ. 110 (2009): «Ἐκκλησία καί Κράτος. Τό 
ζήτημα τοῦ χωρισμοῦ» 2009, σελ. 62.
12. Ἰω. Κονιδάρης, «Ἡ συνταγματική ἐπιταγή γιά ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης», 
περιοδ. Σύναξη, τ. 65 (1998), σελ. 30 ἑπόμ. 
13. Κ. Χρυσόγονος, Θρησκευτική ἐκπαίδευση καί ἐπικρατοῦσα θρησκεία, εἰς: «Θρησκευτική 
ἐλευθερία καί ἐπικρατοῦσα θρησκεία», Ἑταιρεία Νομικῶν Βορείου Ἑλλάδος τ. 38, σελ. 112-114.
14. Π. Μαντζούφας, «Θρησκεία καί ἐκπαίδευση. Τό ἱστορικό καί συνταγματικό πλαίσιο τῆς 
θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης» (Εφ∆ημ∆ικ ΚΓ/2010, βλ. καί στήν ἱστοσελίδα «Ὅμιλος Ἀριστόβουλος 
Μάνεσης»,http://www.constitutionalism.gr/2034-triskeia-kai-ekpaideysi-to-istoriko-kai-syntagma-
ti/), Στ. Ζουμπουλάκης, Χριστιανοί στό δημόσιο χῶρο. Πίστη ἤ πολιτιστική ταυτότητα; ΕΣΤΙΑ, 
2010, σ. 140. 
15. ΣτΕ 3356/1995 σκ. 4, Ε∆∆∆ 1995, 566, ὁμοίως ΣτΕ 2176/1998 σκ. 12, Ε∆∆∆ 1998, σελ. 
885 ἑπόμ., ∆εφἈθηνῶν 2704/1989, ΝοΒ 1988, σελ. 1509. Βλ. καί Ἀν. Μαρῖνο, «Ἡ ἀλήθεια καί 
παραπληροφόρηση ὡς πρός τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», ΕλλΔνη 1995, σελ. 985 ἑπόμ.
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16. Ἀπόφαση ὑπουργοῦ Παιδείας ὑπ’ ἀρ. 143575/∆2/7.9.2016, ΦΕΚ Β ́ 2920/13.9.2016.
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Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 36 παρ. 6, 37 παρ. 2 καί 

38 παρ. 2 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ Α ́  146/
31.5.1977),

2. τίς ἀπό 7.12.2016 καί 6.6.2017 ἀποφάσεις τῆς 
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου,

3. τήν ἀπό 8.2.2018 ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἱεραρχίας,

4. τό γεγονός ὅτι ἐκ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη,
ψηφίζει τόν ὑπ’ ἀριθ. 305/2018 Κανονισμό ἔχοντα 
οὕτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 305/2018
Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων

Ἄρθρο 1
Γενικές ἔννοιες

1. α´. Ἐφημέριος καλεῖται κληρικός τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατέχων τόν 
δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης (Πρεσβυτέρου), 
κανονικῶς χειροτονημένος καί ἐξαρτημένος κανο-
νικῶς ὑπό τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος 
καλύπτει τίς λατρευτικές, τίς ποιμαντικές καί τίς 
προνοιακές ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας (ἄρθρα 1 παρ. α καί 
3 Κανονισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 8/1979, 
ΦΕΚ Α ́ 1/5.1.1980). 

β´. Διάκονος καλεῖται κληρικός τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατέχων τόν πρῶτο βαθμό 
τῆς Ἱερωσύνης, κανονικῶς χειροτονημένος καί 
ἐξαρτημένος κανονικῶς ἐκ τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπο-
λίτου, ὁ ὁποῖος διακονεῖ τόν Ἐπίσκοπο ἤ Πρεσβύτερο 
κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῶν ἄλλων 

Ἱερῶν Μυστηρίων, τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ ἑορταστικοῦ 
κύκλου τῆς Ἐκκλησίας καί κάθε ἄλλης ἱεροπραξίας. 
Συνεπικουρεῖ στά ποιμαντικά καί προνοιακά ἔργα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ τῆς Ἐνορίας. 

2. Ἡ Ἐνορία, ὡς βασική μονάδα κανονικῆς ὀργανώ-
σεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου, ἀποτελεῖ, ὡς πρός 
τίς νομικές σχέσεις της, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου, ἱδρύεται δέ ὅπως ὁρίζει τό ἄρθρο 36 παρ. 2 
τοῦ Ν. 590/1977 (Α ́  146). Ἡ Ἐνορία διοικεῖται ἀπό τό 
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, πού συγκροτεῖται κατά τό 
ἄρθρο 7 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 (Α ́ 1/5.1.1980), ὅπως 
ἰσχύει. 

3. Κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἐνορίας 
ἀποτελεῖ ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός, ὁριζόμενος μέ ἀπό-
φαση τοῦ οἰκείου Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου (ἄρθρο 
36 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977). 

4. Ἡ Ἐνορία ἔχει σαφῶς καθορισμένη ἐδαφική 
περιφέρεια, τά ὅρια τῆς ὁποίας καθορίζονται ἀπό τό 
οἰκεῖο Μητροπολιτικό Συμβούλιο (ἄρθρο 36 παρ. 3 τοῦ 
Ν. 590/1977) τηρουμένων, ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν 
ἐνοριτῶν, γιά τήν ἵδρυση νέας Ἐνορίας ἤ τή συγχώ-
νευση ὑφισταμένων ὅμορων Ἐνοριῶν, τῶν διατάξεων 
τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 (Α ́1/5.1.1980). 

5. Σέ κάθε Ἐνορία τηρεῖται μέ μέριμνα τοῦ Ἐφημερίου 
ἤ τῶν Ἐφημερίων κατάλογος τῶν ἐνοριτῶν. 

6. Οἱ Ἐφημέριοι εἶναι πνευματικοί-θρησκευτικοί 
λειτουργοί καί, ἀκόμη καί ὅταν ἀσκοῦν καθήκοντα 
διοικήσεως τῶν Ἐνοριῶν (Ν.Π.Δ.Δ.), δέν εἶναι διοικητι-
κοί ὑπάλληλοι τοῦ Δημοσίου ἤ Ν.Π.Δ.Δ. κατά τήν 
ἔννοια τοῦ ἄρθρου 103 τοῦ Συντάγματος.

Ἄρθρο 2
Ἐφημέριοι ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν

1. Οἱ Ἐφημέριοι τῶν ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν μερι-
μνοῦν γιά τή λατρευτική καί τήν πνευματική ζωή τῶν 
ἐνοριτῶν καί γιά ὅλα τά ζητήματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν 
τήν πνευματική, τήν προνοιακή καί τήν ὑλική ζωή τῆς 
Ἐνορίας. 

Κανονισμός 305/2018
Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων

ΚΆΝΌΝΊΣµΌΊ - ΑΠΌΦΆΣΈΊΣ
Ἀριθ. 390/1676/2018



571

2. α ́. Τά τοῦ βαθμολογίου, τῆς μισθοδοσίας καί τῆς 
συνταξιοδοτήσεως τῶν Ἐφημερίων διέπονται ἀπό τίς 
ἑκάστοτε ἰσχύουσες σχετικές διατάξεις (ἄρθρο 38 
παρ. 1 τοῦ Ν. 590/1977) καί τόν παρόντα Κανονισμό. 

β´. Ἡ ἀναγνώριση καί λήψη σύνταξης ἀπό τούς 
Ἐφημερίους δέν ἀναιρεῖ τήν κανονική τους ὑπαγωγή 
ὡς κληρικῶν στήν Ἱερά Μητρόπολη, ἀπό τήν ὁποία 
συνταξιοδοτήθηκαν. 

3. Οἱ κενές ὀργανικές ἐφημεριακές θέσεις πληροῦνται 
μέ ἐγγάμους καί μέ ἀγάμους Πρεσβυτέρους, κατά 
τά εἰδικώτερον ὁριζόμενα στόν παρόντα Κανονισμό. 
Ἡ ἀνάκληση τοῦ διορισμοῦ τῶν ἀγάμων κληρικῶν 
ἀπό θέση Ἐφημερίου ἤ Διακόνου καί, σέ περίπτωση 
πού ἔχουν καί τήν μοναχική ἰδιότητα (ἱερομόναχοι ἤ 
ἱεροδιάκονοι), ἡ ἔκδοση ἐντολῆς ἐπιστροφῆς τους 
στήν Ἱερά Μονή τῆς μετανοίας τους ἀπόκειται στή 
διακριτική εὐχέρεια καί πνευματική κρίση τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου. 

4. Ἐπιτρέπεται στόν Μητροπολίτη ὁ διορισμός σέ κενή 
ἐφημεριακή θέση, καί μέχρι πληρώσεώς της, «τοπο-
τηρητῆ Ἐφημερίου» ἤ, ἐάν στήν Ἐνορία δέν ὑφίσταται 
Ἐφημέριος μέ τά νόμιμα προσόντα, ὥστε νά ἀσκήσει 
τήν προεδρία Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου (π.χ. εἶναι 
ἀλλοδαπός) ἤ ὁ ὑπάρχων Ἐφημέριος κωλύεται, ἔχει 
παραιτηθεῖ ἤ παυθεῖ ἀπό τήν προεδρία, ὁ διορισμός 
«προεδρεύοντος Ἐφημερίου» μέ καθήκοντα προεδρίας 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ὁ ὁποῖος σέ ἅπασες 
τίς ἀνωτέρω περιπτώσεις ὑπηρετεῖ παράλληλα σέ ἄλλη 
Ἐνορία μέ πλήρη ἐφημεριακά καθήκοντα. 

5. Χειροτονίες Ἐφημερίων ἄνευ ἀναφορᾶς σέ συγ-
κεκριμένη Ἐνορία ἀπαγορεύονται ἀπολύτως κατά 
τούς ὅρους τῶν Ἱερῶν Κανόνων ὡς ἀπολελυμένες. 
Διορισμός ἐφημερίου, πού δέν πληροῖ τίς ἀνωτέρω 
προϋποθέσεις εἶναι ἄκυρος. Ἀπαγορεύεται ἡ χειροτονία 
μοναχοῦ γιά τίς λειτουργικές ἀνάγκες Ἱερᾶς Μονῆς 
ἤ Ἡσυχαστηρίου, ἐάν δέν εἶναι ἐγγεγραμμένος στό 
μοναχολόγιό τους. 

6. Ἐάν ὁ πρός χειροτονίαν ὑποψήφιος προέρχεται 
ἀπό ἄλλη Ἱερά Μητρόπολη, τότε ὁ Μητροπολίτης, πού 
πρόκειται νά τόν χειροτονήσει, ὀφείλει νά ζητήσει 
γραπτῶς πληροφορίες ἀναγκαῖες καί συναφεῖς πρός 
τήν καταλληλότητα τοῦ ὑποψηφίου γιά τά καθήκοντα 
τοῦ κληρικοῦ ἀπό τόν Μητροπολίτη τῆς περιφερείας, 
ἀπό τήν ὁποίαν ὁ ὑποψήφιος προέρχεται.

Ἄρθρο 3
Ὀργανικές θέσεις Ἐφημερίων

1. Οἱ ὑφιστάμενες καί λειτουργοῦσες ἐνορίες 
διατηροῦνται. Σέ κάθε ἐνορία ὑφίσταται μία τοὐλάχι-
στον ὀργανική θέση Ἐφημερίου. 

2. Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἄνω τῶν 200.000 κατοίκων, 
σέ κάθε ἐνορία ὑφίσταται μία ὀργανική θέση Ἐφημερίου 
ἀνά δύο χιλιάδες οἰκογένειες καί δέν ὑπερβαίνουν 
τούς πέντε τακτικούς Ἐφημερίους ἀνά ἐνορία. 

3. Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἄνω τῶν 100.000 κατοίκων, 
σέ κάθε ἐνορία ὑφίσταται μία ὀργανική θέση Ἐφημε-
ρίου ἀνά χίλιες οἰκογένειες. 

4. Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἕως 100.000 κατοίκους, σέ 
κάθε ἐνορία ὑφίσταται μία ὀργανική θέση Ἐφημερίου 
ἀνά πεντακόσιες οικογένειες. 

5. Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἕως 100.000 κατοίκους 
καί σέ νησιά, ὅπου τό ἕνα τρίτο τοὐλάχιστον τοῦ 
πληθυσμοῦ εἶναι ἀλλοδαποί ἤ ἀλλόθρησκοι ἤ ἑτερό-
δοξοι, μέ ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ., μετά ἀπό σχετική γνωμο-
δότηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν 
καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, σέ ἐνορία ἄνω τῶν 
τετρακοσίων οἰκογενειῶν μπορεῖ νά διορισθεῖ καί δεύ-
τερος Ἐφημέριος. 

6. Σέ Ο.Τ.Α. πού ἀποτελοῦν κοινῶς γνωστά κέντρα 
παραθερισμοῦ καί ἔχουν τοὐλάχιστον τετρακόσιες 
μόνιμες οἰκογένειες, μέ ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ., μετά 
ἀπό σχετική γνωμοδότηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, 
μπορεῖ νά διορισθεῖ καί δεύτερος Ἐφημέριος. 

7. Γιά τήν ἐφαρμογή τῶν παραγράφων 2-5 τοῦ παρόν-
τος ἄρθρου ὁ ἀριθμός τῶν οἰκογενειῶν ὁρίζεται, 
ἀφοῦ διαιρεθεῖ διά τοῦ 4 ὁ ἀριθμός τῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν τῆς συγκεκριμένης κάθε φορά ἐνορίας. 

8. Μία ὀργανική θέση ἐφημερίου ὑφίσταται καί σέ 
κάθε Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό, ἡ ὁποία καλύπτεται 
μέ προκήρυξη ἤ ἀπόσπαση ἤ μετάθεση ἐφημερίου κατά 
τή διακριτική εὐχέρεια τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, 
ὁ δέ Κανονισμός λειτουργίας ἑκάστου Ἱεροῦ 
Προσκυνήματος δύναται νά προβλέπει ἤ νά συνιστᾶ 
περισσότερες ὀργανικές θέσεις ἐφημερίων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ἄρθρο 4
Προκήρυξη καί κάλυψη ὀργανικῶν 

ἐφημεριακῶν θέσεων

1. Οἱ Ἐφημέριοι διορίζονται μέ ἀπόφαση τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου κατά τή διαδικασία πού περιγράφεται 
κατωτέρω. Ἐξαιροῦνται ἀπό τή διαδικασία αὐτή οἱ 
ἐφημεριακές θέσεις στούς Μητροπολιτικούς Ἱερούς 
Ναούς, στίς ὁποῖες διορίζονται οἱ Ἐφημέριοι ἀπό τούς 
οἰκείους Μητροπολῖτες χωρίς προηγουμένη προκή-
ρυξη. 

2. Σέ κενή ὀργανική θέση Ἐνορίας ὁ οἰκεῖος Μητρο-
πολίτης δύναται, κατόπιν προκηρύξεως ἤ καί χωρίς 
προκήρυξη, νά διορίσει ὡς ἐφημέριο ἱερομόναχο 
ἤ έγγαμο, ἤδη ὑπηρετοῦντα σέ ἄλλη Ἐνορία ἤ μή, 
κληρικό. 

3. Ἐφ’ ὅσον, κατόπιν χηρείας τῆς ἐφημεριακῆς 
θέσεως, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ἀποφασίσει τήν κά-
λυψή της μέ προκήρυξη, αὐτή ἀναγιγνώσκεται στόν 
ἐνοριακό Ἱερό Ναό ὅπου ὑφίσταται ἡ θέση αὐτή καί 
δημοσιεύεται διά τοῦ Δελτίου «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ἤ καί 
διά τοῦ τοπικοῦ τύπου μέ δαπάνη τῆς Ἐνορίας ἤ διά 
τῆς ἐπίσημης ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
καλεῖ τούς βουλομένους καί ἔχοντες τά ἀπαιτούμενα 
κανονικά καί νόμιμα προσόντα νά ὑποβάλουν τά δι-
καιολογητικά τους στοιχεῖα μέσα σέ ἕνα μῆνα ἀπό τή 
δημοσίευση τῆς προκηρύξεως, προκειμένου νά κατα-
λάβουν τήν κενή ὀργανική θέση Ἐφημερίου. 

4. Ἐάν παρέλθει ἄπρακτη ἡ ὡς ἄνω προθεσμία, 
ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει ἡ δημοσιευθεῖσα προκήρυξη γιά 
δύο ἀκόμη μῆνες. 

5. Ἀποκλείεται ἀπό τή θέση ὑποψηφιότητας καθῃρη-
μένος κληρικός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἤ ἄλλου 
ἐκκλησιαστικοῦ κλίματος.

Ἄρθρο 5
Δικαιολογητικά για τήν κατάληψη 

ἐφημεριακῆς θέσεως

Ὁ ὑποψήφιος Ἐφημέριος ὀφείλει νά ὑποβάλει στόν 
οἰκεῖο Μητροπολίτη, μέσα στή ρητῶς ἀναφερομένη 
στήν προκήρυξη τῆς ἐφημεριακῆς θέσεως προθεσμία, 
ἔγγραφη αἴτησή του συνοδευόμενη ἀπό: 

α) Ἀπολυτήριο Στρατοῦ ἤ Πιστοποιητικό νόμιμης 

ἀπαλλαγῆς ἀπό κάθε στρατιωτική ὑποχρέωση, ἐμφαῖ-
νον καί τούς λόγους τῆς νόμιμης ἀπαλλαγῆς. 

β) Ἐπικυρωμένο Τίτλο τῶν σπουδῶν του. 
γ) Πιστοποιητικό τοῦ οἰκείου Δήμου ἤ ἀπό τό 

Ὁλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ἐθνικοῦ 
Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) περί τῆς ἰθαγένειας καί τοῦ 
ἔτους τῆς γεννήσεώς του. 

δ) Βεβαίωση τῆς ἁρμόδιας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, 
ὅτι τόσο ὁ ὑποψήφιος ὅσο καί ἡ σύζυγός του ἔχουν 
τελέσει πρῶτο γάμο. 

ε) Κανονική συμμαρτυρία Πνευματικοῦ κατά τόν 
παραδεδομένο τύπο. 

στ) Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς κατάστασης. 
ζ) Ἔγγραφη καί ἐνυπόγραφη δήλωση  συγκατάθεση 

τῆς συζύγου του. 
ἡ) Πιστοποιητικό τῆς ἁρμόδιας Πρωτοβάθμιας 

Ὑγειονομικῆς Ἐπιτροπῆς (165 τοῦ Ν. 3528/2007, ὅπως 
ἰσχύει), γιά τήν ὑγεία καί ἀρτιμέλεια τοῦ ὑποψηφίου 
Ἐφημερίου. 

θ) Ὑπεύθυνη δήλωση μέ βεβαιωμένο τό γνήσιο τῆς 
ὑπογραφῆς τοῦ ὑποψηφίου Ἐφημερίου ὅτι οὔτε διώ-
κεται γιά ἀξιόποινη πράξη, οὔτε ἐκκρεμεῖ ἐναντίον του 
κατηγορία γιά ὁποιαδήποτε ἀξιόποινη πράξη. 

ι) Λευκό ποινικό μητρῶο (ὡς πρός ἀδικήματα κωλυ-
τικά τῆς Ἱερωσύνης). Ἡ οἰκεία Ἱερά Μητρόπολη ζητεῖ 
μέ δικές της ἐνέργειες ἀπόσπασμα Ποινικοῦ Μητρώου 
ἀπό τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία.

Ἄρθρο 6
Μορφωτικά προσόντα Ἐφημερίων

1. Τά μορφωτικά προσόντα τῶν Ἐφημερίων καθορί-
ζουν τόν διορισμό τους σέ ἐνορίες: 

α) Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἄνω τῶν 40.000 κατοίκων, οἱ 
κάτοχοι πτυχίου ἡμεδαπῆς Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς ἤ 
νομίμως ἀναγνωρισμένου πτυχίου ἀλλοδαπῆς Πανεπι-
στημιακῆς Σχολῆς καί οἱ πτυχιοῦχοι τῶν Ἀνωτάτων 
Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν. 

β) Σέ πόλεις μέ πληθυσμό ἕως 40.000 κατοίκους, 
ὅσοι ἔχουν ἐξετασθεῖ ἐπιτυχῶς στά μισά τοὐλάχιστον 
ὑποχρεωτικά μαθήματα, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται γιά 
τή λήψη πτυχίου ἡμεδαπῆς ἤ ὁμοταγοῦς ἀλλοδαπῆς 
Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς, οἱ πτυχιοῦχοι τῶν Ἀνωτάτων 
Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν, οἱ πτυχιοῦχοι Ἀνωτέρας 
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Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τριετοῦς φοιτήσεως, οἱ 
πτυχιοῦχοι ὁποιουδήποτε Τ.Ε.Ι. καί οἱ ἀπόφοιτοι τῶν 
Κέντρων Ἱερατικῆς Μαθητείας (Κ.Ι.Μ.) ἤ μεταλυκειακῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως (παλαιά Δ´ τάξη Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Λυκείου, Ἐκκλησιαστικό Ι.Ε.Κ. κ.λπ.). 

γ) Σέ κωμοπόλεις μέ πληθυσμό ἕως 5.000 κατοίκους 
καί οἱ ἀπόφοιτοι Μέσης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἤ —
γενικῶς— Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως. 

δ) Σέ χωριά μέ πληθυσμό ἕως 2.000 κατοίκους, καί οἱ 
ἀπόφοιτοι Ὑποχρεωτικῆς Ἐκπαιδεύσεως. 

Διευκρινίζεται ὅτι ἡ ἔννοια τῆς πόλεως δέν ταυτίζεται 
πρός ἐκείνη τοῦ Δήμου. 

2. Μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν λοιπῶν διατάξεων τοῦ 
παρόντος, ἐπιτρέπεται ὁ διορισμός Ἐφημερίων τῆς 
ἀμέσως κατώτερης κατηγορίας σέ ἐφημεριακές θέ-
σεις τῆς ἀμέσως ἀνώτερης, ἐφ’ ὅσον μετά ἀπό τή 
δημοσίευση τῆς σχετικῆς προκηρύξεως καί τήν παρ-
έλευση ἀπράκτων τῶν τασσομένων προθεσμιῶν, δέν 
ἐμφανίσθηκαν ὑποψήφιοι τῆς ἀνωτέρας αὐτῆς κατη-
γορίας.

Ἄρθρο 7
Ἀνακήρυξη ὑποψηφίων Ἐφημερίων 

καί ἐκδίκαση ἐνστάσεων

1. Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης, ἐντός δεκαπέντε ἡμερῶν 
μετά ἀπό τήν παρέλευση τῆς προθεσμίας πού ὁρίζεται 
μέ τό ἄρθρο 4 παρ. 3 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, 
ἀφοῦ διενεργήσει ἔλεγχο τῶν ὑποβληθέντων δικαιο-
λογητικῶν, ἀνακηρύσσει τούς ὑποψηφίους Ἐφημέριους 
μέ πράξη του, ἡ ὁποία κοινοποιεῖται νομίμως πρός τό 
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο. Ἡ πράξη ἀναγιγνώσκεται 
στόν ἐνοριακό Ἱερό Ναό, ἀναρτᾶται στόν πίνακα 
ἀνακοινώσεων αὐτοῦ, καθώς καί στήν ἱστοσελίδα, 
ἐάν ὑπάρχει, τῆς Ἐνορίας. Στόν οἰκεῖο Μητροπολίτη 
ἐπιστρέφεται ἀποδεικτικό ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό 
Συμβούλιο, τό ὁποῖο πιστοποιεῖ ὅτι ἔγιναν οἱ ἀνωτέρω 
ἐνέργειες τῆς Ἐνορίας καί ἐάν ὑπεβλήθησαν στήν 
Ἐνορία ἐνστάσεις. 

2. Ἐντός δεκαπέντε ἡμερῶν, μετά ἀπό τήν πρώτη 
ἡμέρα τῆς κατά τήν προηγουμένη παράγραφο 
ἀναρτήσεως, δικαιοῦνται τόσον οἱ Ἐκκλησιαστικοί 
Σύμβουλοι, ὅσο καί ὁποιοσδήποτε ἐνορίτης νά ὑπο-
βάλουν στόν οἰκεῖο Μητροπολίτη ἀπ’ εὐθείας ἤ μέσῳ 

τῆς Ἐνορίας ἐγγράφως καί ἐνυπoγράφως αἰτιολογη-
μένη ἔνσταση γιά κάποιον ἀπό τούς ὑποψηφίους. Μετά 
ἀπό τήν παρέλευση τῆς προθεσμίας αὐτῆς, ὁ οἰκεῖος 
Μητροπολίτης ἀποφαίνεται ἐπί τῶν ὑποψηφίων, ἐπι-
λέγει τόν κατάλληλο καί κοινοποιεῖ τήν ἀπόφασή του 
στό οἰκεῖο Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο ὑπο-
χρεοῦται νὰ προβεῖ παραχρῆμα στήν ἀνάρτηση τῆς 
ἀποφάσεως ἐπί δεκαπέντε ἡμέρες στόν πίνακα ἀνα-
κοινώσεων τοῦ ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καθώς, ἐάν 
ὑπάρχει, καί στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐνορίας. 

3. Κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου 
μπορεῖ νά ἀσκηθεῖ προσφυγή ἐνώπιον τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) ἐντός δεκαημέρου ἀπό τῆς 
τελευταίας ἡμέρας τῆς ἀναρτήσεως τῆς ἀποφάσεως 
σύμφωνα μέ τή διάταξη τῆς προηγουμένης παρα-
γράφου. Ἡ πρoσφυγή ἀσκεῖται ἀπό ὁποιονδήποτε ἀπό 
τούς συνυποψηφίoυς ἤ τούς ἐνορῖτες, μέ ἔγγραφο 
ἀπευθυνόμενο πρός τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος 
ὑποχρεοῦται ἐντός μιᾶς ἑβδομάδος νά τό διαβιβάσει 
μέ ὅλον τόν σχηματισθέντα ἀπό τήν ἀρχή τῆς διαδι-
κασίας φάκελο στή Δ.Ι.Σ., προκειμένου νά κρίνει τήν 
προσφυγή, κατόπιν σχετικῆς γνωμοδοτήσεως τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομο-
κανονικῶν Ζητημάτων. 

4. Πρίν ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνωτέρω διαδι-
κασίας καί τήν ἐκπνοή τῶν συναφῶν προθεσμιῶν ἀπ-
αγορεύεται ἡ χειροτονία τοῦ ὑποψηφίου. 

5. Ἐάν ὁ ἐπιλεγείς ὡς Ἐφημέριος ἀπό τόν οἰκεῖο 
Μητροπολίτη δέν προσέλθει ἀδικαιολογήτως κατά 
τήν ὁρισθεῖσα ἡμέρα γιά νά χειροτονηθεῖ, θεωρεῖται 
ὅτι δέν ἀποδέχεται τήν ἐκλογή. Ἄν δέ δέν παράσχει 
ἱκανοποιητικές ἐξηγήσεις, εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ ὑποψη-
φιότητά του καί γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη προκήρυξη ἐφη-
μεριακῆς θέσεως. 
6. Ὁ μετά ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῆς κατά τά ἀνωτέρω 
διαδικασίας χειροτονούμενος διορίζεται ὑπό τοῦ οἰκεί-
ου Μητροπολίτου στήν προκηρυχθεῖσα ὀργανική θέση.

Ἄρθρο 8
Καθήκοντα Ἐφημερίου

1. Ὁ Ἐφημέριος καθίσταται στήν Ἐνορία του 
καί ἐνεργεῖ πάντοτε κατ’ ἀναφορά πρός τόν οἰκεῖο 
Μητροπολίτη στήν ἄσκηση τῆς λειτουργικῆς, τῆς 
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πνευματικῆς καί τῆς γενικώτερης ποιμαντικῆς δια-
κονίας σέ ὅλους τούς τομεῖς τοῦ ἐφημεριακοῦ ἔργου, 
συμφώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνες καί τίς ὁδηγίες 
τοῦ Μητροπολίτου. 

2. Ὁ Ἐφημέριος λειτουργεῖ μέσα στά ὅρια τῆς 
ἐνορίας του, κατά τούς Ἱερούς Κανόνες, ὡς ἐξαίρετο 
ὑπόδειγμα γιά τήν πνευματική ζωή τῶν πιστῶν καί 
ὀφείλει νά ἀποφεύγει ἐνέργεια ἤ παράλειψη, ἡ ὁποία 
θά μποροῦσε νά προκαλέσει τόν σκανδαλισμό τῶν 
πιστῶν καί διδάσκει μέ τόν λόγο καί τά ἔργα ὅλους 
τούς πιστούς. Εἰδικώτερα: 

α. Τελεῖ ἀπαρεγκλίτως καί κατά τήν καθιερωμένη 
ἐκκλησιαστική τάξη τή Θεία Λειτουργία καί ὅλα τά 
ἄλλα Ἱερά Μυστήρια, τίς παραδεδομένες ἤ ἄλλες 
τεταγμένες Ἀκολουθίες τοῦ ἑορταστικοῦ κύκλου τῆς 
Ἐκκλησίας καί κάθε ἄλλη ἱεροπραξία γιά τόν ἁγιασμό 
τῶν πιστῶν, ἀσκεῖ δέ τήν πνευματική πατρότητα μόνο 
μετά ἀπό ἀνάθεση μέ Ἐνταλτήριο Γράμμα τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου. 

β. Μεριμνᾶ γιά τίς γενικώτερες πνευματικές ἤ 
ὑλικές ἀνάγκες τῆς ἐνορίας, γιά τήν ὑποστήριξη τῶν 
ἀναξιοπαθούντων μελῶν της μέ ὀργανωμένες πρωτο-
βουλίες φιλανθρωπίας καί κοινωνικῆς πρόνοιας καί 
συνεργάζεται μέ τά ἄλλα εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως. 

γ. Ὀργανώνει τό γραφεῖο τῆς ἐνορίας, φροντίζει γιά 
τίς ποικίλες ὑποθέσεις της, συντάσσει καί συμπληρώνει 
τόν κατάλογο τῶν ἐνοριτῶν, τηρεῖ μέ συνέπεια τά Βιβλία 
Πρωτοκόλλου, Πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβου-
λίου, Βαπτίσεων, Γάμων, Πιστοποιητικῶν ἀγαμίας καί 
Κτηματολογίου, ἐνημερώνει ὅλους τούς φακέλους 
τοῦ ἀρχείου καί μεριμνᾶ γιά τά ἱερά κειμήλια καί γιά τά 
ἄλλα κινητά καί ἀκίνητα πράγματα τῆς ἐνορίας. 

3. Ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νά φέρει τήν καθιερωμένη 
γιά τούς Ὀρθοδόξους κληρικούς περιβολή καί ἀμφί-
εση, νά ἀποφεύγει δέ κάθε αὐθαίρετη μεταβολή ἤ 
τήν ἀποβολή της, νά κατοικεῖ μονίμως μέσα στά ὅρια 
τῆς ἐνορίας του καί δύναται, μετά ἀπό ἔγκριση τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου, νά κατοικεῖ ἔξω ἀπό αὐτά. 
Ἐπιπροσθέτως, δύναται νά ἀπουσιάζει ἐκτός ὁρίων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά περισσότερες τῆς μιᾶς ἡμέρες 
κατόπιν ἀδείας τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ὀφείλει νά 
ἀσκεῖ τά ἐφημεριακά καθήκοντα, ὡς αὐτά ἐπιμερίζονται 
μεταξύ τῶν Ἐφημερίων, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν πλείονες 

τοῦ ἑνός, συμφώνως πρός τίς ὁδηγίες τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου, τόσο στή λειτουργική ζωή καί στή 
διοίκηση τῆς Ἐνορίας ὅσο καί στήν ἐξυπηρέτηση τῶν 
λειτουργικῶν ἀναγκῶν ἐνοριακῶν ἤ ἄλλων Ναῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τέλος νά μή συμμετέχει σέ 
ξένες πρός τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ὀργανώσεις, 
νά μήν ἀναλαμβάνει κοσμικές φροντίδες, οἱ ὁποῖες θά 
μποροῦσαν νά διαταράξουν τήν ἑνότητα τῶν ἐνοριτῶν 
στήν κοινωνία τῆς πίστεως καί στόν σύνδεσμο τῆς 
ἀγάπης. 

4. Οἱ ἐφημέριοι τηροῦν τό ὡράριο παρουσίας στόν 
Ἱ. Ναό, πού καθορίζεται ἀπό τήν προϊσταμένη τους 
ἀρχή. 

5. Τέλεση ἱεροπραξίας στό ἔδαφος ἄλλης Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως χρήζει προηγούμενης ἀδείας τοῦ Μη-
τροπολίτου τοῦ ἐφημερίου, ὅσο καί τοῦ Μητροπολί-
του τῆς ἐπαρχίας ὑποδοχῆς. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά 
θρησκευτικές δραστηριότητες ἤ θεολογικές ὁμιλίες 
τοῦ ἐφημερίου στό ἔδαφος ἄλλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
ἀκόμη καί ἐάν γίνονται μετά ἀπό πρόσκληση τρίτων, σέ 
σχέση μέ τήν οἰκεία Μητρόπολη, νομικῶν ἤ φυσικῶν 
προσώπων ἤ ἑνώσεων προσώπων κ.ο.κ. 

6. Τά πάσης φύσεως καθήκοντα τοῦ ἐφημερίου, 
περιλαμβανομένης καί τῆς προεδρίας τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Συμβουλίου, ἐγκύρως ἀνατίθενται στόν κληρικό, 
ἀκόμη καί ἐάν δέν μισθοδοτεῖται ἀπό ὁποιαδήποτε 
πηγή, ἐφ’ ὅσον αὐτός συγκατατίθεται στόν διορισμό 
του (συνταξιοῦχος ἤ ἄμισθος κληρικός).

Ἄρθρο 9
Δικαιώματα Ἐφημερίου

1. Ὁ Ἐφημέριος ἔχει ὅλα τά ἀπορρέοντα ἀπό τό 
λειτούργημά του καί τήν ἐνοριακή του θέση δικαιώματα, 
τά ὁποῖα ὁρίζονται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί τόν 
Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 
590/1977) καί ἀναφέρονται εἰδικώτερα: 

α. Στήν ἰσοβιότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ του λειτουρ-
γήματος. 

β. Στή μονιμότητα τῆς ἐνοριακῆς του θέσεως, ἐκτός 
ἀπό τίς ρητῶς προβλεπόμενες νόμιμες ἤ κανονικές ἐξ-
αιρέσεις. 

γ. Στή μισθοδοσία, τήν κοινωνική ἀσφάλιση καί τή 
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συνταξιοδότηση γιά τήν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματος. 
δ. Στή χορήγηση τῶν νομίμων μηνιαίων ἀδειῶν, 

συνεκτιμωμένων τῶν εἰδικῶν ἀναγκῶν τῶν ἑορτα-
στικῶν κύκλων καί τῶν ἐφημεριακῶν κενῶν, τῶν 
ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν καί τῶν ἀδειῶν λόγῳ σπου-
δῶν, ὅπως προβλέπεται στό ἄρθρο 37 παρ. 9 τοῦ Ν. 
590/1977, ἤ μεταπτυχιακῶν, διδακτορικῶν ἤ μεταδι-
δακτορικῶν σπουδῶν, οἱ ὁποῖες ἄδειες σπουδῶν 
δύνανται νά χορηγοῦνται ἤ νά ἀνανεώνονται κατά τή 
διακριτική εὐχέρεια καί πνευματική κρίση τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου, καθώς καί τῶν λοιπῶν ἀδειῶν (γονικῶν, 
ἄνευ ἀποδοχῶν γιά σοβαρούς ἰδιωτικούς λόγους 
κ.λπ.), οἱ ὁποῖες προβλέπονται γιά τούς πολιτικούς 
διοικητικούς ὑπαλλήλους τοῦ Δημοσίου (Ν. 3528/2007), 
ὅπως ἑκάστοτε ἰσχύουν. 

ε. Στὴ δωσιδικία συμφώνως πρός τούς Ἱερούς Κανό-
νες καί τή σχετική νομοθεσία. 

2. Τά δικαιώματα τῶν Ἐφημερίων ὡς πρός τή βαθ-
μολογική καί μισθολογική κατάταξη, τή μισθοδοσία, 
τήν ἀσφάλιση καθορίζονται ἀπό τίς σχετικές διατάξεις 
τῆς ἰσχύουσας νομοθεσίας, ἐφ’ ὅσον δέν ρυθμίζονται 
διαφορετικά ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος.

Ἄρθρο 10
Ποιμαντική ἐπιμόρφωση 
καί ἐκκλησιαστικές τιμές

1. Ἡ μόρφωση καί ἡ ἐπιμόρφωση τῶν Ἐφημερίων 
καλύπτεται κατά τά ἑκάστοτε ἰσχύοντα. 

2. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἀρχιεπισκοπή 
Ἀθηνῶν καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις δύνανται νά 
ἱδρύουν Ἐπιμορφωτικές Σχολές ἤ Φροντιστήρια γιά 
τήν κατάρτιση καί τήν ποιμαντική ἐπιμόρφωση τῶν 
Κληρικῶν. Ἡ ἵδρυση τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σχολῶν ἀπο-
φασίζεται ἀπό τή Δ.Ι.Σ. πρός κάλυψη τῶν ἀναγκῶν 
τῶν Κληρικῶν μιᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ ὁμάδας 
ὁμόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων, τά δέ ἐπιμορφωτικά 
προγράμματα προσαρμόζονται στίς εἰδικώτερες ἀνάγ-
κες κάθε κατηγορίας Κληρικῶν καί ὀργανώνονται 
σέ διαφορετικούς κύκλους κατόπιν σχετικῆς γνω-
μοδοτήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἐκ-
κλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ 
Ἐφημεριακοῦ Κλήρου. Ἡ φοίτηση εἶναι ὑποχρεωτική 

καί τό Πιστοποιητικό Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως συν-
εκτιμᾶται στήν ἀξιολόγηση τῶν Ἐφημερίων καί στήν 
προαγωγή τους, ἐντάσσεται δέ στόν Κύκλο τῆς Διά 
Βίου Μαθήσεως. 

3. Οἱ διακρινόμενοι γιά τήν προσφορά τους ἐφημέριοι 
στή λειτουργική ζωή, τήν ποιμαντική διακονία, τήν 
πνευματική πρόοδο καί τή φιλανθρωπική δράση τῆς 
ἐνορίας τιμῶνται ἀπό τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη μέ τίς 
καθιερωμένες ἐκκλησιαστικές ἤ τιμητικές διακρίσεις, 
συμφώνως πρός τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις τοῦ 
Κανονισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 142/1999 
(ΦΕΚ Α ́ 300/30.12.1999).

Ἄρθρο 11
Ἀξιολόγηση Ἐφημερίων

1. Ἐντός τοῦ πρώτου τριμήνου κάθε ἔτους συντάσ-
σεται ἔκθεση ἀξιολογήσεως τοῦ Ἐφημερίου. Στό 
πρῶτο μέρος αὐτῆς, ὁ Ἐφημέριος περιγράφει τήν 
ἐφημεριακή του διακονία. Στό δεύτερο μέρος ἀξιολο-
γεῖται ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς περιφερείας 
του καί στό τρίτο ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο ἤ τόν Γενικό 
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
τῆς κρίσεως τῶν ἀνωτέρω θεωρούμενης ὑπό τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου. Ἡ κατά τά ἀνωτέρω ἀξιολόγηση 
τοῦ Ἐφημερίου ἐνεργεῖται κατά τά κριτήρια τῆς 
παραγράφου 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου. 

2. Ὅταν ὁ Ἐφημέριος συμπληρώσει τόν νόμιμο χρό-
νο γιά νά κριθεῖ καί να προαχθεῖ βαθμολογικῶς, τό 
Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως, ἐνεργώντας ὡς Υπηρεσιακό Συμβούλιο γιά 
τούς Ἐφημερίους, διενεργεῖ τήν κρίση βάσει ὅλων 
τῶν ἐκθέσεων ἀξιολογήσεως τοῦ κρινομένου, οἱ ὁποῖ-
ες συνετάγησαν κατά τά ἔτη μετά τήν τελευταία του 
κρίση. 

3. Κατά τήν κρίση προαγωγῆς τοῦ Ἐφημερίου, τό 
οἰκεῖο Μητροπολιτικό Συμβούλιο ὀφείλει νά λάβει ὑπ’ 
ὄψιν του τά ἑξῆς κριτήρια: 

α) Ἀπόδοση στά γενικά ἐφημεριακά καθήκοντα, 
ὅπως αὐτά ὁρίζονται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες, τούς 
Κανονισμούς, τίς Ἀποφάσεις καί τίς Ἐγκυκλίους τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. 

β) Ἀπόδοση στά εἰδικά ἐφημεριακά καθήκοντα, τά 
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ὁποῖα τοῦ ἀναθέτει ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης, ὅπως 
τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τοῦ 
ὑπευθύνου νεότητος, τοῦ ὑπευθύνου φιλανθρωπικοῦ 
ἔργου κ.ἄ. Στὴν περίπτωση αὐτή ἀξιολογεῖται ἐπιπλέον 
στήν Ἔκθεση Ἀξιολογήσεως (τέταρτο μέρος) καί ἀπό 
τόν Γενικό Ὑπεύθυνο τῆς ἀντίστοιχης Εἰδικῆς Ποιμαν-
τικῆς Δραστηριότητας, ἄν ὑπάρχει. 

γ) Τυχόν πειθαρχικές ποινές. 
δ) Ἐπιμόρφωση ἀπό πιστοποιημένους φορεῖς. 
4. Κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου Μητροπολιτικοῦ 

Συμβουλίου γιά τήν περί βαθμολογικῆς προαγωγῆς ἤ μή 
τοῦ Ἐφημερίου κρίση του, δικαιοῦται ὁ Ἐφημέριος νά 
ἀσκήσει προσφυγή ἐνώπιον τῆς Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία κρίνεται 
κατόπιν σχετικῆς γνωμοδοτήσεως τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν 
Ζητημάτων. 

5. Ἔκθεση Ἀξιολογήσεως τοῦ παρόντος συντάσσεται 
καί για τούς Διακόνους. Ἐπίσης ἡ ἔκθεση τοῦ παρόντος 
συντάσσεται καί γιά τούς Ἱεροκήρυκες τοῦ Ν. 817/1978 
καί τούς Ἱεροκήρυκες τοῦ Ν. 1811/1988, οἱ ὁποῖοι 
ἀξιολογοῦνται κατά τίς διατάξεις τῆς παρούσης, ἕνεκα 
τῆς λειτουργικῆς, διδακτικῆς καί ποιμαντικῆς φύσεως 
τῆς Ἱερωσύνης καί τῆς εἰδικῆς αὐτῶν διακονίας καί ἡ 
ἔκθεση ὑποβάλλεται στή Δ.Ι.Σ. διά τά κατ’ αὐτήν. 

6. Ὁ τύπος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως τῶν κληρι-
κῶν περιέχεται στό Παράρτημα τοῦ παρόντος, τοῦ 
ὁποίου ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα.

7. Σέ περίπτωση πού δέν εἶναι δυνατός ὁ ὁρισμός τοῦ 
πρώτου ἤ τοῦ δεύτερου ἀξιολογητῆ, ἤ καί τῶν δύο, 
εἴτε ἐπειδή δέν ὑφίστανται Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι, 
εἴτε ἐπειδή ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης δέν ἔχει διορίσει 
Πρωτοσύγκελλο ἤ Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, εἴτε 
ἐπειδή ὁ κρινόμενος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Πρωτοσύγκελλος ἤ 
ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος ἤ κάποιος ἀπό τούς 
Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους, εἴτε ἐπειδή ὑφίστανται 
βάσιμες ὑπόνοιες μεροληψίας ἐκ μέρους κάποιου 
ἀξιολογητῆ καί αὐτός δηλώνει ὅτι ἀπέχει ἤ πρέπει νά 
ἐξαιρεθεῖ, ἤ γιά ὁποιονδήποτε ἄλλο λόγο, τότε ὁρίζεται 
μέ πράξη τοῦ Μητροπολίτου ὡς ἀξιολογητής ἕτερος 
κληρικός. 

8. Τό πρῶτο μέρος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως 
συντάσσεται ἀπό τόν ἴδιο τόν ἀξιολογούμενο κληρικό. 
Ὁ ἀξιολογούμενος κληρικός δέν ἀποτελεῖ μόνον τό 
ἀντικείμενο τῆς ἀξιολογήσεως, ἀλλά συμμετέχει σ’ 

αὐτήν ἐκφέροντας τόν δικό του λόγο καί καταθέτοντας 
τή δική του ἄποψη. Πρός τοῦτο δηλώνονται τά 
στοιχεῖα τοῦ προσώπου καί ἡ ὑφισταμένη ὑπηρεσιακή 
κατάσταση, καθώς καί οἱ βασικοί τίτλοι σπουδῶν, πού 
λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν γιά τήν κατάταξη τοῦ κληρικοῦ 
σέ μισθολογική κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). 

9. Κατόπιν ὁ κληρικός περιγράφει: α) τά καθήκοντά 
του κατά τόν χρόνο τῆς ἀξιολογήσεως (δηλαδή κατά 
τό παρελθόν ἔτος), καθώς καί τήν ἀνταπόκρισή του σέ 
αὐτά, β) τίς δυσκολίες τίς ὁποῖες ἀντιμετώπισε κατά 
τήν ἐνάσκηση τῶν καθηκόντων του καί γ) τήν τυχόν 
ἐπιμόρφωσή του, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε κατά τήν 
ὑπό ἀξιολόγηση περίοδο, ἀπό πιστοποιημένους φορεῖς 
εἴτε ἀπό συνέδρια, ἐπιμορφωτικά προγράμματα κ.λπ. 

10. Τό πρῶτο μέρος κατακλείεται μέ τήν αὐτοβαθμο-
λόγηση τοῦ ἀξιολογουμένου κληρικοῦ στά ἐπί μέρους 
κριτήρια, τά ὁποῖα ἐν συνεχείᾳ θά βαθμολογήσουν 
οἱ ἀξιολογητές. Ἡ βαθμολογία τοῦ κληρικοῦ ἀπό τόν 
ἴδιο δέν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἀπό τούς βαθμολογητές 
καί δέν συνυπολογίζεται κατά τόν προσδιορισμό τοῦ 
μέσου ὅρου τῆς βαθμολογίας, ἡ ὁποία λαμβάνεται ὑπ’ 
ὄψιν γιά τόν σχηματισμό κρίσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Συμβουλίου. 

11. Ἡ συμπλήρωση τοῦ ἐντύπου πρῶτα ἀπό τόν ἀξιο-
λογούμενο καί ἔπειτα ἀπό τούς ἀξιολογητές γίνεται 
σύμφωνα μέ ὅσα διαλαμβάνονται στήν παροῦσα καί 
μέ σημείωση πραγματικῶν γεγονότων καί στοιχείων. 
Προσωπικοί χαρακτηρισμοί ἤ ὑποθέσεις δέον ὅπως 
ἀποφεύγονται. Ἡ βαθμολογία πρέπει νά εἶναι ἀντι-
κειμενική, προσεκτική καί μέ μεγάλη διάκριση ἐκ 
μέρους τῶν ἀξιολογητῶν. Δέν εἶναι δυνατόν νά βαθ-
μολογοῦνται ὅλοι μέ τήν ἴδια βαθμολογία, διότι μέ 
τόν τρόπο αὐτόν ἀδικοῦνται οἱ ἐργατικοί καί ἐπανα-
παύονται οἱ ράθυμοι. 

12. Τό δεύτερο μέρος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως 
συντάσσεται ἀπό τόν πρῶτο ἀξιολογητή.

13. Ὁ βαθμολογητής λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του ὅτι ἡ 
ἀξιολόγηση κληρικοῦ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ δυσχερής, ὅτι 
ὑφίστανται τμήματα τῆς ποιμαντικῆς διακονίας ἐξ 
ἀρχῆς ἀπόρρητα ἤ καλυπτόμενα ἀπό τήν ἀναγκαία 
διάκριση, ὥστε νά μήν καθίστανται ἐμφανῆ (π.χ. τό 
ἀπόρρητο τῆς Ἐξομολογήσεως, ἡ προστασία προ-
σωπικῶν δεδομένων τῶν βοηθουμένων ἀπό τίς προ-
νοιακές δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας) καί ὅτι, ἐν 
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ὄψει τῶν ἀνωτέρω, ἡ ἀξιολόγηση ἀπαιτεῖ διάκριση, 
ἀντικειμενικότητα καί σφαιρικότητα. Ἡ ἀξιολόγηση 
διατυπώνεται σέ βαθμολογική κλίμακα 0 ἕως 10 καί 
ἀπαιτεῖται σαφής καί συγκεκριμένη αἰτιολογία της μέ 
πραγματικά στοιχεῖα, χωρίς ἀόριστες ἐκτιμήσεις ἤ 
γενικόλογους χαρακτηρισμούς. 

14. Πρῶτο βαθμολογούμενο κριτήριο εἶναι ἡ ἀπόδοση 
τοῦ κληρικοῦ στά γενικά ἐφημεριακά καθήκοντα, 
συνδεομένη ἄμεσα μέ τήν κατάρτιση αὐτοῦ, νοου-
μένη ὄχι μόνον ὡς ἀπόκτηση τίτλων σπουδῶν, ἀλλά 
κυρίως ὡς γνώση καί βίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἐμπειρίας. Στίς τρεῖς ὑποομάδες ἐλέγχεται: α) ἡ διαρ-
κής κατάρτιση καί ἐνημέρωση τοῦ κληρικοῦ, β) ἡ 
δυνατότητα ἐξωτερικεύσεως καί μεταλαμπαδεύσεως 
τῶν θεολογικῶν γνώσεων καί τῶν πνευματικῶν ἐμπει-
ριῶν, ἀλλά καί γ) ἡ συνέπεια κατά τήν ἄσκηση τῶν 
ἐφημεριακῶν καθηκόντων (φυσική παρουσία τοῦ 
κληρικοῦ στόν Ἱερό Ναό, συνέπεια στήν τέλεση τῶν 
Ἀκολουθιῶν καί τῶν ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων, 
ἀνταπόκριση στίς ἀπαιτήσεις τῆς Ἐνορίας κ.λπ.). 

15. Δεύτερο βαθμολογούμενο κριτήριο εἶναι ἡ ποι-
μαντική διακονία, ὅπως αὐτή διαπιστώνεται στήν 
πράξη (εἰδικά ἐφημεριακά καθήκοντα). Στίς τρεῖς ὑπο-
ομάδες βαθμολογεῖται: α) ἡ διακονία στό παγιωμένο 
ποιμαντικό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο, ὅπως 
αὐτό προσδιορίζεται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί 
τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας, τίς Ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου καί τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, ἀλλά καί 
τήν ἐντόπια συνήθεια καί πρακτική, β) ἡ ἱκανότητα 
ἀνταποκρίσεως σέ εἰδικές συνθῆκες καί ἔκτακτες 
ποιμαντικές καταστάσεις, ἐφ’ ὅσον ὑπάρξουν, ὁπότε 
καί ἀποτυπώνεται ὁ ζῆλος καί ἡ πιστότητα στό ἱερατικό 
καθῆκον, καί γ) βαθμολογεῖται ὅ,τι ἐξωτερικεύει τήν 
ἱεραποστολική διάθεση καί ἐπιθυμία μέ τήν ἀνάληψη 
πρωτοβουλιῶν, τήν ἐφαρμογή καινοτόμων ποιμαντικῶν 
μεθόδων, ἀλλά καί τήν ἐφευρετικότητα μέ τήν ὑποβολή 
καί ὑλοποίηση προτάσεων γιά στοχευμένη ποιμαντική 
δράση. 

16. Σημαντικό στοιχεῖο τοῦ ἀξιολογουμένου εἶναι ἡ 
προσεγμένη, φιλάδελφη καί πνευματική συμπεριφορά 
ἀξιολογούμενη κατά σειρά προτεραιότητας ὡς ἑξῆς: α) 
πρωτίστως βαθμολογεῖται ἡ συμπεριφορά καί συνερ-
γασία μέ τόν ἐπιχώριο Μητροπολίτη, ἀλλά καί τά 
διοικητικά ὄργανα τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, β) 

πέραν τῆς ἁρμόζουσας συμπεριφορᾶς καί συνεργασίας 
μέ τήν οἰκεία ἐκκλησιαστική ἀρχή, ὡς ἀπαραίτητη 
ἀξιολογεῖται καί ἡ δέουσα συμπεριφορά πρός τό 
Χριστεπώνυμο πλήρωμα, ὥστε νά προσωποποιεῖ τόν 
Ἱερέα ὡς πατέρα του, γ) ὁμοίως, βαθμολογεῖται καί ἡ 
συμπεριφορά καί ἡ συνεργασία μέ συνεφημερίους καί 
τοπικές ἀρχές.

17. Στοιχεῖο, τό ὁποῖο βαθμολογεῖ ὁ πρῶτος βαθ-
μολογητής εἶναι καί ἡ ἐπιμόρφωση, ἀξιολογούμενη 
κατά σειρά προτεραιότητας ὡς ἑξῆς: α) πρωτίστως 
ἐπιβάλλεται νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ επιμόρφωση, 
ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται ἀπό πιστοποιημένους πρός 
τοῦτο φορεῖς. Οἱ βεβαιώσεις τέτοιων φορέων λαμ-
βάνονται ὑπ’ ὄψιν καί αὐτοτελῶς κατά τίς βαθμολογικές 
προαγωγές τῶν κληρικῶν, ἰδίως σέ περιπτώσεις 
ἰσοβαθμίας, β) ὡς ἐξαιρετική ἐπίδοση λογίζεται ἡ 
συμμετοχή τοῦ κληρικοῦ ὡς ὁμιλητῆ σέ συνέδριο, τό 
συγγραφικό ἔργο (π.χ. ἀρθρογραφία, ἔκδοση βιβλίων), 
ἡ ἐνεργός συμμετοχή σέ ἐπιμορφωτικά προγράμματα 
τῆς Μητροπόλεως (π.χ. καθηγητής Σχολῆς Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς, Σχολῆς Γονέων κ.λπ.), γ) ἡ συμμετοχή 
στά κατά τόπους ἐπιμορφωτικά σεμινάρια, ἡμερίδες 
καί Ἱερατικές Συνάξεις ἤ συνέδρια τῶν Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν κατά τήν ἀξιο-
λόγηση τοῦ Κληρικοῦ, ἀσχέτως ἐάν χορηγεῖται βε-
βαίωση ἀπό πιστοποιημένο φορέα ἐπιμορφώσεως, 
καί χαρακτηρίζεται ὡς ἐξαιρετική ἐπίδοση καί βαθμο-
λογεῖται ἀναλόγως. 

18. Τέλος, ὁ πρῶτος ἀξιολογητής δύναται νά κατα-
θέσει τίς κατά τήν κρίση του προτάσεις ἤ παρατηρήσεις 
γιά τή βελτίωση τῆς ἀποδόσεως τοῦ ἀξιολογουμένου. 
Αὐτό τό τμῆμα δέν βαθμολογεῖται, οὔτε λαμβάνεται 
ὑπ’ ὄψιν κατά τήν κρίση προαγωγῆς τοῦ ἐφημερίου 
ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Οἱ προτάσεις καί 
παρατηρήσεις παρίστανται ὡς ἀφορμή προτροπῆς 
πρός τόν ἀξιολογούμενο, ἀπό κάποιον, κατά τεκμήριο 
ἐμπειρότερό του, κληρικό καί διατυπώνονται μετά 
προσοχῆς. 

19. Τό τρίτο μέρος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως 
συντάσσεται ἀπό τόν δεύτερο ἀξιολογητή. Τά 
ἀνωτέρω γιά τόν τρόπο βαθμολογήσεως ἀπό τόν 
πρῶτο βαθμολογητή, ἰσχύουν ἀναλόγως καί γιά τόν 
δεύτερο. Σέ περίπτωση ἀποκλίσεως τῆς βαθμολογίας 
τοῦ δευτέρου ἀπό τόν πρῶτο ἀξιολογητή, ἡ ὁποία 
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ὑπερβαίνει τίς δύο μονάδες, ὁ δεύτερος ἀξιολογητής 
ὀφείλει νά αἰτιολογήσει εἰδικῶς τήν ἀπόκλισή του. Ἡ 
εἰδική αἰτιολογία τῆς ἀπόκλισης πρέπει νά στηρίζεται 
σέ πραγματικά στοιχεῖα. 

20. Ἐάν στόν Ἐφημέριο ἔχει ἀνατεθεῖ θέση εὐθύνης 
(π.χ. Προεδρία Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, εὐθύνη 
Φιλοπτώχου Ταμείου, εὐθύνη Νεότητος, εὐθύνη κάποι-
ου Ἱδρύματος, κ.λπ.) ἡ ἀπόδοση σέ αὐτήν ἀξιολο-
γεῖται εἰδικῶς ἀπό τόν γενικῶς ἁρμόδιο τῆς οἰκείας 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως για τή συγκεκριμένη διακονία 
(γιά τά ἀνωτέρω παραδείγματα ἀντιστοίχως, ἀπό τόν 
Πρωτοσύγκελλο ἤ Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, 
ἀπό τόν ὑπεύθυνο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, 
ἀπό τόν ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου Νεότητος κ.λπ.). Σέ 
περίπτωση κατά τήν ὁποία σέ ἕναν Ἐφημέριο ἔχουν 
ἀνατεθεῖ περισσότερα τοῦ ἑνός εἰδικά ἐφημεριακά 
καθήκοντα, τότε ἀξιολογεῖται βαθμολογούμενος 
διαδοχικῶς ἀπό τούς ἀντιστοίχους ἁρμοδίους καί 
ἐξάγεται ὁ μέσος ὅρος. 

21. Στό τέλος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως καί πρό 
τῆς θεωρήσεώς της ἀπό τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη, ἀνα-
γράφονται οἱ ποινές, οἱ ὁποῖες κατεγνώσθησαν εἰς 
βάρος τοῦ ἀξιολογούμενου Κληρικοῦ κατά τό παρελ-
θόν ἔτος. Οἱ ποινές δέν ὑπόκεινται σέ (ἀρνητική) 
βαθμολόγηση. Καταχωρίζονται καί λαμβάνονται ὑπ’ 
ὄψιν ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο. 

22. Ἡ Ἔκθεση Ἀξιολογήσεως τοῦ Ἐφημερίου 
ὁλοκληρώνεται μέ τήν θεώρησή της ἀπό τόν οἰκεῖο 
Μητροπολίτη. 

23. Ὁ ἀξιολογούμενος ἔχει δικαίωμα μελέτης τῆς συμ-
πληρωμένης Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεώς του ἤ λήψεως 
ἀντιγράφου αὐτῆς μέ ἔξοδά του, ἐάν τό ζητήσει. 

Ἄρθρο 12
Μεταθέσεις Ἐφημερίων

1. Ἐφημέριος μετατίθεται: 
α) Ὑστερα ἀπό αἴτησή του. 
β) Μέ ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ., ὕστερα ἀπό αἰτιολογημένη 

πρόταση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ἐφ’ ὅσον ἡ περαι-
τέρω παραμονή τοῦ Ἐφημερίου στήν ἐνορία ἀποβαίνει 
ἀσύμφορος για τήν πνευματική της ζωή. Ἡ Δ.Ι.Σ. 
προσκαλεῖ σέ ἀκρόαση τόν Ἐφημέριο πρίν ἀπό τή 
λήψη τῆς ἀποφάσεώς της. Ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν 

μέ αὐτήν τή διαδικασία μετατιθεμένων δέν μπορεῖ νά 
ὑπερβαίνει κατ’ ἔτος τούς τρεῖς ἀνά Ἱερά Μητρόπολη, 
στή δέ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν τούς δέκα. 

γ) Λόγῳ ποινῆς ἐπιβαλλομένης τελεσιδίκως ὑπό τοῦ 
Συνοδικοῦ Δικαστηρίου κατά τά εἰδικώτερον ὁριζόμενα 
στόν Νόμο περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων (ἄρθρο 
37 παρ. 7 τοῦ Ν. 590/1977). 

2. Ἀμοιβαία μετάθεση Ἐφημερίων πού ἔχουν τά ἴδια 
προσόντα μεταξύ δύο ἐνοριῶν τῆς αὐτῆς Μητροπόλεως 
συντελεῖται μέ τή συγκατάθεση τῶν μετατιθεμένων 
καί Πράξη τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. 

Ἄρθρο 13
Ἀπόσπαση Ἐφημερίων

Ἀπόσπαση Ἐφημερίου σέ ἄλλη κενή ὀργανική θέση 
δέν μπορεῖ νά παραταθεῖ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν 
συνεχῶς ἤ διακεκομμένως μέσα στό ἴδιο ἔτος, ἐκτός 
ἄν ἡ ἀπόσπαση γίνεται ὕστερα ἀπό αἴτησή του ἤ μέ τή 
συγκατάθεσή του (ἄρθρο 37 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977). 
Ἐπιτρέπεται ὑπό τούς ὅρους τοῦ προηγούμενου ἐδα-
φίου ἀπόσπαση ἐφημερίων καί σέ Ἱερό Προσκύνημα 
γιά κάλυψη τῶν πνευματικῶν καί διοικητικῶν ἀναγ-
κῶν του ἤ καί σέ ἄλλη Ἱερά Μητρόπολη, ἐφ’ ὅσον 
ὑφίσταται προηγουμένη σύμφωνη γνώμη τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου, γιά ὁρισμένο διάστημα, δυνάμενο νά 
ἀνανεωθεῖ.

Ἄρθρο 14
Ἀφυπηρέτηση Ἐφημερίων

1. Οἱ Ἐφημέριοι μποροῦν νά ἀποχωροῦν τῆς ὑπηρε-
σίας ὕστερα ἀπό αἴτησή τους μετά ἀπό τή συμπλήρωση 
τοῦ 70οῦ ἔτους τῆς ἡλικίας τους, ὡς καί 35 ἔτη πλήρους 
ἐφημεριακῆς ὑπηρεσίας, ἤ καί σέ προγενέστερο 
χρόνο, ἐφ’ ὅσον ὑφίσταται ἀνικανότητα πρός ἐκτέ-
λεση τῶν ἐφημεριακῶν τους καθηκόντων λόγῳ νόσου 
πνευματικῆς ἤ σωματικῆς, ἡ ὁποία πιστοποιεῖται 
ἁρμοδίως σύμφωνα μέ τίς διατάξεις πού ἐφαρμόζονται 
ἀναλογικῶς ἐπί τῶν πολιτικῶν δημοσίων διοικητικῶν 
ὑπαλλήλων. Ἡ πιστοποίηση αὐτή προκαλεῖται εἴτε μέ 
αἴτηση τοῦ Ἐφημερίου, εἴτε μέ ἐνέργεια τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου, πρός τήν ἁρμόδια Ὑγειονομική Ἐπι-
τροπή τοῦ ἄρθρου 165 τοῦ Ν. 3528/2007, ὅπως ἰσχύει. 
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2. Μετά ἀπό τήν κατά τά ἀνωτέρω διαπίστωση 
τῆς ἀνικανότητας, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης διορίζει 
προσωρινό Ἐφημέριο μέχρι τήν πλήρωση τῆς θέσεως 
κατά τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 

Ὡς πρός τήν ἀφυπηρέτηση τῶν Ἐφημερίων τῶν 
Κοιμητηρίων ἐφαρμόζεται εἰδικώτερα τό ἄρθρο 14 
παρ. 9 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979, ὅπως ἰσχύει. 

3. Ἡ ἰδιότητα τοῦ θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, ἡ 
πνευματική σχέση καί ἡ κανονική ἐξάρτηση τοῦ Κληρι-
κοῦ ἀπό τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη δέν παύει, λόγῳ τῆς 
ἀφυπηρετήσεώς του ὡς ἐφημερίου. 

Ἄρθρο 15
Παύση Ἐφημερίων

Ὁ Ἐφημέριος, πλήν τῶν περιπτώσεων ἀφυπηρε-
τήσεως πού προβλέπονται στό προηγούμενο ἄρθρο, 
παύεται ἀπό τῆς θέσεώς του: 

α) Λόγῳ ποινῆς, σύμφωνα μέ τόν Νόμο περί Ἐκκλη-
σιαστικῶν Δικαστηρίων. 

β) Ἐάν ἐπιδείξει συμπεριφορά ἀντίθετη πρός τίς 
ὑπηρεσιακές του ὑποχρεώσεις, ὅπως ἐάν ἐγκατα-
λείψει τή θέση του χωρίς ἄδεια πέραν τῶν 30 ἡμερῶν 
ἀδικαιολογήτως, ἤ ἐάν δέν συμμορφωθεῖ πρός νομίμως 
γενομένη ἀπόσπαση. Οὐσιώδη τύπο τῆς σχετικῆς 
Πράξεως τοῦ Μητροπολίτου ἀποτελεῖ στίς περιπτώσεις 
αὐτές ἡ προηγουμένη κλήση τοῦ Ἐφημερίου νά ἀπο-
λογηθεῖ ἤ νά παράσχει ἐξηγήσεις. 

γ) Ἐάν Ἐφημέριος, ὁ ὁποῖος κατέχει θέση δημοσίου 
ὑπαλλήλου καί μετατεθεῖ, ἀποσπασθεῖ ἤ μεταταχθεῖ ὡς 
ὑπάλληλος σέ ἄλλη περιφέρεια, μέ συνέπεια νά καθ-
ίσταται ἀδύνατη ἡ ἐκτέλεση τῶν ἐφημεριακῶν του 
καθηκόντων καί ἐφ’ ὅσον δέν ἔχει δοθεῖ συγκατάθεση 
ὥστε νά ἐκδοθεῖ Ἀπολυτήριο Γράμμα γιά τήν ἔνταξή του 
στή Μητρόπολη τοῦ τόπου μεταθέσεως, ἀποσπάσεως 
ἤ μετατάξεώς του.

Ἄρθρο 16
Ἀπόλυση Ἐφημερίων

1. Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης δὲν δύναται νὰ χορη-
γήσει Ἀπολυτήριο Γράμμα πρός τόν Ἐφημέριο, προ-
κειμένου αὐτός νὰ ἐνταχθεῖ στή δικαιοδοσία ἄλλης 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐάν προηγουμένως δέν ἔχει τήν 

ἔγγραφη συγκατάθεση τοῦ Μητροπολίτου τοῦ τόπου 
τῆς νέας ἐγκαταστάσεως τοῦ Κληρικοῦ (ἄρθρο 56 παρ. 
6 τοῦ Ν. 590/1977). 

2. Τυχόν Ἀπολυτήριο Γράμμα χωρίς ἀναφορά τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως προορισμοῦ τοῦ Ἐφημερίου ἤ 
χωρίς τή συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιερέως τοῦ τόπου, στόν 
ὁποῖο ὁ Κληρικός θά ἐγκατασταθεῖ, εἶναι ἄκυρο. 

3. Προκειμένου περί Ἐφημερίου ἱερομονάχου ἀπαι-
τεῖται πρό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἀπολυτηρίου Γράμματος 
καί ἡ βεβαίωση περί τῆς ἀποδοχῆς του ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς καί ἀποδοχῆς τῆς ἐγγραφῆς του στό Μονα-
χολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στήν ὁποία πρόκειται νά 
ἐγγραφεῖ. 

Ἄρθρο 17
Χειροτονία ὡς Ἐφημερίων ἐν ἐνεργείᾳ ἤ 

συνταξιούχων (δημοσίων ἤ ἰδιωτικῶν) ὑπαλλήλων

1. Συνταξιοῦχοι πρώην δημόσιοι ἤ ἰδιωτικοί κ.λπ. 
ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τά κανονικά καί νόμιμα 
προσόντα καί δέν ὑπερέβησαν τό 70ό ἔτος τῆς ἡλικίας 
τους, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀπόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 
Ἐκπαιδεύσεως, μποροῦν νά χειροτονηθοῦν καί νά 
τοποθετηθοῦν σέ κενές ἐφημεριακές θέσεις, κωμο-
πόλεων ἤ χωρίων, μέ πληθυσμό κάτω τῶν 5.000 
κατοίκων, κατά τήν τελευταία ἀπογραφή. Ὡς πρός τή 
μισθοδοσία τῶν ἀνωτέρω ἐφαρμόζονται οἱ ἑκάστοτε 
ἰσχύουσες διατάξεις τῆς συνταξιοδοτικῆς νομοθεσίας. 
Πρό τῆς χειροτονίας τους ὑποχρεοῦνται αὐτοί νά παρα-
κολουθήσουν ταχύρρυθμη ἐκκλησιαστική ἐπιμόρ-
φωση σέ πιστοποιημένο φορέα.

2. Ἀπασχολούμενοι ὡς ἐργατοτεχνικό προσωπικό 
ἤ ὑπάλληλοι στόν ἰδιωτικό ἤ δημόσιο τομέα ἤ σέ 
ἐλευθέρια ἐπαγγέλματα, ἐφ’ ὅσον ἡ φύση τῆς ἀπα-
σχολήσεώς τους δέν ἀντίκειται στήν ἰδιότητα τοῦ 
ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, κατά τίς προβλέψεις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 
2812/2005 σχετικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί 
ἔχουν τά ἀπαιτούμενα κανονικά καί νόμιμα προσόντα, 
μποροῦν νά χειροτονηθοῦν καί νά τοποθετηθοῦν ὡς 
Ἐφημέριοι σέ κενές ἐφημεριακές θέσεις, διατηρώντας 
τήν ἀπασχόλησή τους. Κατά τήν ἀνωτέρω Ἐγκύκλιο 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συμβατές μέ τήν ἰδιότητα τοῦ 
Κληρικοῦ ἀπασχολήσεις, οἱ ὁποῖες δύνανται νά 
ἐξασκοῦνται ἐκ παραλλήλου μέ τήν ἐφημεριακή ἰδιό-
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τητα, εἶναι: οἱ χειρωνακτικές καί τεχνικές ἐργασίες 
(α. παραδοσιακά ἐπαγγέλματα: ἀγροτικά π.χ. ἀγρότου, 
ἁλιέως, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου, μελισσοκόμου, ἤ 
κηροπλάστου κ.λπ.· β. τά τεχνικά ἐπαγγέλματα: π.χ. τοῦ 
ξυλουργοῦ, ἐπιπλοποιοῦ, ὑποδηματοποιοῦ κ.λπ., τοῦ 
τεχνικοῦ ἠλεκτρικῶν, ἠλεκτρονικῶν, ὑπολογιστικῶν ἤ 
ὑδραυλικῶν δικτύων κ.λπ.), οἱ ὑπαλληλικές ἐργασίες 
(ὑπαλληλικές θέσεις μέ σχέση ἐργασίας ἤ δημοσίου 
δικαίου στόν ἰδιωτικό τομέα ἤ καί στόν δημόσιο 
τομέα ὡς πολιτικό προσωπικό)· τά ἐπιστημονικά ἐπαγ-
γέλματα (α. ἐκπαιδευτικά: διδάσκαλοι, καθηγητές 
σέ ὅλες τίς εκπαιδευτικές βαθμίδες, β. ἐρευνητικά: 
φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, μεταλλειολόγοι, γεωλόγοι, 
σεισμολόγοι, γεωχημικοί, μετεωρολόγοι, ἀστροφυσικοί 
κ.ἄ., γ. ἰατρικά ἐπαγγέλματα: ἅπαντα ἐπιτρέπονται, 
πλήν τοῦ γυναικολόγου καί τοῦ ἰατροδικαστοῦ, δ. 
ἐπαγγέλματα κοινωνικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς φύσεως: 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές κ.λπ., 
ε. τά νομικά ἐπαγγέλματα δέν ἐπιτρέπονται, ἐκτός 
τῆς σχετικῆς μέ τήν νομική ἐπιστήμη διδακτικῆς ἤ καί 
ἐρευνητικῆς δραστηριότητας), ἐνῶ δέν συμβιβάζονται 
δραστηριότητες πού ἀπαγορεύονται σέ κληρικό κατά 
τό κανονικό δίκαιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκ-
κλησίας τοῦ Χριστοῦ: (α) κανόνες ΜΔ´ τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων, ΙΖ ́ τῆς Α ́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ι ́ τῆς Πεν-
θέκτης, Δ ́ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ καί Ε ́ τῆς ἐν Καρθαγένῃ 
Συνόδου, β) κανόνες Θ´ καί ΟΣΤ´ τῆς Πενθέκτης 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΚΔ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ καί ΜΖ ́ 
τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου, γ) κανόνες ΜΒ ́ τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων, ΚΔ´ καί Ν ́  τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, δ) κανόνες ΝΑ ́ τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου καί ΝΓ ́ τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου, ε) 
κανόνες ΞΑ´ τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 
ΚΔ ́ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ καί ΛΣΤ ́ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, 
ΠΓ’ τοῦ Μ. Βασιλείου, στ) κανόνες ΣΤ ́ καί ΠΓ ́ τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων, Γ’ καί Ζ ́ τῆς Δ ́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ι´ 
τῆς Ζ ́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

Ἄρθρο 18
Πλήρωση εἰδικῶν ἐφημεριακῶν θέσεων

Ὁ διορισμός Ἐφημερίων σέ Ἱερούς Ναούς κοιμητη-
ρίων ἤ φιλανθρωπικῶν, νοσηλευτικῶν, ἐκπαιδευτικῶν, 
σωφρονιστικῶν κ.λπ. φορέων καί ἱδρυμάτων, συμπερι-

λαμβανομένου καί τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύματος 
Εὐαγγελιστρίας Τήνου, διενεργεῖται ἀπό τόν οἰκεῖο 
Μητροπολίτη, μεταξύ ὅσων ἔχουν τά ἀπαιτούμενα ἀπό 
τόν παρόντα Κανονισμό προσόντα Κληρικῶν γιά τήν 
περιοχή, ὅπου οἱ Ἱεροί Ναοί εὑρίσκονται, ἀξιολογοῦνται 
δέ κατά τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 

Ἄρθρο 19
Ἐφημέριοι – Ἱεροκήρυκες

1. Ἀσχέτως τοῦ ἀριθμοῦ οἰκογενειῶν μιᾶς ἐνορίας, 
ἐφ’ ὅσον οἱ πνευματικές ἀνάγκες της ἀπαιτοῦν τόν 
διορισμό Κληρικοῦ καταλλήλου γιά τό κήρυγμα, 
τήν ἐξομολόγηση, τήν κατηχητική διακονία καί τά 
παρόμοια, δύναται ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης νά διορίζει, 
ὡς «Ἐφημέριο–Ἱεροκήρυκα», κληρικό κατάλληλο 
ἀπό ὅσους Ἱερομονάχους εἶναι ἐγγεγραμμένοι στά 
Μοναχολόγια τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς οἰκείας Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως καί ἔχουν τά νόμιμα προσόντα. Ὁ 
«Ἐφημέριος–Ἱεροκήρυκας», ἐντασσόμενος σέ μισθο-
λογική κατηγορία βάσει τῶν προσόντων του, δύναται 
νά ἀσκεῖ τά ὡς ἄνω καθήκοντα σέ περισσότερες 
ἀπό μία ἕως καί δέκα ενορίες. Ὁ διοριζόμενος ὡς 
«Ἐφημέριος–Ἱεροκήρυκας» κατά τίς διατάξεις τοῦ 
παρόντος ἄρθρου περιορίζεται ἀποκλειστικῶς στά 
ἀνωτέρω πνευματικά καθήκοντα χωρίς ἀνάμειξη στά 
καθήκοντα καί δικαιώματα τῶν Ἐφημερίων. 

2. Ἐκλιπουσῶν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ διορι-
σμοῦ τῶν κατά τά ἀνωτέρω Ἐφημερίων, ὁ οἰκεῖος καί 
διορίσας αὐτούς Μητροπολίτης δύναται νά ἀνακαλέσει 
τόν διορισμό τους. 

Ἄρθρο 20
Διορισμός Διακόνων

1. Ὀργανικές θέσεις Διακόνων σέ ἐνοριακούς Ἱερούς 
Ναούς ὑφίστανται σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα ἀπό 
τό Ν.Δ. 1398/1973 (ΦΕΚ Α ́ 112/23.5.1973), ὅπως ἰσχύει. 

2. Ἐπιτρέπεται χειροτονία ἐγγάμου ὡς Διακόνου 
γιά τήν κάλυψη κενῆς ὀργανικῆς θέσεως. Μοναχοί 
χειροτονοῦνται Διάκονοι γιά τήν κάλυψη τελετουρ-
γικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στό μοναχολόγιο 
τῆς ὁποίας εἶναι ἐγγεγραμμένοι ὡς μοναχοί, ἤ εὐρύ-
τερα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ἡ κατά παράβαση τῆς 
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παρούσης διατάξεως τελουμένη χειροτονία εἶναι 
ἀντικανονική ὡς ἀπολελυμένη. 

3. Ὁ διορισμός τῶν Διακόνων διενεργεῖται μέ 
ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, κατά τίς προβλέ-
ψεις τοῦ Ν.Δ 1398/1973, ἐφαρμοζομένων σέ αὐτούς 
κατ’ ἀναλογίαν τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 4, 5 καί 7 
ἕως καί 17 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 

4. Τά τοῦ βαθμολογίου, τῆς μισθοδοσίας, τῆς ἀσ-
φαλίσεως καί τῆς συνταξιοδοτήσεως τῶν Διακό-
νων τῶν ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν διέπονται ἀπό τίς 
ἑκάστοτε ἱσχύουσες διατάξεις. 

5. Τά πάσης φύσεως καθήκοντα τοῦ διακόνου 
ἐγκύρως ἀνατίθενται σέ αὐτόν ἀκομη καί ἐάν δέν μι-
σθοδοτεῖται ἀπό ὁποιαδήποτε πηγή, ἐφ’ ὅσον αὐτός 
συγκατατίθεται στόν διορισμό του.

Ἄρθρο 21
Διορισμός Ἱεροκηρύκων

1. Ὀργανικές θέσεις Ἱεροκηρύκων στήν Ἱερά 
Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί στίς Ἱερές Μητροπόλεις 
ὑφίστανται σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα ἀπό τό 
ἄρθρο 25 τοῦ Ν. 817/1978. 

2. Στὶς θέσεις αυτές διορίζονται μέ ἀπόφαση τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου ἄγαμοι Κληρικοί, ἀπόφοιτοι 
Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς ἤ τῶν τμημάτων 
Ἱερατικῶν Σπουδῶν τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἀκαδημιῶν. Ὡς πρός τή μισθοδοσία, τήν ἀσφάλιση 
καί τή συνταξιοδότηση αὐτῶν ἐφαρμόζονται οἱ 
ἑκάστοτε ἰσχύουσες σχετικές διατάξεις. 

3. Ἐφημέριοι, ἔχοντες τά πρός τοῦτο νόμιμα προ-
σόντα, δύνανται νά μετατάσσονται σέ κενές ὀρ-
γανικές θέσεις Ἱεροκηρύκων τῶν Ἱερῶν Μητροπό-
λεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀντιστρόφως, 
δι’ ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., δημοσιευομένης εἰς τήν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ 
ενδιαφερομένου καί συμφώνου γνώμης τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου. 

Ἄρθρο 22
Εἰδική διάταξη

Οἱ λαϊκοί ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι, οἱ κατέχοντες 
θέσεις ἐκ μετατροπῆς ὀργανικῶν διακονικῶν θέσεων 
καί, κατά τίς κείμενες διατάξεις, μισθοδοτούμενοι 

ὑπό τοῦ Δημοσίου ὑπάγονται στίς διατάξεις τοῦ 
Κανονισμοῦ 5/1978 «Περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν 
Ὑπαλλήλων» (ΦΕΚ Α ́  48/3.4.1978), σύμφωνα μέ τήν 
παράγραφο 5 τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Νόμου 1476/1984 
(ΦΕΚ 136 Α ́). 

Ἄρθρο 23
Κατάργηση ἀντιθέτων διατάξεων

Κάθε γενική ἤ εἰδική διάταξη Κανονισμοῦ, ἡ ὁποία 
ἀντίκειται στόν παρόντα Κανονισμό καταργεῖται. 

Ἄρθρο 24
Ἔναρξη ἰσχύος τοῦ Κανονισμοῦ

Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχίζει ἀπό τήν 
ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεώς του στήν Ἐφημερίδα τῆς 
Κυβερνήσεως καί τό περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Ὁ παρών Κανονισμός νά δημοσιευθεῖ 
στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως 

καί στό ἐπίσημο Δελτίο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ἀκριβές ἀντίγραφον
Ἀθήνα, 7.8.2018

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης ΚΛΗΜΗΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 31.8.2018
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Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν:
1) τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29 παρ. 2 τοῦ ν. 590/

1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος», ὡς καί τό ἄρθρο 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 5 
τοῦ ν. 4235/2014,

2) τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας 
πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, τάς ἀπορρέουσας 
ἐκ τῶν Εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί 
τῶν Νόμων τοῦ Κράτους,

3) τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί 
πνευματικάς ἀνάγκας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,

4) τήν ἀριθ. 940/8.2.2018 πρότασιν τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου Παύλου,

5) τήν ὑπ’ ἀριθ. 6/9.2.2018 Γνωμοδότησιν τοῦ Εἰδικοῦ 
Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος,

6) τήν ἀπό 14.3.2018 ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου, 

 Ἀποφασίζει:
συνιστᾶ Ἐκκλησιαστικόν Ἵδρυμα ὑπό τήν ἐπωνυμίαν 

«Κέντρο Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν – Ἐκκλησιαστικό 
Ἵδρυμα», ἡ λειτουργία τοῦ ὁποίου θά ρυθμίζεται ἀπό 
τόν επόμενο Κανονισμό:

Κανονισμός συστάσεως, διοικήσεως καί 
λειτουργίας ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος 

τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μέ τήν ἐπωνυμία: 
«Κέντρο Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς 

Ὑποστηρίξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
– Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα»

Κανονισμός συστάσεως ἐκκλησιαστικοῦ 
Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 

μέ τήν ἐπωνυμίαν: «Κέντρο Γεροντολογίας καί 
Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 

Ἀθηνῶν – Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα»

Ἀριθ. 574/1646/2018

Ἄρθρο 1ο 
Σύσταση – Ἐπωνυμία – Ἕδρα – Σφραγίδα

1. Συστήνεται στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 
Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα μέ τήν επωνυμία «Κέντρο 
Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν – Ἐκκλησιαστικό 
Ἵδρυμα», ὡς Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, αὐτοτελοῦς 
διαχείρισης, ὑπαγόμενο στήν πνευματική δικαιοδοσία 
καί διοικητική ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, διεπόμενο: α) ἀπό τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 
59 παρ. 2 καί τοῦ ἄρθρ. 29 παρ. 2 τοῦ Ν. 590/1977, ὅπως 
αὐτό ἰσχύει μετά τήν τροποποίησή του ἀπό τό ἄρθρο 
68 παρ. 1 ὑποπαρ. 5 τοῦ Ν. 4235/2014, καί β) ἀπό τίς 
ρυθμίσεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. 

2. Τό ὡς ἄνω Ἵδρυμα θά ἐπικουρεῖ τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στόν τομέα τῆς κοινωνικῆς 
πρόνοιας γιά τήν τρίτη ἡλικία. Ἕδρα του ὁρίζεται ἡ 
Ἀθήνα. Τό Ἵδρυμα δύναται νά λειτουργεῖ παράρτημα 
σέ ἔκταση πού ἔχει παραχωρηθεῖ στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή 
Ἀθηνῶν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβα-
δείας, κειμένη στή θέση «Μαλιζόνια ἤ Ἀγριλέζα» τῆς 
κτηματικῆς περιφέρειας Δηλεσίου Βοιωτίας. 

3. Τό Ἵδρυμα διαθέτει δική του σφραγίδα, στήν ὁποία 
ἀναγράφεται ἡ ἐπωνυμία καί τό ἔτος σύστασης.

Ἄρθρο 2ο
Σκοπός τοῦ Ἱδρύματος 

Σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ ἀναπτυξη καί λει-
τουργία Κέντρου Γεροντολογίας καί Μονάδων Προ-
νοιακῆς ὑποστηρίξεως, Φροντίδας Ὑγείας, ἀντιμε-
τώπισης νόσου Alzheimer καί συναφῶν παθήσεων, 
καθώς ἡ παροχή συναφῶν ὑπηρεσιῶν γιά ἡλικιωμέ-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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νους καί εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, καί ἡ ἀναπττυξη 
ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, σύμφωνα μέ τήν κείμενη 
νομοθεσία.

 
Ἄρθρο 3ο

Μέσα ἐπίτευξης τῶν σκοπῶν

Γιά τήν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν του τό Ἐκκλησιαστικό 
Ἵδρυμα θά δύναται:

1. Νά πραγματοποιεῖ ὁλοκληρωμένα προνοιακά, 
ἀναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, ἐπιστημο-
νικά, ἐκπαιδευτικά καί ἐρευνητικά προγράμματα 
σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο πού θά ἅπτονται τῶν 
ἀνωτέρω σκοπῶν του, αὐτοδύναμα ἤ σέ συνεργασία μέ 
ἄλλους ἐκκλησιαστικούς καί δημόσιους ἤ ἰδιωτικούς 
φορεῖς, στούς ὁποίους μπορεῖ νά ἀναθέτει τήν ἐκπό-
νηση τέτοιων προγραμμάτων ἤ καί νά παραχωρεῖ τή 
λειτουργία τῶν σχετικῶν ὡς ἄνω μονάδων προνοιακῆς 
ὑποστηρίξεως σέ ὁποιαδήποτε μορφή τους, μετά ἀπό 
σχετική ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. καί σύμφωνη γνώμη τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν.

2. Νά συμμετέχει σέ ἐθνικά, εὐρωπαϊκά καί διεθνῆ 
προγράμματα μέ περιεχόμενο συναφές μέ τούς σκο-
πούς τοῦ Ἱδρύματος ἤ σέ νομικά πρόσωπα ἡμεδαπά 
ἤ ἀλλοδαπά γιά τήν ἀξιοποίηση τέτοιων προγραμ-
μάτων. 

3. Νά παρέχει ἐνημέρωση, ἐκπαίδευση, κατάρτιση, 
εὐαισθητοποίηση, διεξαγωγή συνεδρίων καί ἡμερίδων 
σχετικά μέ τούς ἐπιδιωκόμενους σκοπούς του.

4. Νά ἐκδίδει σχετικά μέ τούς σκοπούς του ἔντυπα 
(ἐφημερίδες, βιβλία, λευκώματα, ἀφίσες, φυλλάδια), 
νά παράγει ὀπτικοακουστικά καί ἠλεκτρονικά μέσα 
(κινηματογραφικές καί τηλεοπτικές παραγωγές, ντο-
κιμαντέρ, πολυμέσα, πολυθεάματα, ἱστοσελίδες, ρα-
διοφωνικές ἐκπομπές καί κάθε ἄλλο ὀπτικοακουστικό 
καί ἠλεκτρονικό μέσο) ἤ νά συμμετέχει σέ νομικά 
πρόσωπα πού ἡ δραστηριότητά τους σχετίζεται μέ τά 
ἀνωτέρω.

5. Νά σχεδιάζει καί ὑλοποιεῖ μηχανισμούς προσ-
έλκυσης, ὑποδοχῆς καί ἐξυπηρέτησης θρησκευτικοῦ 
καί λοιπῶν μορφῶν τουρισμοῦ, συμπεριλαμβανομένου 
καί τοῦ συνεδριακοῦ.

6. Νά ὀργανώνει ἡμερίδες, ἐκθέσεις καί φεστιβάλ 
γιά τήν πολιτιστική καί Ἐκκλησιαστική κληρονομιά.

7. Νά ἐκπαιδεύει ἐθελοντές γιά τή συμπαράσταση 
στό ὡς ἄνω ἔργο.

8. Νά διενεργεῖ ἐράνους καί λαχειοφόρους ἀγορές 
καί δημοπρασίες.

9. Νά συνάπτει μέ νομικά ἤ καί φυσικά πρόσωπα 
συμβάσεις, οἱ ὁποῖες ἔμμεσα ἤ ἄμεσα θά ἐξυπηρετοῦν 
τούς σκοπούς του.

10. Νά συμμετέχει σέ δίκτυα μή κυβερνητικῶν ὀρ-
γανισμῶν μέ παρεμφερεῖς σκοπούς. 

11. Νά ἀποδέχεται δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες 
κινητῶν καί ἀκινήτων, νά ἀγοράζει, κατασκευάζει ἤ καί 
μισθώνει ἀκίνητα καί νά τά διαμορφώνει σύμφωνα μέ 
τίς λειτουργικές ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματος καθώς καί 
νά ἀγοράζει τόν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό ἀλλά καί κάθε 
ἄλλο ἀναγκαῖο μέσο.

12. Νά μελετᾶ, ἐκτελεῖ ἤ καί ἐνισχύει, ἀκόμη καί μέ 
ἐθελοντική ἐργασία, ἔργα, προμήθειες καί ὑπηρεσίες 
καί ἐν γένει προγράμματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
καί κάθε φορέα τοῦ δημοσίου τομέα, τά ὁποῖα 
συμβάλλουν στήν ἐθνική, κοινωνική, οἰκονομική καί 
πολιτιστική πρόοδο τοῦ τόπου μέ κάθε νόμιμο μέσο, 
ἰδίως δυνάμει προγραμματικῶν συμβάσεων μεταξύ 
τοῦ Ἱδρύματος καί τοῦ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱ. Μονῶν καί 
Ἐνοριῶν καθώς καί τῶν Ν.Π.Δ.Δ. καί ἄλλων μή Κυ-
βερνητικῶν Ὀργανώσεων τῆς Ἐκκλησίας καί μή, 
καί ἐν γένει μέ κάθε φορέα τοῦ δημοσίου τομέα, μέ 
χρηματοδότηση ἀπό τό Πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπεν-
δύσεων ἤ ἀπό προγράμματα καί πρωτοβουλίες τῶν 
διαρθρωτικῶν ταμείων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἤ ἀπό 
τούς προϋπολογισμούς τῶν συμβαλλομένων φορέων.

13. Θά δύναται γενικώτερα τό Ἵδρυμα νά συνερ-
γάζεται μέ άλλους φορεῖς ἤ νά συμμετέχει σέ νομικά 
πρόσωπα κάθε μορφῆς, πού ἐπιδιώκουν τούς ἴδιους 
ἤ παρεμφερεῖς μέ αὐτό σκοπούς, νά συμμετέχει σέ 
κοινοπραξίες, νά συνεργάζεται μέ ἐπιχειρήσεις δη-
μόσιες ἤ ἰδιωτικές, ὀργανισμούς κοινῆς ὠφέλειας 
καί ἄλλα φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ ἤ δη-
μοσίου δικαίου, στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό γιά 
τήν ἐκτέλεση τῶν σκοπῶν του. Ἐπίσης, δύναται νά 
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ἱδρύει καί νά συμμετέχει ἤ καί νά ἀποκτᾶ ἀστικές μή 
κερδοσκοπικές ἑταιρείες, ἐφόσον ἡ ενέργεια αὐτή 
ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς του.

14. Νά συμμετέχει σέ ἐθνικούς καί διεθνεῖς ἀνα-
γνωρισμένους ὀργανισμούς μέ συναφεῖς σκοπούς καί 
κοινή δράση μέ τό Ἵδρυμα, ὅπως π.χ. στήν Ἑλληνική 
Ἐθνική ἐπιτροπή τῆς UNESCO καί τίς συναφεῖς ἐπι-
τροπές τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. 

Ἄρθρο 4ο
Διοίκηση τοῦ Ἱδρύματος 

1. Τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα «Κέντρο Γεροντολογίας 
καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν – Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα» τό ὁποῖο θά 
λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελές νομικό πρόσωπο ἰδιωτικοῦ 
δικαίου μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, ὑπαγόμενο 
στή διοικητική ἐποπτεία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, 
διοικεῖται ἀπό τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Πρό-
εδρος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν, ἀναπληρούμενος γιά τήν περίπτωση 
κωλύματός του ἀπό τόν ἑκάστοτε Πρωτοσύγκελλο τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

2. Ἡ θητεία τοῦ Δ.Σ. εἶναι τριετής, καί τά δύο (2) 
τακτικά μέλη του, μαζί μέ τά ἀναπληρωματικά τους, 
διορίζονται ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος.

3. Κατά τήν πρώτη συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ., μετά ἀπό τόν 
διορισμό του, συγκροτεῖται σέ σῶμα καί ἐκλέγονται ὁ 
γραμματέας καί ὁ ταμίας. 

4. Τό Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε 
τρίμηνο, καί ἔκτακτα κάθε φορά πού τό ἐπιβάλλουν οἱ 
ἀνάγκες. Ἡ σύγκληση τοῦ ἐκτάκτου Δ.Σ. γίνεται εἴτε 
ἀπό τόν Πρόεδρο ἤ Προεδρεύοντα, εἴτε ἐφ᾽ ὅσον τό 
ζητήσουν ἐγγράφως τά ἄλλα δύο (2) μέλη τοῦ ΔΣ.

5. Σέ περίπτωση κωλύματος τοῦ Προέδρου, στή 
συνεδρίαση προεδρεύει ὁ νόμιμος ἀναπληρωτής του, 
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

6. Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Ἄρθρο 5ο
Ἁρμοδιότητες τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος 

1. Τό Δ.Σ. ἀποφασίζει γιά κάθε θέμα πού ἀφορᾶ τήν 
ὀργάνωση, τή διοίκηση, τή λειτουργία καί τή διαχείριση 
τῶν οἰκονομικῶν καί τῶν περιουσιακῶν θεμάτων 
τοῦ Ἱδρύματος. Ἡ διαχείριση τῆς περιουσίας τοῦ 
Ἱδρύματος γίνεται μέ ἀποφάσεις τοῦ Δ.Σ. μέ γνώμονα 
τήν λυσιτελῆ, ταχύτερη καί ἀσφαλέστερη ἐκπλήρωση 
τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος, τηρουμένων τῶν ἀρχῶν 
τῆς χρηστῆς διαχειρίσεως τῶν πόρων του καί τῆς 
διαφάνειας. 

2. Πρός τόν σκοπό αὐτό, τό Δ.Σ. δύναται νά 
συνάπτει μέ τούς ὅρους πού αὐτό προκρίνει ὡς κα-
ταλληλότερους τίς ἀναγκαῖες γιά τή λειτουργία τοῦ 
Ἱδρύματος συμβάσεις καί εἰδικότερα νά ἀναθέτει 
μελέτες καί νά συνάπτει συμβάσεις τεχνικοῦ ἔργου 
καί παροχῆς ὑπηρεσιῶν, κατά τούς ὅρους τοῦ 
Κανονισμοῦ Διαδικασίας Ἀναθέσεως καί Ἐκτελέσεως 
Ἔργων, Μελετῶν καί Συναφῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (ΦΕΚ 2612/Β ́ /2015), ἤ ὅποιου 
ἄλλου σέ ἰσχύ Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀφορᾶ τά ἐκκλ. Ἱδρύματα 
γενικῶς, ἐπίσης νά συνάπτει ἐλευθέρως τίς κατά 
τήν κρίση του ἀπαραίτητες γιά τή λειτουργία τοῦ 
Ἱδρύματος συμβάσεις μίσθωσης ἔργου, ἐργασίας ἤ 
παροχῆς ἀνεξαρτήτων ὑπηρεσιῶν καί ὁποιαδήποτε 
ἄλλη σύμβαση κρίνεται ἀναγκαία γιά τήν ἐξυπηρέτηση 
τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος, νά παρακολουθεῖ τήν 
ἐφαρμογή τους καί νά τίς ἐκτελεῖ, καί νά ἐκπροσωπεῖ 
τό Ἵδρυμα ἐνώπιον παντός τρίτου καί νά διενεργεῖ 
κάθε ἀπαραίτητη κατά τήν κρίση του νομική καί ὑλική 
πράξη καί ἐνέργεια, στό πλαίσιο τῶν ἁρμοδιοτήτων 
του.

3. Τό Δ.Σ. συντάσσει τόν ἐτήσιο Προϋπολογισμό καί 
τόν Ἀπολογισμό τοῦ Ἱδρύματος καί ὑποβάλλει αὐτούς 
πρός ἔγκριση στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, προσλαμβάνει καί ἀπολύει τό 
ἀπαραίτητο γιά τή λειτουργία του προσωπικό, σύμφωνα 
μέ τίς κείμενες διατάξεις, καί καθορίζει τό ὕψος τῆς 
μισθοδοσίας αὐτοῦ, σύμφωνα μέ αὐτές.

4. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. καί σέ περίπτωση κωλύματός 
του ὁ νόμιμος ἀναπληρωτής του ἐκπροσωπεῖ τό 
Ἵδρυμα ἐνώπιον πάσης διοικητικῆς, δικαστικῆς, 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ἐκκλησιαστικῆς καί οἱασδήποτε ἄλλης ἀρχῆς, καί 
ὑπογράφει τήν ἀλληλογραφία του, λαμβάνει γνώση 
ὅλων τῶν εἰσερχομένων καί ἐξερχομένων ἐγγράφων 
καί συντονίζει τά μέλη τοῦ Δ.Σ. γιά τήν ὑλοποίηση τῶν 
σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος.

5. Τό Δ.Σ. ὑπόκειται στήν ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρ-
χιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τούς σκοπούς τῆς ὁποίας ἐπι-
κουρεῖ. Τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο δύναται νά 
ὁρίσει κατάλληλο ὁρκωτό ἤ μή ἐλεγκτή δυνάμενο νά 
ἀσκεῖ τόν ἔλεγχο διαχειρίσεως τοῦ Δ.Σ.

Ἄρθρο 6ο
Πόροι τοῦ Ἱδρύματος

1. Πόροι τοῦ Ἱδρύματος είναι:
α) Οἱ ὑπέρ αὐτοῦ προσφορές τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 

Ἀθηνῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἱ. Ναῶν αὐτῆς.
β) Οἱ ἐπιχορηγήσεις τοῦ Κράτους καί τῶν εἰδικῶν 

προγραμμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τίς ὁποῖες 
τό Ἵδρυμα θά εἰσπράττει βάσει τῆς κειμένης νομο-
θεσίας.

γ) Δωρεές, κληρονομίες καί χρηματοδοτήσεις ἀπό 
κάθε φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ 
δικαίου.

δ) Τόκοι ἀπό καταθέσεις καί κάθε ἄλλο νόμιμο 
ἔσοδο.

2. Ἡ διαχείριση καί κατανομή τῶν οἰκονομικῶν πόρων 
γίνεται ἀπό τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ὁ δέ ἔλεγχος ἀπό τά 
ἁρμόδια ἐλεγκτικά ὄργανα τῆς ΙΑΑ, κατά τίς κείμενες 
διατάξεις.

3. Τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος ὑποχρεοῦται νά συντάσσει 
τόν ἐτήσιο Προϋπολογισμό καί Ἀπολογισμό, τούς 
ὁποίους ὑποβάλλει γιά ἔγκριση στό Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο.

Ἄρθρο 7ο
Ἐσωτερικός Κανονισμός

Γιά ὁποιοδήποτε θέμα πού δέν ρυθμίζεται εἰδικῶς ἀπό 
τόν παρόντα Κανονισμό διοικήσεως καί λειτουργίας 
τοῦ Ἱδρύματος, ἰσχύει τεκμήριο ἁρμοδιότητος τοῦ 
Δ.Σ. νά τό ρυθμίζει μέ σχετικές ἀποφάσεις του, ἐνῶ 
γιά λεπτομέρειες ἐφαρμογῆς τοῦ παρόντος, ὡς πρός 
τά εἰδικώτερα θέματα διευθύνσεως, ἐσωτερικῆς 

ὀργανώσεως τῆς προνοιακῆς δραστηριότητας, διαχει-
ρίσεως καί ἐσωτερικῆς λειτουργίας τοῦ Κέντρου 
καί τῶν Μονάδων Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως καί 
Φροντίδας Ὑγείας, ἤ ἀντιμετώπισης τῆς νόσου Alz-
heimer καί Συναφῶν Παθήσεων, θά δύναται νά ἐκδοθεῖ 
Ἐσωτερικός Κανονισμός μέ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
Ἱδρύματος ἤ τοῦ Δ.Σ. τοῦ φορέα στόν ὁποῖο θά ἔχει 
παραχωρηθεῖ ἡ λειτουργία τῆς ἀντίστοιχης μονάδας, 
κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθη-
νῶν καί ἐγκρίσεως τῆς ΔΙΣ κατά τό ἄρθρο 29 τοῦ ν. 
590/1977.

Ἄρθρο 8ο
Τροποποίηση τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται μέ ἀπόφαση τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὕστερα 
ἀπό πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, κατόπιν σχετικῆς 
ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. καί σύμφωνης γνώμης τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἄρθρο 9ο
Διάλυση τοῦ Ἱδρύματος  
Τύχη τῆς περιουσίας του

1. Τό παρόν Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα καταργεῖται, 
ὅταν καθίσταται ἀδύνατη ἡ λειτουργία του ἤ δέν 
ἐκπληρώνει τίς Ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις καί 
τήν ἀποστολή του ἤ παρεκκλίνει τῶν σκοπῶν του. Ἡ 
ἀπόφαση καταργήσεώς του λαμβάνεται ἀπό τήν Ἱερά 
Σύνοδο, ὕστερα ἀπό εἰσήγηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, 
κατόπιν γνώμης τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος καί τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν. Τό Ἵδρυμα καταργεῖται ἀπό τῆς δημοσιεύσεως 
τῆς ἀποφάσεως τῆς ΔΙΣ στήν Εφημερίδα τῆς 
Κυβερνήσεως καί τό περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

2. Σέ περίπτωση διαλύσεως τοῦ Ἱδρύματος, 
μετά ἀπό αἰτιολογημένη ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. αὐτοῦ, 
ὁλόκληρη ἡ κινητή καί ἀκίνητη περιουσία του περιέρ-
χεται αὐτοδικαίως στό Νομικό Πρόσωπο τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, δύναται ὡστόσο πρό τῆς 
διαλύσεως τοῦ Ἱδρύματος νά περιέλθει ὁλόκληρη 
ἤ μέρος τῆς περιουσίας του σέ ἄλλο Ἐκκλησιαστικό 
ἵδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ ἀπόφαση τῆς 
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Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί γνώμης τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ἄρθρο 10ο
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχίζει ἀπό τή 
δημοσίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως. 
Ὁ παρών Κανονισμός νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο Δελτίο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἄρθρο 11ο
Πρόκληση δαπάνης

Ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη σέ βάρος τοῦ Προϋπολογισμοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 

Κάθε μελλοντική δαπάνη θά προβλεφθεῖ ἀπό τίς 
οἰκεῖες διοικητικές πράξεις καί θά ἐγγραφεῖ στόν 
οἰκεῖο προϋπολογισμό.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο Δελτίο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθήνα, 14 Μαρτίου 2018
Ὁ Πρόεδρος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ἀκριβές ἀντίγραφον
Ἀθήνα, 1η Αὐγούστου 2018

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης ΚΛΗΜΗΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 20.9.2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχοντες ὑπ ̓ ὄψιν:
1. τό ἄρθρον 25 παρ. 1 τοῦ Ν. 4301/2014,
2. τήν ὑπ ̓  ἀριθ. 5894/1.8.2018 εἰσήγησιν τοῦ Μακα-

ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ. Ἱερωνύμου,

3. τήν ἀπό 28.8.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

Ἀριθ. 3956/1748 Διαπιστωτική πρᾶξις
Ἀναγνώρισις συστάσεως 

τῆς Ἱ. Μονῆς «Ἄξιόν Ἐστιν» Βαρνάβα Ἀττικῆς 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, 

συμφώνως πρός τό ἄρθρον 25 του Ν. 4301/2014

διαπιστοῦμεν τή σύστασιν, πρό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος 
τοῦ Νόμου 590/1977, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Ἄξιόν Ἐστιν» 
Βαρνάβα Ἀττικῆς τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ 
ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Βαρνάβα τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Βαρνάβα τοῦ Δήμου Μαραθῶνος, τῆς 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἀνατολικής Ἀττικῆς τῆς 
Περιφερείας Ἀττικῆς, συσταθείσης τό ἔτος 1959 ὑπό 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων κυροῦ Κλεόπα, ὡς ἐμφαίνεται ἐξ 
ἰδιοχείρου αὐτοῦ εὐχετηρίου ἐπιστολῆς τοῦ ἔτους 
1973.

Ἡ παροῦσα Διαπιστωτική Πρᾶξις νά δημοσιευθῇ εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28ῃ Αὐγούστου 2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης ΚΛΗΜΗΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 20.9.2018
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ΠΡΌΚΉΡΎΞΈΊΣ - ΚΛΉΤΉΡΊΆ ΕΠΊΚΡΊµΆΤΆ

Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου

Κλητήριον Ἐπίκριμα

Πρός τόν ἱερολογιώτατον Διάκονον
π. Σεβαστιανὸν Χατζημιχαήλ τοῦ Πέτρου
(κατά κόσμον Μιχαήλ)
Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ξάνθης καί Περιθεωρίου
(νῦν ἀγνώστου διαμονῆς)

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον 
ἐμοῦ τοῦ π. Βασιλείου Λεοντιάδη, ἐνεργοῦντος 
ὡς Ἀνακριτοῦ συνῳδά τῇ ὑπ᾽ ἀριθ. 400/27-6-2018 
ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιώτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης 
καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος τῇ 11η Ὀκτω-
βρίου ἐ.ἔ., ἡμέρᾳ Πέμπτῃ καί ὥρᾳ 11 π.μ. ἐν τοῖς 
Γραφείοις τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Τιμίου 
Προδρόμου Ξάνθης, ἵνα ἐξετασθῇς ἐπί ἀποδιδομένων 
σοι κατηγοριῶν, αἵτινες κρίνεται σκόπιμον ὅπως μή 
ἀναγραφῶσιν εἰς τήν παροῦσαν κλῆσιν δυνάμει τῶν 
διατάξεων τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 110 τοῦ Ν. 5383/1932 
«Περί ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν 
διαδικασίας». 

Προσεπιδηλοῦμεν ὑμῖν ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρᾳ τέ καί 
ὥρᾳ, θέλεις δικασθῆ ἐρήμην. 

Ὁ Ἀνακριτής
π. Βασίλειος Λεοντιάδης

Ὁ Γραμματεύς
π. Νικόλαος Μαυρίδης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 10.9.2018

Ἱερά Μητρόπολις Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου

Κλῆσις

Πρός τόν Αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον
π. Πασχάλην Τζέκον
κληρικόν τὴς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου
(νῦν ἀγνώστου διαμονῆς)

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον 
ἐμοῦ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Βαμβακίδη 
ἐνεργοῦντος ὡς Ἀνακριτοῦ συνῳδά τῇ ὑπ᾽ ἀριθ. 
145/27-62018 ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιχνῶν 
καί Νευροκοπίου κ. Ἱεροθέου τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. 
ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ καί ὥραν 12ην μεσημβρινήν, ἐν τοῖς 
Γραφείοις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ν. Ζίχνης, 
ἵνα ἀπολογηθῇς ἐπί ἀποδιδομένων σοι κατηγοριῶν, 
αἵτινες κρίνεται σκόπιμον ὅπως μή ἀναγραφῶσιν εἰς 
τήν παροῦσαν κλῆσιν.

Προσεπιδηλοῦμεν ὑμῖν ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρᾳ τε καί 
ὥρᾳ, θέλεις δικασθῆ ἐρήμην.

Ἐν Ζίχνῃ τῇ 29ῃ Ἰουνίου 2018

Ὁ Ἀνακριτής
Πρωτ. Γεώργιος Βαμβακίδης

Ὁ Γραμματεύς
Πρωτ. Βασίλειος Παπαδόπουλος
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Ἱερά Μητρόπολις Καλαβρύτων 
καί Αἰγιαλείας

 
Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 4-

7 τοῦ Κανονισμοῦ 305/2018 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας 
τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα ἵνα καταλάβωσι τήν 
κενήν ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱ. 
Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Ἀναστάσεως Ἀροανίας 
Δήμου Καλαβρύτων, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης εἰς τό περιοδικόν ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ ὑποβάλωσιν ἡμῖν σχετικήν αἴτησιν μετά τῶν 
ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν διά τήν πλήρωσιν τῆς 
ὡς ἄνω κενῆς θέσεως.

Ἐν Αἰγίῳ τῇ 10ῃ Ἰουλίου 2018

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 20.9.2018

Ἱερά Μητρόπολις Μονεμβασίας καί Σπάρτης

Ἔχοντες ὑπ ́ὄψιν τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 4-7 
τοῦ Κανονισμοῦ 305/2018 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί Διακό-
νων» καί προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργα-
νικάς θέσεις τακτικῶν Ἐφημερίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν: 
- Ἁγίας Εἰρήνης τῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας (Βάρσοβας)  
- Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας Βοιῶν
- Ἁγίου Δημητρίου Ἐνορίας Βάρβιτσας
- Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Ἐνορίας Βασιλικῆς
- Ἁγίου Δημητρίου Ἐνορίας Κάμπου Βοιῶν
- Ἁγίου Γεωργίου Ἐνορίας Λιαντίνας
- Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἐνορίας Καστανέας Βοιῶν
- Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Ἐνορίας Πλατάνας
καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά 
καί νόμιμα προσόντα ὅπως ἐντός ἑνός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπ-
αιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν ὡς 
ἄνω κενῶν θέσεων.

Ἐν Σπάρτῃ τῇ 10ῃ Αὐγούστου 2018

† Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 
παράγρ. 2 καί 67 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστα-
τικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν 
ἄρθρων 4-7 καί 20 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 305/2018 Κανονισμοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» 
προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν 
θέσην τακτικοῦ διακόνου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ: 
- Ἁγίας Παρασκευῆς Τρικάλων
καί τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν ἐφημερίων 
ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς:
- Παναγίας Ἐπισκέψεως Τρικάλων 
- Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας Τρικάλων
- Ἁγίου Οἰκουμενίου Χαϊδεμένης
- Ἁγίου Νικολάου Πύλης
- Ἁγίου Γεωργίου Γριζάνου

- Ἁγίου Κωνσταντίνου Διασέλλου
- Ἁγίων Ἀναργύρων Λιλῆ
- Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεσοχώρας
- Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Ἁγία Παρασκευή 
(Τζιούρτζια)
- Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθαμανίας
- Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαρδικίου
- Προφήτου Ἠλιού Δέσης
- Κοιμήσεως Θεοτόκου Ν. Πεύκης
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καλοῦμεν τούς 
ἐνδιαφερομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα 
προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως 
εἰς τό περιοδικόν ΕΚΚΛΗΣΙΑ ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαι-
τούμενα δικαιολογητικά πρός κάλυψιν τῶν ἀνωτέρω 
θέσεων.

Ἐν Τρικάλοις τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2018

† Ο Τρίκκης καί Σταγῶν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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Ἱερά Μητρόπολις Ἀργολίδος

Ἔχοντες ὑπ ́ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38, παρ. 
2 τοῦ Ν. 590/77 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 4-7 καί 20 
τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς 
ὀργανικάς θέσεις Διακόνων τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν 
Ναῶν:

Ἱερά Μητρόπολις Γουμενίσσης, 
Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον

Κλῆσις 

Ἀρ. Πρωτ.: 1 

Πρός τόν 
Διάκονον Ραφαήλ (κατά κόσμον Βλάσιον) 
Γκουρβέλον, 
Κληρικόν της Ἱ. Μητροπόλεως Γουμενίσσης, 
Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου
και νῦν ἀγνώστου διαμονῆς

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον  
τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου 
καί δή ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀγαθαγγέ-
λου Σφονδυλιᾶ, ἐνεργοῦντος ὡς ἀνακριτοῦ συνῳδά 

τῇ 432/20.9.2018 σεπτῇ έντολῇ τοῦ Σεβασμιώτάτου 
Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πο-
λυκάστρου κ. Δημητρίου καί συμφώνως μέ τά ἄρθρα 
55, 109 καί 110 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν 
Δικαστηρίων καί τῆς πρό αὐτῶν διαδικασίας», τῇ 12ῃ 
Νοεμβρίου, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 11.00 π.μ. 
ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁδός 
Κοιμήσεως Θεοτόκου 1, 613 00 Γουμένισσα, ἵνα ἀπο-
λογηθῇς ἐπί τῶν κατηγοριῶν αἵτινες ἀναφέρονται εἰς 
τό κατηγορητήριον.

Προσεπιδηλοῦμεν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή συνεργασίας σου εἰς τήν ὡς ἄνω προ-
διαδικασίαν, θέλουσιν ἐφαρμοσθῇ τά ἐν ἄρθρῳ 112 
τοῦ Ν. Ν. 5383/1932 προβλεπόμενα, ὡς οὗτος ἰσχύει 
κατά τά σαφῶς ὁριζόμενα ὑπό τοῦ ἄρθρου 44 παρ. 1 
Ν. 590/1977. 

Γουμένισσα, 20.9.2018

Ὁ Ἀνακριτής
Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθάγγελος Σφονδυλιᾶς

- Ἁγίου Γεωργίου Ναυπλίου
- Ἁγίου Πέτρου Ἄργους
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καλοῦμεν τούς 
βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα 
προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως 
τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα 
δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν ἀνωτέρω κενῶν 
θέσεων.
   Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 6.9.2018
   

† Ὁ Ἀργολίδος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 28.9.2018

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 28.9.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ
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ΕΚΚΛΉΣΊΆΣΤΊΚΆ ΧΡΌΝΊΚΆ

Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης συνεδρίας
τῆς ΔΙΣ γιά τόν μῆνα Αὔγουστο, 

27.8.2018

Συνῆλθε τή ∆ευτέρα 27 Αὐγούστου 2018 ἡ 
∆ιαρκής Ἱερά Συνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος τῆς 161ης Συνοδικῆς Περιόδου, γιά 
τόν μῆνα Αὔγουστο, ὑπό τήν προεδρία τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατ’ ἀρχάς ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐξέ-
φρασε καί πάλι τή συμπαράστασή της στούς 
πυροπαθεῖς, οἱ ὁποῖοι προσφάτως ἐπλή-
γησαν ἀπό τίς πυρκαϊές στίς περιοχές τῆς 
Ἀττικῆς καί τῆς Κορίνθου.

Ἐνημερώθηκε ἀπό τά μέλη τῆς ἀντιπρο-
σωπείας της γιά τή συνεργασία τους μέ τήν 
Ἐπιτροπή Ἐκκλησίας καί Πολιτείας στήν 
Συνεδρία τῆς 19ης Ἰουλίου 2018, κατά τήν 
ὁποία μετεῖχε καί ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, καθώς καί γιά τίς 
ὑποβληθεῖσες θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος μέ δύο σχετικά ὑπομνήματα. 

Ἐνημερώθηκε ἐπίσης καί γιά τίς ἐπελθοῦσες 
μεταβολές στόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ελλάδος μέ τόν νόμο 4559/2018, 
οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τά Ἡσυχαστήρια, περί 
τῶν ὁποίων ἐκκρεμεῖ ἡ ἔκδοση Κανονισμοῦ 
ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, ἐνῶ 
θεσπίζουν καί νομοθετικές ἐξουσιοδοτήσεις 
πού ἐπιτρέπουν στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
τή σύσταση διαρκοῦς μητρώου τῶν κληρικῶν 

προσβάσιμου ἀπό ὅλες τίς Μητροπόλεις 
καί τήν ἔκδοση κανονισμοῦ διοικητικῆς δια-
δικασίας καί πολιτικῆς διαχειρίσεως δεδο-
μένων. ∆ιευκρινίζεται σχετικῶς μέ ἐρωτή-
ματα, προκληθέντα ἐξ αἰτίας προσφάτως 
δημοσιευθείσης ἀνακοινώσεως, ὅτι ἅπασες οἱ 
ἀνωτέρω νομοθετικές ἀλλαγές εἶχαν ζητηθεῖ 
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί 
Θρησκευμάτων, εἲχαν μελετηθεῖ καί ἐγκριθεῖ 
μέ ἀποφάσεις τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
(∆.Ι.Σ.) σέ δύο Συνεδρίες (τῆς 19.6.2015 καί 
τῆς 1.2.2016) καί στό πλαίσιο τῆς νόμιμης ἁρ-
μοδιότητας τῆς ∆.Ι.Σ. κατά τό ἄρθρο 9 παρ. 
2 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

Τέλος, ἡ ∆.Ι.Σ. ἀσχολήθηκε μέ θέματα ὑπο-
βληθέντα ἀπό Συνοδικές Ἐπιτροπές καί ἔ-
λαβε ἀποφάσεις σχετικές μέ τρέχοντα ὑπη-
ρεσιακά θέματα.
 

Οἱ ἐργασίες τῆς ΔΙΣ τῆς 28.8.2018

Συνῆλθε τήν Τρίτη 28 Αὐγούστου, ἡ ∆ιαρκής 
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
τῆς 161ης Συνοδικῆς Περιόδου, στή δεύτερη 
Συνεδρία Της γιά τόν μῆνα Αὔγουστο, ὑπό τήν 
προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.
Κατά τή Συνεδρία: ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος 
ἐπικύρωσε τά Πρακτικά τῆς προηγουμένης 
Συνεδρίας. Στό τέλος τῆς Συνεδρίας ὁ Μα-
καριώτατος εὐχαρίστησε τά Συνοδικά Μέλη 
τῆς ἀπερχόμενης 161ης Συνοδικῆς Περιόδου 
γιά τήν ἄριστη συνεργασία καί τόν τρόπο πού 
ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισαν τά ἀνακύψαντα 
θέματα. 
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 Λαμβάνοντας τόν λόγο, ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Σύρου κ. ∆ωρόθεος ἐξέφρασε 
ἐκ μέρους τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν 
πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη-
νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο τίς 
εὐχαριστίες αὐτῶν γιά τόν ψύχραιμο καί 
συνετό τρόπο διαχείρισης τῶν κατά καιρούς 
ἀνακυψάντων ζητημάτων καί γιά τόν διδα-
κτικό καί καθοδηγητικό λόγο του. Ἐπίσης 
εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο Ἀρχιγραμ-
ματέα καί τούς Γραμματεῖς τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου.

Ἡ ἑπόμενη Συνεδρία τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου, 
ὑπό τή νέα σύνθεσή της, ὡρίσθηκε γιά τό 
χρονικό διάστημα ἀπό τῆς 4ης ἕως καί τῆς 
6ης Σεπτεμβρίου 2018.

Τέλος, ἡ ∆.Ι.Σ. ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑ-
πηρεσιακά θέματα.

Οἱ ἐργασίες τῆς ΔΙΣ τῆς 4.9.2018

Τήν Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, συνῆλθε 
στήν πρώτη Συνεδρία της, ὑπό τήν Προεδρία 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἡ ∆ιαρκής 
Ἱερά Συνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου.

Στήν ἀρχή τελέσθηκε ἡ εἰδική Ἱερά Ακολου-
θία ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου καί στή συνέχεια ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος καλωσώρισε τά νέα Μέλη 
τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί εὐχήθηκε 
εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου σέ πνεῦ-
μα ἀγάπης καί συνεργασίας.

 Μετά ἀπό τόν Μακαριώτατο Πρόεδρο, 
ἐκ μέρους τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν 
Συνέδρων, ἀντιφώνησε ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς 
∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς  
κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε 

τόν Μακαριώτατο γιά ὅσα εἶπε, ἀνέφερε ὅτι 
κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς τῆς 
Συνοδικῆς Περιόδου θά ὑπάρξει συνεργασία 
μέ πνεῦμα συμπνοίας καί ὁμονοίας.

 Μετά ἀπό τήν ἐπικύρωση τῶν Πρακτικῶν 
τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως ἀπό τή λήξη τῆς προη-
γουμένης Συνόδου ἕως σήμερα, συγκροτή-
θηκαν τά Συνοδικά ∆ικαστήρια σύμφωνα 
μέ τίς διατάξεις τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περί 
Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικαστηρίων καί τῆς πρό 
αὐτῶν διαδικασίας». Στη συνέχεια διωρίσθη-
καν οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνδεσμοι 
– Μέλη τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν κατά τίς 
διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 10 
τοῦ Νομου 590/1977, καθώς καί τά Συνο-
δικά Μέλη στά ∆ιοικητικά Συμβούλια Ἀπο-
στολικῆς ∆ιακονίας, Ἐφορευτικῆς Ἐπιτρο-
πῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί 
Ὑποεπιτροπῆς «∆ιπτύχων». Ἐπίσης, ἔγινε 
ἡ συγκρότηση τοῦ Α.Υ.Σ.Ε. καί τῶν λοιπῶν 
Ὑπηρεσιακῶν Συμβουλίων.

 Εἰδικώτερα, ὡς Συνοδικοί Σύνδεσμοι τῶν 
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, ὡρίσθηκαν:

1. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῆς Ἀρχι-
γραμματείας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κορίνθου κ. ∆ιονύσιος.

2. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς 
Τέχνης καί Μουσικῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώρ-
γιος.

3. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας Λατρείας 
καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος.

4. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή ∆ογματικῶν καί 
Νομοκανονικῶν Ζητημάτων ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. 
Παντελεήμων.

5. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Μονα-
χικοῦ Βίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς.

6. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή Χριστιανικῆς 
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Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Γρεβενῶν κ. ∆αβίδ.

7. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή ∆ιορθοδόξων καί 
∆ιαχριστιανικῶν Σχέσεων ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς 
κ. Νικόλαος.

8. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως Ἐφημε-
ριακοῦ Κλήρου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδα-
μερίου κ. Θεόκλητος.

9. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή Τύπου, ∆ημοσίων 
Σχέσεων καί ∆ιαφωτίσεως ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

10. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱ-
ρέσεων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρ-
τυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας.

11. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή Κοινωνικῆς 
Προνοίας καί Εὐποιΐας ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

12. Στή Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Οἰ-
κονομικῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων.

Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου ὡρίσθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

Κατόπιν ἀνεγνώσθη ὁ Κανονισμός Ἐργασιῶν 
τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Μετά ἀπό τό πέρας τῆς Συνεδρίας πραγμα-
τοποιήθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Μεγάλου Συν-
οδικοῦ ἡ τελετή παράδοσης ὑποτροφιῶν σέ 
33 Ἕλληνες φοιτητές γιά μεταπτυχιακές 
σπουδές σέ Πανεπιστήμια τοῦ Ἐξωτερικοῦ 
καί σέ 40 ἀλλοδαπούς φοιτητές γιά προ-
πτυχιακές καί μεταπτυχιακές σπουδές στήν 
Ἑλλάδα. Τό συνολικό ποσό τῶν ὑποτροφιῶν, 
τό ὁποῖο θά διαθέσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος κατά τό Ἀκαδημαϊκό Ἔτος 2018-2019 
ἀνέρχεται σέ 262.800 εὐρώ. Ἡ τελετή αὐτή 
πραγματοποιήθηκε κατόπιν ἀποφάσεως τῆς 
Συνεδρίας τῆς ∆.Ι.Σ. τῆς 8ης Ιουνίου 2017.

Στήν τελετή ἦσαν παρόντες ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, οἱ Σεβασμιώτατοι 
Συνοδικοί Ἱεράρχες, τά Μέλη τῆς Ὑπο-
επιτροπῆς Χορήγησης Ὑποτροφιῶν καί ὁ 
Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης.

Ἀρχικά ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματεύς 
ἀναφέρθηκε στόν θεσμό τῶν ὑποτροφιῶν, 
παρέχοντας στοιχεῖα γιά τό Ἀκαδημαϊκό 
Ἔτος 2018-2019 καί τονίζοντας ὅτι ἦτο 
προσωπική ἐπιθυμία τοῦ Μακαριωτάτου 
Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά μήν ἀπο-
στέλλονται οἱ υποτροφίες ἀπρόσωπα δι’ 
ἀλληλογραφίας, ἀλλά νά δίδονται κατά τή 
διάρκεια σεμνῆς τελετῆς, οὕτως ὥστε νά 
ἀναπτύσσεται προσωπικός καί πνευματικός 
σύνδεσμος μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν 
ὑποτρόφων της. 

Κατόπιν δύο ὑπότροφοι (ἕνας Ἕλληνας 
καί ἕνας ἀλλοδαπός) ἔλαβαν τόν λόγο καί 
ἐξέφρασαν ἐκ μέρους ὅλων τῶν ὑποτρόφων 
τίς εὐχαριστίες τους στόν Μακαριώτατο Ἀρ-
χιεπίσκοπο καί τήν Ἱερά Σύνοδο γιά τήν 
χορήγηση τῶν ὑποτροφιῶν, τονίζοντας τή 
σημασία πού αὐτές ἔχουν γιά τούς ἴδιους 
καί γιά τήν πορεία τῶν σπουδῶν τους.

Ὁ Μακαριώτατος πρίν ἐπιδώσει τίς ὑπο-
τροφίες εὐχήθηκε στούς ὑποτρόφους καλή 
ἐπιτυχία καί καλή πρόοδο στίς σπουδές 
τους, τονίζοντας ὅτι «δεχόμαστε μέ χαρά 
τά παιδιά ἐκεῖνα πού ἀγωνίζονται νά δη-
μιουργήσουν τή δική τους ζωή, ἀλλά καί 
νά βάλουν τήν προσωπική τους σφραγῖδα 
στά πολυποίκιλα προβλήματα τῆς κοινωνίας 
μας. Ὁ ἀγώνας αὐτῶν τῶν παιδιῶν εἶναι 
ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας καί ἐλπίδας γιά τό 
αὔριο καί σέ αὐτήν τήν προσπάθεια πού 
καταβάλλουν ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά 
εἶναι ἀποῦσα. Βέβαια, τό ἐνδιαφέρον τῆς 
Ἐκκλησίας δέν πρέπει νά ἐξαντλεῖται σέ 
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αὐτή τήν μικρή οικονομική ενίσχυση. Εἶναι 
ὅμως μία προσπάθεια νά μετατρέψουμε τό 
ὑλικό σέ πνευματικό, μία συμβολική κίνηση 
πού δείχνει σέ ὅλους ὅτι κατά τό μέτρο τοῦ 
δυνατοῦ Ἐκείνη εἶναι κοντά στούς νέους, ὅτι 
συμπορεύεται μαζί τους καί τούς συνοδεύει 
στόν δρόμο τῆς ἀγωγῆς καί τῆς μόρφωσης».

Κλείνοντας τόν σύντομο χαιρετισμό του 
πρός τούς ὑποτρόφους τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Μακαριώτατος, 
ἀφοῦ τόνισε ὅτι μέ μεγάλη χαρά ἡ Ἐκκλησία 
πράττει αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο καί ἐπιθυμεῖ 
νά συνεχίσει, τούς εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία 
καί καλή πρόοδο.

Οἱ ἐργασίες τῆς ΔΙΣ τῆς 5.9.2018

Τήν Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018, ἡ ∆ιαρκής 
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 
162ας Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπό τήν Προεδρία 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.
Κατά τή Συνεδρία:

Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπικύρωσε τά 
Πρακτικά τῶν προηγουμένων Συνεδριῶν καί 
ἐν συνεχείᾳ ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς 
Ἡμερησίας ∆ιατάξεως.

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τήν ἀπό 25.7.2018 
ἐπιστολή τοῦ ∆ιευθυντοῦ τοῦ Κέντρου Μο-
ριακῆς Βιολογίας τοῦ 401 Γενικοῦ Στρα-
τιωτικοῦ Νοσοκομείου, διά τῆς οποίας πα-
ρακαλεῖται ἡ Ἐκκλησία νά συμβάλει στήν 
προσπάθεια ταυτοποίησης μέσῳ DNA τῶν 
ὀστῶν τῶν πεσόντων τοῦ ἔπους τοῦ 1940 
στή Βόρειο Ἤπειρο, ἡ ∆.Ι.Σ. ἀποφάσισε τήν 
ἀποστολή στίς Ἱερές Μητροπόλεις Ἐγκυκλίου 
ἐνημερωτικοῦ Σημειώματος, διά τοῦ οποίου 
θά ἐνημερώνονται δεόντως οἱ συγγενεῖς τῶν 
πεσόντων γιά νά προσέρχονται στά εἰδικά 
κέντρα προκειμένου νά δώσουν γενετικό 
ὑλικό γιά τήν ταυτοποίηση.

Ἐπίσης ἀποφάσισε τή δημιουργία πάρκου 
στήν περιοχή «Μάτι» Ἀττικῆς, ἡ ὁποία 
ἐπλήγη ἀπό τίς πυρκαϊές, σέ ἔκταση πού 
ἀνήκει στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Πεντέλης πρός ὄφελος τῶν κατοίκων, σέ 
συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Περιφέρεια 
Ἀττικῆς, ἀφοῦ ἡ ἔκταση προηγουμένως δεν-
δροφυτευθεῖ.

 Ἡ ∆.Ι.Σ. ἐνέκρινε τήν πρόταση τῆς Εἰ-
δικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Εἰδικῶν Ποι-
μαντικῶν Ὑποθέσεων καί Καταστάσεων 
περί τῆς διεξαγωγῆς πιλοτικοῦ Συνεδρίου 
στήν Ἀλεξανδρούπολη ἀπό 28ης έως 30ης 
Σεπτεμβρίου 2018 μέ θέμα: «Γυναῖκες στή 
σκιά τῆς βίας: ἡ Ποιμαντική εὐθύνη καί ἡ 
ὀπτική τῶν Θρησκειῶν».

Ἐπίσης ἡ ∆.Ι.Σ. ἐνημερώθηκε ἀπό τίς Ἐκ-
θέσεις ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στίς ἐργασίες 
διαφόρων Συνεδρίων καί Ἐπιτροπῶν στήν 
ἀλλοδαπή καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπη-
ρεσιακά θέματα.

Οἱ ἐργασίες τῆς ΔΙΣ τῆς 6.9.2018

Τήν Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018, συνῆλθε 
ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου, στήν 
τρίτη Συνεδρία της γιά τόν μῆνα Σεπτέμβριο, 
ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἁρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου.

 Κατά τή Συνεδρία:
Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπικύρωσε τά 

Πρακτικά τῆς προηγουμένης Συνεδρίας.
Λαβοῦσα γνώση τῶν προσφάτων ἀποφά-

σεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά 
τά ἀκίνητα τῆς Συμβάσεως Ἐκκλησίας - Πο-
λιτείας τῆς 18.9.1952 καί πρός σχηματισμό 
πλήρους εἰκόνας, διευκρινίζει ὅτι οἱ ἀπο-
φάσεις ἀφοροῦν φόρους εἰσοδήματος γιά 
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μία εἰδική κατηγορία ἀκινήτων, τούς ὁποίους 
ἔχει ἤδη ἐξοφλήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
(ὡς κεντρικό νομικό πρόσωπο μέ ἕδρα τήν 
Ἀθήνα).

Εἰδικώτερα, τό 1952 ἡ Ἐκκλησία παραχώ-
ρησε στήν Πολιτεία τεράστιες ἐκτάσεις 
ἀγροτολιβαδικῆς περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μο-
νῶν (770.000 στρέμματα) πρός ἀποκατά-
σταση τῶν πληγέντων ἀπό τήν Κατοχή καί 
τόν Ἐμφύλιο. Ἐν ὄψει τῆς μεγίστης ἐθνικῆς 
ἀνάγκης ἡ Ἐκκλησία τότε δέχθηκε νά μήν 
ἀποζημιωθῇ πλήρως ἀπό τό Κράτος, ἀλλά 
νά λάβει μειωμένο ἀντάλλαγμα, σέ γῆ καί 
χρῆμα, ἴσο μέ τό 1/3 τῆς ἀξίας τῆς παραχω-
ρουμένης περιουσίας της. Ἡ Πολιτεία πα-
ραχώρησε στήν Ἐκκλησία μερικά δημόσια 
ἀκίνητα ὡς μειωμένο ἀντάλλαγμα καί, πρός 
ἀντιστάθμισμα τῆς ἀνισοβαροῦς σύμβασης, 
δεσμεύθηκε μέ νόμο ὅτι τοὐλάχιστον τά 
ἔσοδα ἀπό τά ἀκίνητα αὐτά δέν θά φορο-
λογοῦνται. 

Ἀργότερα ἡ Πολιτεία μετέβαλε γνώμη καί 
κατήργησε τήν ἀπαλλαγή. Τό ΣτΕ μέ τίς 
πρόσφατες ἀποφάσεις του ἔκρινε ὅτι ἡ ὑπα-
ναχώρηση αὐτή καί ἡ φορολόγηση δέν εἶναι 
ἀντισυνταγματική, τοὐλάχιστον ἀπό πλευρᾶς 
φορολογικοῦ δικαίου. Φυσικά ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος συμμορφώθηκε καί ἔχει ἤδη 
καταβάλει τούς προαναφερθέντες φόρους.

Παραμένει βεβαίως τό ζήτημα ὅτι ἡ Πολιτεία 
δέν τήρησε ἐκ τῶν ὑστέρων τίς ὑποχρεώσεις 
της σχετικά μέ τή Σύμβαση τοῦ 1952 ἀπέναντι 
στήν Ἐκκλησία. Ὅπως ἐπίσης παραμένει τό 
ἐρώτημα ἐάν ἡ Πολιτεία τήρησε καί τίς ὑπο-
χρεώσεις της ἀπέναντι στόν Ἑλληνικό Λαό, 
ἐπειδή μέχρι σήμερα δέν εἶναι γνωστό ἐάν 
καί πόσα ἀπό τά μοναστηριακά ἀκίνητα πού 
ἀπέκτησε τό ∆ημόσιο ἔφθασαν πράγματι 
στά χέρια τῶν ἀκτημόνων Ἑλλήνων ἐκείνης 
τῆς εποχής ἤ συνεχίζουν νά παρακρατοῦνται 
ἀπό τό ∆ημόσιο.

Πάντως οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις ἐπιβε-
βαιώνουν τήν ἀπό 19.7.2012 ἐπιστολή τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πρός τά 
Κόμματα (http://ecclesia.gr/greek/holysynod/ 
print_it.asp?id=1550&what_sub=d_typou) ὅτι 
ἡ Ἐκκλησία ὑπόκειται κανονικά σέ φόρους 
εἰσοδήματος, ἐνῶ ὅλες οἱ φοροαπαλλαγές, 
πού προβλέπονταν εἰδικά γιά τήν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, ἔχουν ἐδῶ καί χρόνια καταρ-
γηθεῖ.

Ἀκολούθως ἡ ∆.Ι.Σ. ἀποφάσισε τή σύγκλη-
ση ἀπό 21ης ἕως 23ης Σεπτεμβρίου 2018 
τοῦ Γ’ Μοναστικοῦ Συνεδρίου στήν Ἱερά 
Μονή Φανερωμένης Λευκάδος μέ θέμα: «Ὁ 
ὀρθόδοξος Μοναχισμός καί σύγχρονες μορ-
φές Μοναχικῆς Πολιτείας» καί ἐνέκρινε τή 
διοργάνωση Ἡμερίδος, στίς 23 Οκτωβρίου 
2018, κατόπιν Εἰσηγήσεως τῆς Εἰδικῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῶν Μνη-
μείων, στό ∆ιορθόδοξο Κέντρο τῆς Μονῆς 
Πεντέλης, μέ θέμα: «Κίνδυνοι τῶν Χριστιανι-
κῶν Μνημείων στή σημερινή ἐποχή».

 Ἐπίσης ἡ ∆.Ι.Σ. ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα 
ὑπηρεσιακά θέματα τῶν Συνοδικῶν Ἐπι-
τροπῶν, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ Κανονισμούς 
Ἱερῶν Μονῶν καί ἐνέκρινε ἀποσπάσεις Κλη-
ρικῶν στό ἐξωτερικό.

Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

«Πρόγραμμα Συνοδικῶν καί Περιφερειακῶν 
Ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπέτειο τῶν διακοσίων 
(200) ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση 

(1821 - 2021), ὡς καί Πρόγραμμα τῶν 
Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων Νεότητος καί 
τῶν Διαγωνισμῶν γιά τό ὡς ἄνω γεγονός»

Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος, στή Συνεδρία 
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τῆς 8ης μηνός Ἰουνίου 2018, ἀποφάσισε 
νά κοινοποιήσει στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή 
Ἀθηνῶν καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος τό Πρόγραμμα τῶν 
Συνοδικῶν καί Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων, 
καθώς καί τῆς διοργανώσεως τῶν ∆ιαγω-
νισμῶν καί τῶν Καλλιτεχνικῶν ἑορτίων Πα-
ρουσιάσεων νεολαίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
συμπληρώσεως διακοσίων (200) ἐτῶν ἀπό 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, οἱ ὁποῖες θά 
λάβουν χώρα κατά τό ἔτος 2021.

Α) Τό Πρόγραμμα τῶν Συνοδικῶν καί Περι-
φερειακῶν Ἐκδηλώσεων γιά τά διακόσια 
(200) χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση 
(1821-2021) ἔχει ὡς ἑξῆς:

Παρασκευή 1η Ἰανουαρίου 2021: 
Ἔναρξη τῶν Ἑορτασμῶν.
Ἀνάγνωση Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς.
Τηλεοπτικό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου 

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ. Ἱερωνύμου πρός τόν λαό μέ ἔμφαση στή 
σημασία τῆς Ἐπετείου.

Κυριακή 3 Ἰανουαρίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωση: Μετάβαση τοῦ Ἀρχι-

επισκόπου καί τῶν Μελῶν τῆς ∆.Ι.Σ. στό 
Ναύπλιο καί τήν Ἐπίδαυρο.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Ναυπλίου.

Μνημόσυνο εἰς μνήμην τοῦ πρώτου Κυβερ-
νήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδίστρια 
καί τῶν μελῶν τῆς Α´ ἐν Ἐπιδαύρῳ Ἐθνικῆς 
Συνελεύσεως.

Πανηγυρική Ἀνάγνωση τῆς ∆ιακηρύξεως 
τῆς Ἀνεξαρτησίας ὑπό τῆς Α´ Ἐθνικῆς Συν-
ελεύσεως (Ἐπίδαυρος 1.1.1822).

Δευτέρα 4 Ἰανουαρίου 2021:
Ἐπίδαυρος-Ναύπλιο: ∆ιοργάνωση τῆς Ἐθνο-

συνελεύσεως τῶν νέων μέ τή συμμετοχήν μα-
θητῶν Λυκείου καί φοιτητῶν-ἐκπροσώπων 
ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

Σάββατο 30 Ἰανουαρίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Κυκλάδων μέ 

διοργανώτρια τήν Ἱερά Μητρόπολη Σύρου, 
Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου καί μέ τή 
συμμετοχή τῶν τριῶν Σεβασμιωτάτων Μητρο-
πολιτῶν τῶν Κυκλάδων.

∆ιοργάνωση Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος τῶν 
τριῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα τήν Πί-
στη τῶν Ἀγωνιστῶν.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωση στήν Θεσσαλονίκη.
Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς κηρύξεως τῆς 

Ἐπαναστάσεως στήν Μολδοβλαχία ὑπό τοῦ 
Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη (22.2.1821).

∆οξολογία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου ∆ημη-
τρίου.

Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Θεσσαλονίκης καί τῶν ὁμόρων Ἱε-
ρῶν Μητροπόλεων μέ θέμα τή συνεισφορά 
τῶν Ποντίων (λόγῳ ποντιακῆς καταγωγῆς 
τοῦ Ὑψηλάντη), τῶν Μικρασιατῶν καί τῶν 
Ἑλλήνων τῆς ∆ιασπορᾶς στόν Ἀγῶνα.

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Θράκης.
Ἐκδηλώσεις στήν Ὀρεστιάδα γιά τήν ἐπέτειο 

τῆς ἐκλογῆς στόν Πατριαρχικό Θρόνο τοῦ 
Ἁγίου Ἐθνομάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλλου 
ΣΤ´, τοῦ ἀπό Ἀδριανουπόλεως (+ 1821).

Ἐπιστημονική Ἡμερίδα τῶν τεσσάρων Ἱε-
ρῶν Μητροπόλεων τῆς Θράκης μέ θέμα τή 
συμβολή τῆς Θράκης στόν Ἀγῶνα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Τρίτη 23 ἕως καί Πέμπτη 25 Μαρτίου 
2021:

Τριήμερος Πανελλήνιος Ἑορτασμός μέ ση-
μαιοστολισμό ὅλων τῶν Ἱ. Ναῶν καί πραγ-
ματοποίηση τοπικῶν Ἐκδηλώσεων φροντίδι 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ἀνάγνωση Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τήν ἡμέρα τῆς 
Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Κυριακή 28 Μαρτίου (Β´ Νηστειῶν) 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Στερεᾶς Ἑλλάδος 

(πλήν Ἀττικῆς).
Συγκέντρωση τῶν Σεβασμιωτάτων Μητρο-

πολιτῶν τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή 
Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας καί μετά ἀπό τή Θεία 
Λειτουργία Μνημόσυνο τοῦ Ἐθνομάρτυρος 
Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα.

∆ιοργάνωση Ἡμερίδος στήν πόλη τῆς Λει-
βαδιᾶς γιά τή συμμετοχή τῆς Ρούμελης στήν 
ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως.

Σάββατο 10 Ἀπριλίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωση.
Μέ ἐπίκεντρο τόν Καθεδρικό Ναό τῶν Ἀθη-

νῶν καί τή ∆ημητσάνα, πραγματοποίηση Ἐκ-
δηλώσεων μνήμης γιά τόν ἀπαγχονισθέντα 
στίς 10.4.1821 Ἅγιο Ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη 
Γρηγόριο Ε´.

Μετάβαση Μελῶν τῆς ∆.Ι.Σ στή ∆ημητσάνα, 
γενέτειρα τοῦ Ἁγίου.

Ὑπό τήν Αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, διοργάνωση διημέρου Ἐπιστημο-
νικοῦ Συνεδρίου γιά τή συνεισφορά τοῦ Ἱ. 
Κλήρου στόν Ἀγῶνα.
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021:

Περιφερειακή Ἐκδήλωση Ἀττικῆς.
Τέλεση Μνημοσύνου γιά τόν Γεώργιο Καραϊ-

σκάκη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου ∆ημητρίου 
Νέου Φαλήρου, πλησίον τοῦ σημείου ὅπου 
ἐφονεύθη ὁ ἥρωας στίς 23.4.1827.

Ἐπιστημονική Ἡμερίδα τῶν Ἱερῶν Μητρο-
πόλεων τῆς Αττικῆς μέ θέμα τόν ἀγῶνα γιά 
τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἀθηνῶν καί μέ ἔμφαση 
στή συμβολή τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη καί 
τοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη.

Κυριακή τῶν Βαΐων 25 Ἀπριλίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωση.
Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου.
Μετάβαση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-

που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερω-
νύμου καί Μελῶν τῆς ∆.Ι.Σ. στό Μεσολόγγι 
γιά τόν Πανηγυρικό Ἑορτασμό.

Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 4 Μαΐου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Βορείου Αἰγαίου 

στή Χίο.
Μνήμη τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου (1822) μέ τή 

συμμετοχή τῶν πέντε Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν τοῦ Βορείου Αιγαίου.

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Ἐπι-
μνημόσυνη ∆έηση στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου 
Μηνᾶ.

Κατά τήν ἴδια περίοδο, διοργάνωση Ἡμε-
ρίδος στήν Χίο μέ θέμα τόν Ἀγῶνα τοῦ 1821 
στή θάλασσα καί τίς ἐπιτυχίες τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Στόλου. Πιθανή συνδιοργάνωση μέ τό 
Πολεμικό Ναυτικό.

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 9 Μαΐου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Κεντρικῆς Μακε-

δονίας μέ ἐπίκεντρο τή Νάουσα.
Μνήμη τοῦ Ὁλοκαυτώματος καί τῶν Νεο-

μαρτύρων τῆς Νάουσας τοῦ 1822.
Λατρευτικές καί ἐπιστημονικές Ἐκδηλώσεις 

μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας.

Πραγματοποίηση Ἡμερίδος μέ θέμα τούς 
ἐθνικούς ἀγῶνες τῶν Μακεδόνων ἀπό τοῦ 
ἔτους 1453 ἕως καί τοῦ ἔτους 1878.
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Πέμπτη 20 Μαΐου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωση στήν Καλαμάτα καί 

στό Μανιάκι εἰς μνήμην τοῦ Παπαφλέσσα 
καί τῶν σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντων μαχητῶν 
(20.5.1825).

Πραγματοποίηση Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος 
τῶν δύο Ἱερῶν Μητροπόλεων Μεσσηνίας καί 
Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, γιά τόν Ἐπίσκοπο 
Ἀνδρούσης Ἰωσήφ καί τόν Ἀρχιμανδρίτη 
Γρηγόριο ∆ικαῖο (Παπαφλέσσα).

Κυριακή 30 Μαΐου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Ἰονίων Νήσων.
Ἐκδηλώσεις στήν Κέρκυρα γιά τήν ἐπέτειο 

συνθέσεως τοῦ Ὕμνου εἰς τήν Ἐλευθερίαν, 
(Μάιος 1823), μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν Σεβ. 
Μητροπολιτῶν τῶν Ἰονίων Νήσων.

Πραγματοποίηση Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος 
γιά τό ἔργο τοῦ ∆ιονυσίου Σολωμοῦ καί τοῦ 
Ἰωάννου Καποδίστρια.

Β´ Δεκαπενθήμερον Ἰουνίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωση στό Γύθειο καί στόν 

∆ιρό.
Ἀνάμνηση τῶν ἀγώνων τῶν Μανιατῶν καί 

τῶν Μανιατισσῶν κατά τοῦ Ἰμπραήμ.
Ἀναπαράσταση τῆς Μάχης τοῦ ∆ιροῦ (23-

25.6.1826), κατά τήν ὁποία οἱ γυναῖκες κατε-
δίωξαν μέ τά δρεπάνια τούς Αἰγυπτίους.

Μέ φροντίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μάνης 
διοργάνωση Ἡμερίδος γιά τή συμβολή τῶν 
γυναικῶν στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021:
Πραγματοποίηση στήν Ἀθήνα Ἐκδηλώσεων 

εἰς μνήμην τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
Κυπριανοῦ καί τῶν Ἐπισκόπων καί τῶν 
Ἡγουμένων, οἱ ὁποῖοι ἐσφαγιάσθησαν στή 
Λευκωσία στίς 9 Ιουλίου 1821.

Στόχος τῶν Ἐκδηλώσεων εἶναι νά κατα-
δειχθοῦν οἱ ἐθνικοί καί πνευματικοί δεσμοί 

μεταξύ Ἑλλάδος καί Κύπρου. ∆ύναται νά 
ζητηθεῖ καί η συνεργασία τῆς Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Κύπρου, τῆς Πρεσβείας τῆς Κύ-
πρου καί τῶν Κυπριακῶν Σωματείων τῶν 
Ἀθηνῶν.

Τετάρτη 18 Αὐγούστου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση ∆υτικῆς Μακε-

δονίας.
Μέ ἐπίκεντρο τά Γρεβενά τέλεση Πανη-

γυρικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς μνήμην τοῦ 
Ἁγίου Νεομάρτυρος ∆ημητρίου ἐκ Σαμαρίνης 
(†1808), μέ τή συμμετοχή τῶν τεσσάρων Σεβ. 
Μητροπολιτῶν τῆς ∆υτικῆς Μακεδονίας.

Στήν Κοζάνη διοργάνωση Ἡμερίδος γιά τή 
συμβολή τῶν Νεομαρτύρων στή διαφύλαξη 
τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος ἐπί Τουρ-
κοκρατίας.

Τρίτη 24 Αὐγούστου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Ἠπείρου στήν 

Κόνιτσα (ὅπου φυλάσσεται καί ἱερό λείψανο 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ).

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς μνήμην τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, μέ τή συμμετοχή 
ὅλων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Ἠπείρου.

Στά Ἰωάννινα διοργάνωση Ἐπιστημονικοῦ 
Συνεδρίου, φροντίδι τῶν πέντε Ἱ. Μητροπό-
λεων τῆς Ἠπείρου, μέ θέματα:

α) τήν ἐθνική καί τήν πνευματική προσφορά 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καί

β) τούς ἀγῶνες τῶν Σουλιωτῶν γιά τήν 
Ἐλευθερία.

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021:
Συνοδική Ἐκδήλωση στίς Σπέτσες.
Ἐπέτειος τῆς νικηφόρου Ναυμαχίας τῶν 

Σπετσῶν (8-13 Σεπτεμβρίου 1822).
Πραγματοποίηση ἐπιμνημόσυνης δέησης 

γιά τόν Ἀνδρέα Μιαούλη, τήν Μπουμπουλίνα 
καί ἄλλους θαλασσομάχους.
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Μέ φροντίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὕδρας, 
Σπετσῶν καί Αἰγίνης διοργάνωση Ἡμερίδος 
γιά τή συμβολή τῆς Ὕδρας, τῶν Σπετσῶν, 
τῶν Ψαρῶν καί ἄλλων ναυτικῶν πόλεων καί 
νήσων στόν Ἀγῶνα (Γαλαξεῖδι, Κάσος, Μύ-
κονος κ.ἄ.).

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Πελοποννήσου 

στήν Τρίπολη.
Ἐπέτειος 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἁλώσεως τῆς 

Τριπολιτσᾶς τό ἔτος 1821.
Πραγματοποίηση Ἐκδηλώσεων μέ τή συμ-

μετοχήν ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητρο-
πολιτῶν τῆς Πελοποννήσου.

Τέλεση ἐπιμνημόσυνης δέησης γιά τούς 
Ἐπισκόπους καί τούς Προκρίτους, οἱ ὁποῖοι 
ἐθανατώθησαν στίς φυλακές τῆς Τριπό-
λεως, ἀπό τόν μῆνα Μάρτιο ἕως τόν μῆνα 
Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 1821.

Πραγματοποίηση ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος 
γιά τήν προσωπικότητα καί τά γραπτά κεί-
μενα τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Α´ Δεκαπενθήμερο Ὀκτωβρίου 2021:
∆ιοργάνωση τοῦ δἐκατου και τελευταίου 

∆ιεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Εἰ-
δικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυ-
τότητος ὑπό τόν τίτλο: «Ἡ ἐπίδραση τοῦ 1821 
στήν πεζογραφία, τήν ποίηση καί τήν τέχνη». 

Β’ Δεκαπενθήμερο Ὀκτωβρίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Ἀν. Μακεδονίας.
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπετείου τῆς ἐκδημίας τοῦ 

Σερραίου Ἐμμανουήλ Παππᾶ (τέλη Ὀκτω-
βρίου 1821), πραγματοποίηση Ἐκδηλώσεως 
στίς Σέρρες, μέ τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιω-
τάτων Μητροπολιτῶν τῶν Ν. Σερρῶν, ∆ράμας 
καί Καβάλας.

Πραγματοποίηση Ἡμερίδος ἀφιερωμένης 
στήν ἐξέγερση τῆς Μακεδονίας, μέ πρωτα-

γωνιστή τόν Ἐμμανουήλ Παππά.

Νοέμβριος 2021:
Κοινή Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας καί τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πατρῶν. Μέ τήν παρουσία 
Ἀντιπροσωπείας τῆς ∆.Ι.Σ. ∆ιοργάνωση Συ-
νεδρίου μέ θέμα: «Ἡ συμμετοχή τῆς Ἀχαΐας 
στόν Ἀγῶνα», μέ ἔμφαση στόν ρόλο τῶν 
Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίας Λαύρας καί Μεγάλου 
Σπηλαίου καί στήν προσωπικότητα τοῦ Μη-
τροπολίτου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021:
Περιφερειακή Ἐκδήλωση Θεσσαλίας, μέ 

ἐπίκεντρο τόν Βόλο.
Πραγματοποίηση Ἐκδηλώσεων ἐξ ἀφορμῆς 

τῆς ἐπετείου ἐκδημίας τοῦ Ἀνθίμου Γαζῆ 
(28.11.1823) καί μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν 
Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Θεσσαλίας.

Πραγματοποίηση Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου 
ἀφιερωμένου στόν Ρήγα Βελεστινλῆ, στόν 
Ἄνθιμο Γαζῆ καί στόν Θεσσαλό (ἐξ Ἀμπε-
λακίων Λαρίσης) Ἐθνομάρτυρα Ἐπίσκοπο 
Ρωγῶν Ἰωσήφ.

Α´ Δεκαπενθήμερον Δεκεμβρίου 2021:
Λαμία: Πανελλήνιο Συνέδριο Κατηχητῶν 

μέ θέμα: «Πῶς θά μεταδώσουμε στούς νέους 
μας τό πνεῦμα καί τό ὅραμα τοῦ 1821». 
Συνδιοργάνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Φθιώτιδος μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

Β´ Δεκαπενθήμερον Δεκεμβρίου 2021:
Ἀθήνα: Συναυλία γιά τή λήξη τῶν ἑορτα-

στικῶν Ἐκδηλώσεων μέ τή συμμετοχή Χο-
ρωδιῶν καί Μουσικῶν Συνόλων τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν ὁμόρων Ἱε-
ρῶν Μητροπόλεων.
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Β) Τό Πρόγραμμα τῶν Καλλιτεχνικῶν Ἐκδη-
λώσεων Νεότητος καί τῶν Διαγωνισμῶν γιά 
τά διακόσια ἔτη ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
ναστάσεως τοῦ 1821 (1821-2021) ἔχει ὡς γε-
νικό τίτλο: «Τῆς πίστης καί τῆς λευτεριᾶς» 
καί ἀποτελεῖ τριετῆ κύκλο Ἐκδηλώσεων, ὁ 
ὁποῖος περιλαμβάνει:

1) ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, 
ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Χριστούγεννα 2018, Περιφέρεια Στερεᾶς 
Ἑλλάδας καί Νήσων, μέ κέντρο τήν Ἀθήνα.

2. Ἄνοιξη 2019, Περιφέρεια Μακεδονίας, μέ 
κέντρο τήν Θεσσαλονίκη.

3. Χριστούγεννα 2019, Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου, μέ κέντρο τήν Πάτρα.

4. Ἄνοιξη 2020, Περιφέρεια Νήσων Ἀνατ. 
Αἰγαίου, μέ κέντρο τή Σάμο καί Περιφέρεια 
∆. Ἑλλάδος, μέ κέντρο τό Μεσολόγγι.

5. Χριστούγεννα 2020, Περιφέρεια Θεσσα-
λίας, μέ κέντρο τή Λάρισα.

Οἱ Περιφερειακές Ἐκδηλώσεις θά ἔχουν δια-
γωνιστικό χαρακτῆρα ἐνώπιον Ἐπιτροπῶν 
μέ Μέλη Καλλιτέχνες ἐγνωσμένης ἀξίας.

Οἱ κατηγορίες τῶν ∆ιαγωνισμῶν θά εἶναι:
 α. Χορωδιῶν 
 β. Χορευτικῶν Συγκροτημάτων 
 γ. Νεανικῶν Βυζαντινῶν Χορῶν
 δ. Ζωγραφικῆς
 ε. Ποιήματος
 στ. Τραγουδιοῦ (σύνθεσης καί ἑρμηνείας)

2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ - Καλοκαίρι 
2021

Τό καλοκαίρι τοῦ ἔτους 2021 θά πραγμα-
τοποιηθεῖ ἡ Κεντρική συναυλία τῶν νέων 
σέ μεγάλο συναυλιακό χῶρο τῆς Ἀθήνας, 
μέ τή συμμετοχή περίπου 3.000 ἐφήβων 
καί νέων ἀπό τίς παιδικές χορωδίες καί τά 
παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, τά 

ὁποῖα κατέκτησαν βραβεῖα στούς Περιφε-
ρειακούς ∆ιαγωνισμούς. Οἱ χορωδίες, μέ 
2.000 μέλη, θά καταλάβουν τό κεντρικό 
πέταλο τοῦ Σταδίου καί τά παραδοσιακά 
χορευτικά συγκροτήματα θά παρουσιάσουν 
τό πρόγραμμά τους στόν ἀγωνιστικό χῶρο, 
καθ’ ὁμάδες. 

Θα περιλαμβάνει:
α. Κοινό πρόγραμμα τραγουδιῶν ἀπό τίς 

χορωδίες, μέ διασκευασμένα τραγούδια ἐπω-
νύμων συνθετῶν, καθώς καί γνωστά δημοτικά 
τραγούδια μέ θέμα τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, 
μέ συνοδεία συμφωνικῆς καί παραδοσιακῆς 
ὀρχήστρας. Ἐνδέχεται νά συμμετάσχουν ἐπώ-
νυμοι καλλιτέχνες.

β. Κοινό πρόγραμμα παραδοσιακῶν χορῶν.
γ. Ἑρμηνεία τῶν τραγουδιῶν, τά ὁποῖα 

βραβεύτηκαν.
(Μετά ἀπό τήν ανακοίνωση τῶν ἀποτελε-

σμάτων θά ἀποστείλουμε στίς χορωδίες καί 
στά παραδοσιακά συγκροτήματα, τά ὁποῖα 
θά διακριθοῦν σέ κάθε Περιφέρεια, τό πρό-
γραμμα κοινῶν τραγουδιῶν ἤ χορῶν μέ τίς ἀ-
παραίτητες ὁδηγίες, ὥστε νά ἔχουν χρόνο νά 
προετοιμασθοῦν ὥς τήν Κεντρική Συναυλία).

3) ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
 Παράλληλα μέ τήν Κεντρική Συναυλία 

ἤ σέ χρόνο ὁ ὁποῖος θά ἀποφασιστεῖ, θά 
πραγματοποιηθεῖ Συνέδριο. 

Στούς χώρους τοῦ Συνεδρίου θά λειτουργή-
σει Ἔκθεση τῶν βραβευμένων ἔργων.

Στή λήξη τῶν ἐργασιῶν θά πραγματοποιη- 
θοῦν καί οἱ βραβεύσεις τῶν περιφερειακῶν 
∆ιαγωνισμῶν.

4) ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ
Τά Χριστούγεννα τοῦ ἔτους 2021 θά πραγ-

ματοποιηθεῖ στήν Ἀθήνα Μεγάλη Τελετή 
Λήξεως τοῦ Προγράμματος. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Κάθε Ἱερά Μητρόπολις δύναται νά διορ-
γανώσει ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐκδήλωση κρί-
νει, ὥστε νά προβάλει καί ἱστορικά το-
πικά γεγονότα καί τά πρόσωπα, τά ὁποῖα 
διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στήν ἐθνική 
παλλιγεννεσία. Ἐξ ἄλλου πολλές ἐκ τῶν 
Ἐκδηλώσεων αὐτῶν λαμβάνουν χώρα καί 
κατ’ ἔτος, ὡς ἐξόχως σημαντικά σημεῖα ἱστο-
ρικῆς τιμῆς, μνήμης, ἀφυπνίσεως, μελέτης 
καί γνώσεως.

Πρός τοῦτο, κάθε Ἱερά Μητρόπολις θά 
ὁρίσει ἕναν ὑπεύθυνο Ἐκπρόσωπο αὐτῆς, 
μετά τοῦ ὁποίου θά δύναται νά ἔχει ἐπι-
κοινωνία ἡ Ἱερά Σύνοδος γιά τόν εὔρυθμο 
προγραμματισμό τῶν ὡς ἄνω Ἐκδηλώσεων. 

Ὁποιοσδήποτε ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ 
νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν Γραμματέα τῆς Εἰ-
δικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς 
Ταυτότητος Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖο Ἀντωνίου-
Τριανταφυλλίδη (τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 
7272214/5, 6983792300).

Ἐκ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

(11.9.2018)

Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες 
τῶν Δημοτικῶν Σχολείων

Ἀγαπημένα μου παιδιά,
ὁ Ἁγιασμός πού σήμερα κάναμε ὅλοι μαζί 
εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς παρουσίας τοῦ 
Θεοῦ στή ζωή μας. Ὁ Χριστός σᾶς ἀγαπᾶ 
πολύ καί θέλει νά εἶναι μαζί σας καί στό 
σχολεῖο καί στό σπίτι καί στήν πλατεῖα. 
Ὅμως καλούμαστε καί ἐμεῖς νά Τόν ζητᾶμε 

στήν παρέα μας. Νά Τόν ἔχουμε πατέρα, 
φίλο καί ἀδερφό.

Νά χαίρεστε πού κάθε πρωί κάνετε προσ-
ευχή ὅλοι μαζί στό σχολεῖο σας. Ἐκείνη τήν 
ὥρα οἱ Ἄγγελοι σᾶς σκεπάζουν, χαρούμενοι 
γιά τόν καθένα ἀπό σᾶς. Νά κάνετε καί στό 
σπίτι σας προσευχή, ἀλλά καί στόν δρόμο 
ὅταν περπατᾶτε νά θυμᾶστε τόν Θεό. Εἶναι 
κι αὐτό προσευχή.

Ἤθελα νά σᾶς πῶ μόνο λίγα λόγια χαρᾶς 
καί ἀγάπης γιά τό ξεκίνημα αὐτῆς τῆς νέας 
σχολικῆς χρονιᾶς, ὅμως τό μυαλό καί ἡ 
καρδιά μου εἶναι γεμάτα ἀπό τόν ἀνθρώπινο 
πόνο. Αὐτό τό καλοκαίρι πού πέρασε, 
χάσαμε ἀγαπημένους συνανθρώπους μας 
στίς φωτιές. Ἀνάμεσά τους δάσκαλοι, καθη-
γητές καί μαθητές, πού δέν θά τούς δοῦμε 
ἀνάμεσά μας. Αὐτός ὁ βίαιος χωρισμός μᾶς 
πονάει.

Νά κοιταχθοῦμε λοιπόν καί νά εὐχαριστή-
σουμε τόν Θεό πού βλέπουμε ὁ ἕνας τόν 
ἄλλο, κάτι πού τελικά δέν εἶναι δεδομένο, 
καί νά Τόν παρακαλέσουμε μέ ὅλη μας τή 
δύναμη νά ἔχουμε ἕνα εἰρηνικό σχολικό ξε-
κίνημα γεμάτο ἀγάπη, ἀλληλεγγύη καί ὅλη 
ἡ σχολική χρονιά να εἶναι δημιουργική καί 
γαλήνια.

Σᾶς ἀγαπῶ πολύ καί προσεύχομαι συνεχῶς 
γιά σᾶς, τούς γονεῖς σας καί τούς καλούς σας 
δασκάλους καί δασκάλες, τούς διευθυντές 
καί διευθύντριές σας, πού κάθε χρόνο δίνουν 
τόν καλύτερό τους ἑαυτό γιά νά λειτουργεῖ 
το καλό σας τό σχολειό σάν μιά ἀληθινή 
οἰκογένεια.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ,
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
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Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες 
τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων

Ἀγαπημένα μου παιδιά, 
βρεθήκατε ξανά, μετά ἀπό τίς καλοκαιρινές 
σας διακοπές, στήν αὐλή τοῦ σχολείου καί 
συναντήσατε φίλους ἀγαπημένους. Εἶναι 
ὄμορφες καί γλυκές αὐτές οἱ στιγμές, γλυκαί-
νουν ὅμως ἀκόμη περισσότερο, γιατί ἀπό 
σήμερα ξεκινᾶτε ἕνα νέο ταξίδι μάθησης καί 
δημιουργικότητας. Ἐνδεχομένως στό ταξίδι 
αὐτό νά συναντήσετε φουρτοῦνες καί σκοπέ-
λους, ἀλλά μέ ἐπιμονή καί ὑπομονή θά κατα-
φέρετε νά ἐξερευνήσετε νέους ὁρίζοντες 
καί τελικά θά πλουτίσετε σέ ἐμπειρίες καί 
ἱκανότητες. 

Τό ἀγαθό τῆς γνώσης ὅμως δέν εἶναι αὐ-
τόνομο, ἀλλά ἐνισχύεται ἀπό τή σοφία καί 
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γι ̓ αὐτό στήν πορεία 
σας αὐτή ἡ Ἐκκλησία εἶναι παροῦσα, γιά νά 
σᾶς στηρίξει καί νά σᾶς ἐμψυχώσει μέ τήν 
ἐγκάρδια προσευχή της. Μέσῳ τοῦ ἁγιασμοῦ 
πού μόλις τελέσαμε, προσευχηθήκαμε κάθε 
προσπάθειά σας νά εἶναι καρποφόρα, 
ἔχοντας τή βοήθεια τῶν γονιῶν σας, τῶν 
καθηγητῶν σας καί ὅλων ἐμᾶς πού εἴμαστε 
διαρκῶς πλάι σας.

Ὁ ἁγιασμός ὡστόσο δέν εἶναι μιά μαγική 
τελετή, διότι τίποτε στήν Ὀρθόδοξη πίστη 
δέν γίνεται αὐτόματα καί χωρίς τή θέληση 
τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἀναγκαῖος μαζί μέ τίς 
δικές μας εὐχές καί ὁ δικός σας ἀγώνας γιά νά 
πετύχετε τούς στόχους σας. Στόχοι πού δέν 
πρέπει νά ἐγκλωβίζονται μόνο στή μόρφωση, 
ἀλλά νά ἐκτείνονται στή διαμόρφωση ἤθους 
καί στήν τελική μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου 
σέ πρόσωπο ἀγάπης καί προσφορᾶς.

Εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς νά ποθήσετε καί νά 
κερδίσετε τόν πολύτιμο θησαυρό τῆς γνώσης 
καί ταυτόχρονα νά καλλιεργήσετε τό αἴσθημα 
τῆς συνεργασίας, τῆς εὐγενοῦς ἅμιλλας, τῆς 

ἐπικοινωνίας καί τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου! 
Ὁ Θεός καί ἡ Παναγία νά σᾶς εὐλογοῦν 

καί νά σᾶς φωτίζουν!
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀμέτρητης ἀγά-

πης.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς 
τῶν Σχολείων τῆς Ἀθήνας

Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί,
ἡ σκέψη μου ἀδυνατεῖ νά μείνει μακριά ἀπό 
τόν πόνο πού προκάλεσε σέ ὅλους μας ἡ 
ἀπώλεια τόσων ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας. Ὁ 
θρῆνος καί τά δάκρυα εἶναι πραγματικότητες 
βαθειά χαραγμένες στήν καρδιά μου.

Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἐξω-
ραΐζει τόν θάνατο. Οὔτε θεωρεῖ ὡς «θεομη-
νίες» τίς καταστροφές πού συμβαίνουν ὁλο-
ένα καί περισσότερο συχνά στόν πλανήτη 
μας, μεταθέτοντας τήν εὐθύνη μας σέ μιά 
ἀντιχριστιανική συχνά μεταφυσική. 

Μᾶς καλεῖ νά παλέψουμε γιά τή μεταμόρ-
φωση τοῦ κόσμου, ἔχοντας ὡς κέντρο τῆς 
ζωῆς μας τήν Ἀνάσταση. Αὐτό εἶναι χρέος 
ὅλων μας. Εἶναι χρέος καί τῆς ἀγωγῆς πού 
προσφέρετε ἐσεῖς στά παιδιά μας. 

Ἡ μνήμη μας πρέπει νά παραμείνει ἄληστος, 
ἄν θέλουμε νά γίνει προζύμι πού θά γεννήσει 
τό μέλλον. ∆ημιουργήσαμε κοινωνίες μέ τά 
χαρακτηριστικά τῆς Βαβέλ. ∆ιδαχθήκαμε 
ὅμως ὅτι, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
μποροῦν νά καρπίσουν τήν ἑνότητα. 

Καλούμαστε νά μήν ξεχάσουμε, νά μήν 
παραδοθοῦμε στή «δικτατορία» τοῦ ἀνέφι-
κτου. Καλούμαστε νά ἀντισταθοῦμε, δημιουρ-
γώντας ζωή ἀπό τή Ζωή. 

Αὐτή νά εἶναι ὁ σπόρος τῆς Παιδείας πού 
θά γεννήσει ἀνθρώπους, πού θά τούς χαρα-
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κτηρίζει ἡ ἀγάπη, ἡ ἑνότητα, ἡ ἀλληλεγγύη 
καί ὁ σεβασμός.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ἐκ μέσης καρδίας 
καλή καί εὐλογημένη χρονιά!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν

Ἀρχιεπίσκοπος: Δῶρο τῆς Παναγίας 
ἡ ἀπελευθέρωση τῶν δύο στρατιωτικῶν

∆ῶρο τῆς Παναγίας πρός τήν πατρίδα καί 
τίς μητέρες τους πού ὑπέφεραν χαρακτή-
ρισε τήν ἀπελευθέρωση τῶν δύο Ἑλλήνων 
στρατιωτικῶν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώ-
νυμος καί τούς εὐχήθηκε νά συνεχίσουν νά 
προχωροῦν μέ σύνεση, ἡρωισμό καί ἀξιο-
πρέπεια. (15.8.2018).

Ὀ Μακαριώτατος στή Μονή Νταοῦ 
Πεντέλης γιά τήν πρώτη Παράκληση 

πρός τήν Παναγία

Στήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος Ταώ/ Νταοῦ 
Πεντέλης, σημεῖο ὅπου ξεκίνησε ἡ φονική 
πυρκαγιά στήν Πεντέλη καί κατέκαψε 
τό Μάτι, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία 
τοῦ Ἐσπερινοῦ καί τῆς πρώτης Παρακλή-
σεως πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, συνευχομένου 
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, 
Ἐπισκόπου Θεσπιῶν κ. Συμεών (1.8.2018). 

Σέ δηλώσεις του σέ δημοσιογράφους ὁ Ἀρ-
χιεπίσκοπος τόνισε πώς «πραγματοποιήσαμε 
μία ἐπίσκεψη στά μέρη πού δοκιμάστηκαν 
ἀπό τή φονική πυρκαγιά καί καταλήξαμε 

στή Μονή, ὅπου ξεκίνησε ἡ φωτιά, γιά τήν 
πρώτη παράκληση πρός τήν Παναγία μας. 
Αὐτό πού χρειάζεται αὐτές τις ὧρες εἶναι 
λίγα λόγια, περισσότερη σιωπή, περίσκεψη, 
προσευχή, ψάξιμο μέσα μας καί κυρίως ἔμ-
πρακτη συμπαράσταση».

Ἱερά Μητρόπολις Κηφισίας, 
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ 

Ὁ Μακαριώτατος
στό πυρόπληκτο Λύρειο Ἵδρυμα

Τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος στήν περιο-
χή μεταξύ Ραφήνας καί Νέας Μάκρης (Μά-
τι), ὅπου βρίσκονται οἱ εγκαταστάσεις τοῦ 
Λυρείου Ἱδρύματος, ἐπισκέφθηκε τήν Κυρια-
κή 23.9.2018 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώ-
νυμος. 

Τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τέλεσε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, 
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, ἐνῶ 
ἀμέσως μετά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τέλεσε ἐπι-
μνημόσυνη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν 
ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων πού χάθηκαν ἀπό τήν 
καταστροφική πυρκαγιά τῆς 23ης Ἰουλίου. 

Μετά ἀπό τήν επιμνημόσυνη δέηση ὁ Μη-
τροπολίτης Κηφισίας ἐξέφρασε γιά ἀκόμη μία 
φορά τή θλίψη του καί τήν ὀδύνη γιά τήν 
τραγωδία τῆς πυρκαγιᾶς, ἐνῶ ἀναφέρθηκε καί 
στό σημαντικό ἔργο τοῦ Λυρείου Ἱδρύματος.

Ἱερά Μητρόπολις Αἰτωλίας 
καί Ἀκαρνανίας

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
στίς εκδηλώσεις γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ

Με τήν παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Ελληνι-
κής ∆ημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, 
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κορυφώθηκαν οἱ ἑορτασμοί στήν μνήμη τοῦ 
Ἁγιου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν ὁμώνυμη Μο-
νή στό Μέγα ∆ένδρο Θέρμου. (24.8.2018)

Στό ἀρχιερατικό συλλείτουργο προεξῆρχε ὁ 
Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλα-
σίου κ. Ἱερόθεος καί συλλειτούργησαν οἱ 
Μητροπολίτες Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης καί 
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς.

Τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Μητροπολίτης 
Ναυπάκτου Ἱερόθεος, ὁ οποῖος τόνισε ὅτι 
«Στόν ἅγιο Κοσμᾶ καί τούς Νεομάρτυρες 
ὀφείλουμε τή διατήρηση τῆς ὀρθοδόξου πί-
στεώς μας καί τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος 
μας. ∆έν πρέπει νά εἴμαστε ἀχάριστοι καί 
ἀμνήμονες στό αἶμα τῶν Νεομαρτύρων τῆς 
Ἐκκλησίας καί τῶν Ἐθνομαρτύρων καί τῶν 
ἀγωνιστῶν τῆς Ἐλευθερίας σέ μιά εποχή 
μεταχριστιανισμοῦ, μεταμοντερνισμοῦ καί 
σχετικισμοῦ».

Ἁπό τήν πλευρά του ὁ Σεβ.Μητροπολίτης 

Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ἀφοῦ 
εὐχαρίστησε τούς ἀρχιερεῖς καί ὅσους συμ-
μετεῖχαν στίς ἐκδηλώσεις, ἀναφέρθηκε στόν 
Πρόεδρο Προκόπιο Παυλόπουλο καί τήν 
παρουσία του στήν πανήγυρη καί τήν ευλά-
βειά του καί, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε, 
αὐτή δίνει δύναμη στόν κόσμο: «Ὁμολογοῦμε 
ὅτι παίρνουμε δύναμη, κ. Πρόεδρε, μέ τήν 
παρουσία σας, ἐνισχυόμαστε, δυναμώνουμε 
τήν ἐλπίδα μας, γιατί ὅταν βλέπουμε τόν 
Πρόεδρο τῆς ∆ημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος μας 
νά ἔρχεται μέ τόση εὐλάβεια μέσα στόν Ἱερό 
Ναό, νά κάνει καλά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, 
νά ἀπαγγέλλει μέ τόση εὐλάβεια τό Σύμβολο 
τῆς Πίστεως, νά γονατίζει καί νά ἀσπάζεται 
τό ματωμένο —γιά τόν Χριστό καί τήν 
Ἑλλάδα— ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καί τήν ἁγία του εἰκόνα, 
ὄντως, κύριε Πρόεδρε, παίρνουμε δύναμη καί 
ἐλπίζουμε καί στηριζόμαστε».

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Ἀσμένως διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται 
ὅτι συγκαλεῖται ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἱερῷ ἡμῶν 
Κέντρῳ Σύναξις τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Σεβασμίων 
Ἱεραρχῶν τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου «ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων», 
ἀπό 1ης μέχρι καί 3ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., μετά 
ἀπό τήν παρέλευσιν τριῶν ἤδη ἐτῶν ἀπό τῆς 
προηγουμένης, μετ᾽ ἀπολύτου ἐπιτυχίας διε-
ξαχθείσης, Συνάξεως συμπάσης τῆς Ἱεραρ-
χίας τοῦ Θρόνου.

Σκοπός τῆς Συνάξεως ταύτης εἶναι ἡ ἐνη-
μέρωσις τῶν Σεβασμιωτάτων καί Πανιερω-
τάτων Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου ἐπί ἐπικαίρων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων 
καί ἡ ἐπ᾽ αὐτῶν ἀνταλλαγή ἀπόψεων, μάλιστα 
δέ ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἱερῶν δεσμῶν μεταξύ 
αὐτῶν καί μετά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συ-
νάξεως, αἱ ὁποῖαι θά διεξαχθοῦν ἐν τῷ Ἱε-
ρῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τά 
μέλη τῆς προσκληθείσης Ἱεραρχίας θά ἐγ-
καινιάσουν ὁμοθυμαδόν ἐν προσευχῇ ἐν τῷ 
Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν 1ην Σε-
πτεμβρίου, τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί 
θά ἐπικαλεσθοῦν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ διά 
τήν εὐστάθειαν τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας καί τήν 
εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου, ταῖς πρε-
σβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἀνακοινωθέν γιά τή Σύναξη 
τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2018

ΔΊΌΡΘΌΔΌΞΆ ΚΆΊ ΔΊΆΧΡΊΣΤΊΆΝΊΚΆ 

Συνῆλθε σήμερον, 29ην τ.μ. Αὐγούστου 
(2018), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν πρώ-
την συνεδρίαν αὐτῆς τοῦ μηνός Αὐγούστου, 
ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, 
καθ᾽ ἥν:

α) Εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς 
συμπεριελήφθη εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας ὁ ἐν Πάτμῳ ἀσκήσας καί 
ἀναπτύξας μέγα πνευματικόν καί κοινω-
φελές ἔργον ἐν ∆ωδεκανήσῳ, Κρήτῃ καί ἀλ-
λαχοῦ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, 
διατελέσας Ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί 
Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου, ὅστις καί 
ἵδρυσε τήν ἐν τῇ Νήσῳ γυναικείαν Ἱεράν 
Μονήν Εὐαγγελισμοῦ Μητρός Ἠγαπημένου.

β) Εἰσηγήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, προ-
ήχθη ὁμοφώνως εἰς Μητροπολίτην Λαοδι-
κείας ὁ μέχρι τοῦδε Θεοφ. Ἐπίσκοπος Να-
ζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, καί

γ) εἰς ἀνταπόκρισιν πρός σχετικήν παρά-
κλησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Αὐστρίας καί Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσε-
νίου, ἐξελέγη ὁμοίως παμψηφεί βοηθός παρ᾽ 
αὐτῷ Ἐπίσκοπος ὑπό τόν τίτλον Ἀπαμείας 
ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
κ. Παΐσιος Λαρεντζάκης, ἑδρεύων ἐν Βουδα-
πέστῃ.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ἡ Ἁγιοκατάταξις 
τοῦ π. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ (29.8.2018)

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ σύνθεσις τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς Συνόδου

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ταύτην θά 
ἀποτελέσουν, διά τό ἑξάμηνον 01.09.2018 – 
28.02.2019, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Πα-
ναγιότητος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται:

Βρυούλων κ. Παντελεήμων
Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος
Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος
Τρανουπόλεως κ. Γερμανός
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος
Ρόδου κ. Κύριλλος
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος
Κορέας κ. Ἀμβρόσιος
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος
Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος
Σύμης κ. Χρυσόστομος
Σικάγου κ. Ναθαναήλ

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἀποστολή ἐξάρχων στήν Οὐκρανία 
(7.9.2018)

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἐντός τῶν πλαισίων τῆς 
προετοιμασίας τῆς ἀποφασισθείσης ἀπο-
νομῆς αὐτοκεφάλου καθεστῶτος εἰς τήν ἐν 
Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τό Οἰ-
κουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐξωνόμασεν ὡς Ἐ-
ξάρχους αὐτοῦ ἐν Κιέβῳ τόν Πανιερώτατον 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
γιά τή νομική ἀναγνώριση 
τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου 

 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου 
συνῆλθε τήν Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018, στὴν 
τρίτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν 
προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. 
Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:
.......................................................................................

 3) Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μὲ τὸ νο-
μοσχέδιο: «Ὁ περὶ Νομικῆς Ἀναγνώρισης 
τῆς Ταυτότητας Φύλου Νόμος τοῦ 2018», τὸ 
ὁποῖο ἔχει τεθεῖ σὲ δημόσια διαβούλευση 
καὶ ἀποφάσισε τὰ ἑξῆς:

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι τὸ φύλο σὲ κάθε 
ἄνθρωπο εἶναι δῶρο δοσμένο ἀπὸ τὸν Θεό, 
τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς. 
Τὸ φύλο προσδιορίζεται ἀπὸ τὴ φυσιολογία 
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ δὲν ἀποτελεῖ 
στοιχεῖο ἐπιλογῆς, αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἤ 
μεταβολῆς κατὰ βούληση.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ διακηρύσσει ὅτι δύο φύλα, 
«ἄρσεν καὶ θήλυ», «ἐποίησεν» ὁ Θεός. Ἀπορ-
ρίπτει ἑπομένως τὶς θεωρίες περὶ κοινωνικοῦ 
φύλου, ἤ ῥευστότητας φύλου, ἤ ὕπαρξης τρί-
του, ἤ περισσότερων φύλων.

Ἀρχιεπίσκοπον Παμφίλου κ. ∆ανιήλ, ἐξ Ἀμε-
ρικῆς, καί τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον 
Edmoton κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ Καναδᾶ, ἀμφο-
τέρους διακονοῦντας τούς ἐν ταῖς χώραις 
αὐταῖς Οὐκρανούς Ὀρθοδόξους ὑπό τό Οἰ-
κουμενικόν Πατριαρχεῖον. 
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Τὸ νομοσχέδιο «περὶ νομικῆς ἀναγνώρισης 
τῆς ταυτότητας φύλου», τὸ ὁποῖο παρέχει τὴ 
δυνατότητα μεταβολῆς τοῦ καταχωρισμένου 
φύλου μέχρι καὶ δύο φορές, μὲ ἁπλῆ αἴτηση, 
οὐσιαστικὰ ἀναγνωρίζει ὡς δικαίωμα τοῦ 
ἀνθρώπου τὸ νὰ ἀντιστρατεύεται τὴν ἴδια 
τὴ φύση του. Νομίζουμε ὅτι τὸ νομοσχέδιο 
προκαλεῖ τὸ αἴσθημα τῆς κοινωνίας καὶ τορ-
πιλλίζει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας.

Θεωροῦμε ὅτι σὲ ἐξαιρετικὰ σπάνιες περι-
πτώσεις, ὅπου ὑπάρχει διαταραχὴ φύλου, καὶ 
ὕστερα ἀπὸ τὶς ἀναγκαῖες ἰατρικὲς ἐπεμβάσεις, 
θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μία νομικὴ διευθέτηση γιὰ 
καταχώριση μιᾶς διενεργούμενης ἀλλαγῆς στὸ 
φύλο ποὺ εἶχε πρὶν δηλωθεῖ. Τὸ νὰ ὑπάρξει 
ὅμως νομοθετικὴ ρύθμιση γιὰ κατοχύρωση 
τοῦ δικαιώματος  ἐπιλογῆς φύλου, ἐκτὸς τοῦ 
βιολογικοῦ, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν οἱ ἰατρικὲς 
ἤ ἄλλες προϋποθέσεις, πιστεύουμε ὅτι αὐτὸ 

ἀντιστρατεύεται τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ, τὶς ἀντιλή-
ψεις του περὶ ἠθικῆς, περὶ φυσικοῦ καὶ φυ-
σιολογικοῦ. Κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ περάσει ἀ-
παρατήρητο ἀπὸ ἄλλους λαούς, ποὺ ἔχουν 
τὶς δικές τους θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς 
παραδόσεις, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἴδια τύχη 
σ’ ἕναν Ὀρθόδοξο λαὸ μὲ μακρὰ Χριστιανικὴ 
Παράδοση.

Κάνουμε, ὡς ἐκ τούτου, ἔκκληση στοὺς Βου-
λευτές μας νὰ μὴν ἐκθεμελιώσουν ὅ,τι ὑγιὲς 
ἀπέμεινε σ’ αὐτὸ τὸν τόπο. Ὁ ψυχοσωματι-
κὸς ἐκφυλισμὸς τῆς κοινωνίας δὲν εἶναι τὸ κα-
λύτερο γιὰ ἕναν λαὸ ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν 
ἐθνική του ἐπιβίωση.

11 Σεπτεμβρίου 2018

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου


