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ΠΡΌΛΌΓΊΚΌΝ

Σ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Φεβρουαρίου τοῦ Περιοδικοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δημοσιεύουμε τήν Ἐγκύκλιο 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων στό ἱερό ἀναλόγιο κατά 
τή Θεία Λατρεία.

∆ημοσιεύουμε ἐπίσης τήν Ἐπιστολή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τούς Προέδρους τῶν 
Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων γιά τή Συνταγματική Ἀναθεώρηση.

Στή στήλη τῶν Ἐκδημιῶν θά βρεῖτε τό βιογραφικό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Γλυφάδας κυροῦ Παύλου καθώς καί τόν Ἐπικήδειο, τόν ὁποῖο ἐκφώνησε ὁ Θεοφ. 
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος.

Στήν ἑνότητα τῶν Συνοδικῶν Ἀναλέκτων μπορεῖτε νά διαβάσετε τά Πορίσματα τοῦ 
ΙΖ ́  Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί μία 
ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. ∆ανιήλ περί 
Ἀνθρωπίνης καί Θείας ∆ικαιοσύνης.

Ἡ ὕλη τοῦ τεύχους συμπληρώνεται μέ τά ὑπηρεσιακά κείμενα τῶν Κανονισμῶν καί 
τῶν Προκηρύξεων καί μέ τίς εἰδησεογραφικές στῆλες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Χρονικῶν 
καί τῶν ∆ιορθοδόξων καί ∆ιαχριστιανικῶν.
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ΕΓΚΎΚΛΊΌΣ
Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

«Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ 
κατά τήν Θείαν Λατρείαν»

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Πρωτ. 5080/2018
Ἀριθ.        Ἀθήνῃσι 14ῃ Φεβρουαρίου 2019

∆ιεκπ. 304

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ 
Συνεδρίᾳ τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης 
μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ 
∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ 
Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 59/
11.12.2018 ἔγγραφον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, ἀπε-
φάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι 
ἀφορῶντα εἰς τήν χρῆσιν ἠλεκτρονικῶν μέσων 
ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ, κατά 
τήν Θείαν Λατρείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρεῖται, ὅλο ἕν 
καί περισσότερον, ἡ χρῆσις ὑπό τινων ἱεροψαλτῶν 
ἠλεκτρονικῆς συσκευῆς ὑπό τήν ὀνομασίαν 
«ψηφιακός ἰσοκράτης» ἤ «μηχανικός ἰσοκράτης», 
ἡ ὁποία παράγει ἦχον προσομοιάζοντα εἰς τήν 
ἀνθρωπίνην φωνήν, καί τοῦτο προκειμένου νά 
ἀναπληρώσουν τό κενόν τῆς παρουσίας βοηθοῦ, 
ὁ ὁποῖος θά ἐκτελέση τό ἴσον. Ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐγκαίρως, ἀπό τοῦ 
ἔτους 1992, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1630/726/11.5.1992 
Ἐγκυκλίου Σημειώματος αὐτῆς, κατεδίκασεν 
«τήν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς καινοφανῆ χρῆσιν 

“μηχανικοῦ ἰσοκράτου” ὡς μή συνᾴδουσαν πρός 
τε τήν ζῶσαν λατρείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἔκ-
παλαι καθεστηκυῖαν ἐκκλησιαστικήν παρά-
δοσιν καί τάξιν καί ὡς ὀλισθηράν ἀπαρχήν εἰσ-
αγωγῆς ὀργάνων ἐν ταῖς ἱεραῖς τῆς Ἐκκλησίας 
ἀκολουθίαις». 

Ἐπί πλέον, ἡ κατά τά τελευταῖα ἔτη παρα-
τηρουμένη αὔξησις τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν 
ὑπολογιστῶν καί δή εἰς τήν μορφήν τῶν φορητῶν 
αὐτῆς ὑλοποιήσεων (κυρίως smartphones καί ta-
blets) ἔχει ὁδηγήσει ἀρκετούς ἱεροψάλτας, κυρίως 
νέους εἰς τήν ἡλικίαν, εἰς τήν χρῆσιν τοιούτων 
συσκευῶν, καί τοῦτο πρός διευκόλυνσιν αὐτῶν, 
ἐφ’ ὅσον, εἰς μίαν καί μόνον συσκευήν, δύνανται 
νά περιληφθοῦν ἅπαντα τά λειτουργικά καί 
μουσικά κείμενα μιᾶς ἡμέρας, ἐνῶ εἰς τό ἱερόν 
ἀναλόγιον ὑπάρχει ἀνάγκη παραλλήλου χρήσεως 
πολλαπλῶν βιβλίων.

Τά ὡς ἄνω ζητήματα, ἀνήκοντα εἰς τό πεδίον 
τῆς Θείας Λατρείας, διά τήν ὁποίαν ἡ ποι-
μαίνουσα Ἐκκλησία μεριμνᾶ ἰδιαιτέρως, ὡδή-
γησαν τήν διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον νά λάβῃ τάς 
ὡς κάτωθι ἀποφάσεις:

1) Ἀνανεώνει τήν κατά τά ὡς ἄνω Συνοδικήν 
ἀπαγόρευσιν (ὑπ’ ἀριθ. 1630/726/11.5.1992 Ἐγ-
κύκλιον Σημείωμα) τῆς χρήσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν 
ἰσοκρατῶν (μηχανικῶν ἤ ψηφιακῶν) εἰς ὅλους 
τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. Ἡ καινοτομία αὕτη δέν συνάδει πρός 
τόν ΟΕ ́  Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου συνιστῶντα: «Τοὺς ἐπὶ τῷ ψάλλειν ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους, βουλόμεθα... 
μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἁρμοδίων τε 
καὶ οἰκείων...». Ἀντί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν 
ἰσοκρατῶν, ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπεται ὅπως, 
μερίμνῃ τῶν ἐνοριῶν καί τῶν ἱεροψαλτῶν, 
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ἐκπαιδευθοῦν νέοι μαθηταί τῆς πατρῴας Ἐκκλη-
σιαστικῆς Μουσικῆς, ὥστε νά ἐπιλυθῇ φυσικῶς 
καί οὐχί τεχνικῶς τό πρόβλημα τῆς ἐλλείψεώς 
των.

2) Ἐπειδή τά λειτουργικά βιβλία, ὅπως καί 
ὅλα τά ὑπόλοιπα ἱερά ἀντικείμενα τά χρησιμο-
ποιούμενα εἰς τήν Θείαν Λατρείαν, θεωροῦνται 
ὡς ἀντικείμενα ἔχοντα ἱερότητα, ἡ Ἱερά Σύν-
οδος ἐμμένει εἰς τήν χρῆσιν αὐτῶν ὑπό τῶν 
ἱεροψαλτῶν εἰς τά ἱερά ἀναλόγια. Ἡ ἀπόφασις 
αὕτη ἐπ’ οὐδενί ἐρείδεται εἰς μανιχαΐζουσαν 
ἀπόρριψιν τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων, λόγῳ τῆς 
διαφορετικῆς ὑλικῆς συστάσεώς των, ἀφοῦ 
ἄλλωστε εἰς τήν μακραίωνα ἱστορικήν πορείαν 
Της, ἡ Ἐκκλησία ἐχρησιμοποίησε ἅπαντα 
τά διαθέσιμα μέσα γραφῆς καί ἀναγνώσεως 
(χειρόγραφα ἤ ἔντυπα). ∆ιά τοῦτο καί δύναται 
νά ὑπάρξῃ κατ’ οἰκονομίαν ἡ λελογισμένη καί 
μετά φειδοῦς χρῆσις τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν 
τοῖς ἱεροῖς ἀναλογίοις κατά τήν Θείαν Λατρείαν, 
δίχως νά ὑποκαθίστανται ἐπ’ οὐδενί τά λειτουρ-
γικά βιβλία. Εἰς τοιαύτας δέ περιπτώσεις, δέον 
ὅπως αἱ ἐν λόγῳ συσκευαί τοποθετοῦνται 

ἐπί τῷ ἀναλογίῳ ἀποκλειστικῶς, ὥστε νά μήν 
κρατοῦνται ἤ καί νά περιφέρωνται ἀνά χεῖρας 
ὑπό τῶν ψαλλόντων ἤ ἀναγιγνωσκόντων, μέ 
ἀπο-τέλεσμα τόν σκανδαλισμόν ἔστω καί ἑνός ἐκ 
τῶν πιστῶν. Ταυτοχρόνως, θεωρεῖται ἀπολύτως 
ἀπαραίτητον, ὅπως αἱ ἐν λόγῳ συσκευαί χρησιμο-
ποιοῦνται ἀποκλειστικῶς διά τήν Θείαν Λατρείαν 
καί οὐχί διά διαφόρους χρήσεις, αἱ ὁποῖαι μά-
λιστα ἀπάδουν εἰς τήν λειτουργικήν διακονίαν, 
ὡς λ.χ. κοσμική μουσική, συλλογή προσωπικῶν 
καί ἄλλων φωτογραφιῶν, ἀναζήτησις εἰς τό 
διαδίκτυον κ.λπ. καί δή κατά τήν ὥραν τῆς 
Θείας Λατρείας, ὅπερ συνιστᾶ ἐκκοσμίκευσιν, 
ἥτις προκαλεῖ μέγιστον σκανδαλισμόν εἰς τάς 
συνειδήσεις τῶν πιστῶν.

Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν 
διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
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ΕΠΊΣΤΌΛΆΊ 

Πρός τούς κκ. Προέδρους τῶν Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων
καί τούς ἀνεξάρτητους Βουλευτές 

(Περὶ τῆς Συνταγματικῆς Ἁναθεωρήσεως)

Ἀθήνῃσι τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου 2019 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Ἀξιότιμοι, 
Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ 

τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός 
Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ ∆ιαρκής 
Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, 
ἀπεφάσισε τήν διά τοῦ παρόντος ἀποστολή 
τῶν κατωτέρω θέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος ἐν σχέσει πρός τήν ἐκκρεμῆ διαδικασία 
ἀναθεωρήσεως τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος ἐπί 
τῶν ζητημάτων ἐνδιαφέροντός Της καί παρα-
καλοῦμε νά συνεκτιμηθοῦν κατά τίς συζητήσεις 
καί ψηφοφορίες στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ ὅτι:
1. Ἡ προμετωπίδα τοῦ Συντάγματος, πού 

ἐπικαλεῖται τήν Ἁγία Τριάδα, ἀποτελεῖ βασικό 
στοιχεῖο ἱστορικῆς συνδέσεως τοῦ παρόντος 
Συντάγματος μέ τήν ἐπαναστατική προέλευση 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ἡ προμετωπίδα αὐτή 
ὑπῆρχε σέ ὅλα τά ἐπαναστατικά Συντάγματα 
καί ἡ διατήρησή της τεκμηριώνει τή διαρκῆ 
πεποίθηση τοῦ συντακτικοῦ νομοθέτη, ὅτι ὁ 
ἑλληνικός λαός ἀσκοῦσε πρωτογενῆ συντακτική 
ἐξουσία καί πρίν τήν 3η Φεβρουαρίου 1830 
(Πρωτόκολλο Λονδίνου), ὁπότε ἔλαβε χώρα ἡ 
διεθνής ἀναγνώριση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. 
Τό Ἑλληνικό Κράτος δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα 
δημιούργημα τῶν συμφωνιῶν τῶν Μεγάλων 
∆υνάμεων, ἀλλά ἐρείδεται στή βάση ἑνός Ἔθνους 
μέ συγκεκριμένη πολιτιστική καί θρησκευτική 
ταυτότητα. ∆έν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ πατριωτικός 
αὐτός συμβολισμός τῆς προμετωπίδας καί ἡ 
ἀναγωγή της στήν Ἁγία Τριάδα ξεκίνησε μέ τίς 

Ἐθνοσυνελεύσεις τῆς ἐποχῆς τῆς Ἐπαναστάσεως 
ὡς πολιτική ἐπιλογή τῶν χριστιανῶν ἱδρυτῶν τοῦ 
νέου Κράτους. Ἡ παραμονή τῆς προμετωπίδας 
τῶν ἐπαναστατικῶν Συνταγμάτων στό ἰσχῦον 
Σύνταγμα, ἀποδεικνύει ὡς σταθερή τήν ἄποψη 
τῆς Πολιτείας μας ὅτι ὁ Ἑλληνικός Λαός, μέσα 
ἀπό ἀγῶνα γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία ἀπέναντι 
στήν ἀλλόθρησκη ἐξουσία, δημιούργησε τό νέο 
κράτος. 

2. Τό ἄρθρο 3 ἀποτελεῖ θεμέλιο νομικῆς 
ὀργανώσεως τῶν σχέσεων τόσο τοῦ Κράτους καί 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσο 
καί τῆς τελευταίας μέ τή Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀποτελεῖ 
ἀμετάβλητο στοιχεῖο πάγιας συνταγματικῆς 
παραδόσεως, ἔτυχε ἐπιμελοῦς ἑρμηνευτικῆς 
ἐπεξεργασίας ἀπό τά δικαστήρια καί δή τό 
Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, χωρίς ποτέ νά 
προκαλέσει προβλήματα στήν πράξη, ἐνῶ, ὅταν 
ἀπαιτήθηκε, συνερμηνεύθηκε ἀπό τά δικαστήρια 
μέ τό ἄρθρο 13 Συντ. περί θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας. Ὁ ὅρος «ἐπικρατοῦσα θρησκεία» ἔχει 
περιεχόμενο ἱστορικό καί πολιτισμικό, πληθυ-
σμιακό καί διαπιστωτικό τῆς ἱστορικῆς, ἀλλά 
καί ἐνεργοῦ σχέσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους 
μέ τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Ἀπό τό ἄρθρο 3, 
παρ. 1 τοῦ Συντάγματος δέν προκύπτει καν-
ένας περιορισμός τῶν δικαιωμάτων πλήρους 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν μή ὀρθόδοξων 
θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἤ κατοίκων τῆς Ἐπι-
κράτειας. Σέ κάθε περίπτωση ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος στηρίζει κάθε ἰδιαίτερη συνταγματική 
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ἀναφορά καί προστασία πρός τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καί τίς 
Ἱερές Μητροπόλεις τῆς ∆ωδεκανήσου. 

3. Ἡ προτεινόμενη τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 3 
Συντ. εἰσάγει στό ἀνωτέρω σύστημα ρυθμίσεως 
παράγοντα νοηματικά ἀόριστο, ὁ ὁποῖος εἶναι 
βέβαιο ὅτι θά προκαλέσει ἑρμηνευτικά προ-
βλήματα καί παραδοχές ἐπικίνδυνες στίς σχέ-
σεις τῶν δύο ἐγχωρίων θεσμῶν (Κράτους-
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) καί περαιτέρω καί στίς 
σχέσεις αὐτῶν μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
Κωνσταντινουπόλεως. 

Ἡ εἰσαγωγή τῆς ρήτρας περί θρησκευτικά 
οὐδέτερου κράτους, εἰδικά στήν πρώτη παρά-
γραφο τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος, πού 
ἀναγνωρίζει τόν ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ-
κλησίας, δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι ἀποσκοπεῖ 
νά ἀνταγωνισθεῖ, καί στήν πράξη νά ἀκυρώσει, 
τήν ὑφιστάμενη στό ἴδιο ἄρθρο ἀναγνώριση 
τῆς πλειοψηφούσας ὀρθόδοξης χριστιανικῆς 
κοινότητας τῆς χώρας. Ἡ εἰσαγωγή στό Σύνταγμα 
τῆς ρήτρας ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι «θρησκευτικά 
οὐδέτερο κράτος» εἶναι πολιτικά, νομικά καί 
ἐν γένει ἐπιστημονικά ἀόριστη. ∆έν μπορεῖ νά 
γίνει καμμία συζήτηση, ἐάν δέν διευκρινίζεται 
ποιό μοντέλο θρησκευτικῆς οὐδετερότητας 
ὑπονοεῖται, διότι ὑπάρχουν διεθνῶς τόσα 
μοντέλα θρησκευτικῆς οὐδετερότητας, ὅσα καί 
τά κράτη πού δηλώνουν θρησκευτικῶς οὐδέτερα, 
εἴτε μέσῳ τῆς καθιερώσεώς τους ρητῶς στά 
οἰκεῖα Συντάγματα, εἴτε μέσῳ τῆς σχετικῆς 
νομοθεσίας καί τῆς ἱστορικῆς τους παραδόσεως. 
Εἶναι προβληματική καί ἐπικίνδυνη ἡ εἰσαγωγή 
μιᾶς ρήτρας συνθηματικῆς συντομίας, ἡ ὁποία 
διεθνῶς ἔχει πολύσημο περιεχόμενο. Θά πρέπει 
νά διευκρινίζεται ἐάν πρόκειται γιά μία δυσμενῆ 
οὐδετερότητα (θρησκευτικά ἀδιάφορο κράτος) ἤ 
γιά μία εὐμενῆ οὐδετερότητα (μή παρεμβατικό 
κράτος, τό ὁποῖο ἐνισχύει τά θρησκεύματα 
καί ἀναγνωρίζει ἰδιαίτερο καθεστώς γιά τή 
διευκόλυνση τῆς ἀποστολῆς τους). ∆έν εἶναι 
τυχαῖο ἐξ ἄλλου ὅτι κράτη, θρησκευτικῶς 
οὐδέτερα, ἔχουν ἐπιλέξει στά Συντάγματά 
τους περιφραστική περιγραφή τοῦ εἴδους τῆς 
οὐδετερότητας πού υἱοθετοῦν (π.χ. «δέν ὑπάρχει 

ἐπίσημη θρησκεία», «τό κράτος δέν παρεμβαίνει 
στίς θρησκευτικές κοινότητες» κ.λπ.), ὥστε νά 
εἶναι σαφές τό περιεχόμενο τῆς οὐδετερότητας 
πού ἐννοοῦν καί δέν μεταχειρίζονται αὐτόν τόν 
ὅρο, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἐπιστηρίξει ἀκόμα 
καί νομοθετικές πολιτικές ἐχθρικές πρός τό 
θρησκευτικό φαινόμενο. Φυσικά ὁ ἀναθεωρητικός 
ζῆλος περί τίς συνταγματικές σχέσεις Κράτους καί 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, στό μέτρο πού ἐπιχειρεῖ 
νά παρουσιάσει ὡς μείζονες θεσμικές ἀλλαγές 
καί ὡς νέες ἀξιακές κατακτήσεις, νομικές ἀρχές 
πού εἶναι ἀπό καιροῦ δεδομένες στή νομολογία 
τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων, ἀποβλέπει ἁπλῶς 
στήν παραγωγή ἐντυπώσεων ὅτι ὁ δημόσιος 
χῶρος στήν Ἑλλάδα δῆθεν «θεοκρατεῖται» καί 
ἐπέρχεται θεσμικός ἐκσυγχρονισμός τῆς ἑλληνικῆς 
κοινωνίας. Ὡστόσο ὁ κοσμικός χαρακτήρας τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κράτους ἐπαρκῶς προκύπτει ἀπό 
τρεῖς ἰσχυρές ρῆτρες (ἄρθρα 1 παρ. 2-3, 87 παρ. 
2, 13 παρ. 4 Συντ.). 

4. Ἡ τυχόν ἐπιβολή ἀποκλειστικά πολιτικοῦ 
ὅρκου σέ ὅλους τους κρατικούς ἀξιωματούχους 
καί δημόσιους λειτουργούς καί ὑπαλλήλους, ἀντί 
τῆς δυνατότητας ἐπιλογῆς μεταξύ πολιτικῆς ἤ 
θρησκευτικῆς ὁρκοδοσίας, συνιστᾶ μία μορφή 
ἀπόλυτης ἀπαγόρευσης ἐκδήλωσης θρησκευ-
τικῶν πεποιθήσεων, ἀλλά ταυτόχρονα, συν-
δυαζόμενη μέ τή ρήτρα περί θρησκευτικῆς 
οὐδετερότητας, ἀποκαλύπτει ὅτι τό νόημα τῆς 
τελευταίας ρήτρας ἀποσκοπεῖ στή θεμελίωση 
τοῦ θρησκευτικά ἀδιάφορου κράτους. 

5. Ἡ συνταγματική ἀναφορά καί προστασία 
τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας ὡς «θεμελίου 
συντήρησης καί προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους» πρέπει 
νά διατηρηθεῖ. Τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας 
πηγάζει ἀπό τήν ὅλη διδασκαλία της, ἰδιαίτερα 
ἀπό τά κείμενα τῶν Εὐαγγελίων, ἀλλά καί 
ἀπό τόν ρόλο τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας 
στήν ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους. Ἡ σχετική διάταξη 
περί ἀναγνώρισης τῆς οἰκογένειας ὡς βασικοῦ 
κυττάρου τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας δέν πρέπει 
νά ἀπαλειφθεῖ ἤ νά δώσει τή θέση της μέσα 
στό κείμενο τοῦ Συντάγματος σέ ἄλλες μορφές 
συμβίωσης, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν καμμία παράδοση 
στήν ἑλληνική κοινωνία, ἀλλά οὔτε ἐξασφαλίζουν 
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καί τήν προοπτική ἱστορικῆς ἐπιβίωσης τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ ἤ ἐθνικῆς καί κοινωνικῆς συνοχῆς 
τῆς χώρας. 

6. Τέλος παρατίθενται καί οἱ κατωτέρω 
συνοπτικές παρατηρήσεις, ὥστε νά καταστεῖ σα-
φές ποιά ζητήματα σχέσεων Κράτους καί Ὀρ-
θόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἀφοροῦν 
οἱ ὑφιστάμενες συνταγματικές διατάξεις:

α. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ κρατική μισθοδοσία τοῦ 
Κλήρου καί ἡ ἐπιχορήγηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἐκπαίδευσης δέν ἔχουν σχέση μέ τό ἄρθρο 3 
παρ. 1 ἐδάφ. α´ Συντ. (δηλαδή τήν ρήτρα περί 
ἐπικρατούσας θρησκείας). 

β. Ἡ νομική μορφή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
καί τῶν φορέων Της ὡς «νομικῶν προσώπων 
δημοσίου δικαίου» δέν προκύπτει ἀπό τό ἄρθρο 
3 Συντ. Εἶναι ζήτημα τοῦ νομοθέτη ὁ καθορισμός 
τῆς νομικῆς προσωπικότητας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καί τῶν φορέων Της. 

γ. Ἐπιπλέον, μετά τό 2010 δέν ὑπάρχει στή 
νομοθεσία κανένα φορολογικό προνόμιο εἰδικά 
προβλεπόμενο γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος. Αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι οὐδεμία σχέση 
ἔχει τό ἄρθρο 3 Συντ. μέ τή φορολογία τῶν φορέων 
τῆς Ἐκκλησίας καί ὅτι οὐδεμία προνομιακή 
φορολογική μεταχείρισή Της ἐπιβάλλει. 

δ. Τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν ὑφίσταται 
στήν ἐκπαίδευση λόγῳ τοῦ ἄρθρου 3 Συντ. Τό 
μάθημα ὑφίσταται λόγῳ τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 
Συντ., πού ἐπιβάλλει τήν θρησκευτική ἀγωγή τῶν 
νέων. Ἀκόμα καί ἐάν δέν ὑπῆρχε τό ἄρθρο 3 Συντ., 
πού τεκμαίρει τό γεγονός ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν 
Ἑλλήνων εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, τό Μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν καί πάλι θά εἶχε πλειοψηφία 
ὕλης ἀπό τήν Ἀνατολική Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ τό 
ἀνωτέρω ἀντικειμενικό γεγονός συντρέχει εἴτε τό 
τεκμαίρει τό ἄρθρο 3 Συντ., εἴτε ὄχι. Τό μάθημα 
πρέπει νά ἀνταποκρίνεται στίς μορφωτικές 
ἀνάγκες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία κατά 
πλειοψηφία ἀνήκει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
καί δέν μπορεῖ νά ἀγνοεῖ τήν ἱστορική πορεία 

καί κοινωνική πραγματικότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Λαοῦ. Αὐτά ὅμως δέν ἔχουν σχέση μέ τό ἄρθρο 
3 Συντ. 

ε. Τό ἄρθρο 3 Συντ. ἐγγυᾶται ὅτι τό Κράτος 
ἀναγνωρίζει ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς φορέα 
τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας τῶν Ἑλλήνων 
ἐκείνη τήν Ἐκκλησία πού διοικεῖται μέ βάση 
τά Πατριαρχικά ἔγγραφα (Τόμος 1850, Πράξη 
1928) καί ἔχει «κοινωνία» μέ τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν μποροῦν 
νά διεκδικήσουν τή θρησκευτική ἐκπροσώπηση 
τῶν ἐν Ἑλλάδι ὀρθόδοξων χριστιανῶν ἔναντι τοῦ 
Κράτους ἄλλες θρησκευτικές κοινότητες καί 
ὁμάδες, πού δέν πληροῦν τά παραπάνω κριτήρια. 
Τό ἄρθρο 3 Συντ. ἀποτελεῖ ἕνα χρήσιμο κανόνα 
ἀναγνώρισης ἀπό τό Κράτος: ποιά Ἐκκλησία 
εἶναι αὐτή, πού ἐκπροσωπεῖ τήν πλειοψηφία 
τῶν Ἑλλήνων. 

Συνεπῶς, ὑπό τήν ἰσχύ τοῦ ἄρθρου 3 Συντ. 
καί τῶν ὁρισμῶν, πού αὐτό εἰσάγει (= ὁρίζει 
ποιά Ἐκκλησία εἶναι ὁ φορέας τῆς ἐπικρα-
τούσας θρησκείας τῆς χώρας), οἱ σχέσεις Κρά-
τους καί Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μποροῦν νά 
τροποποιοῦνται μέ κοινούς νόμους, χωρίς τήν 
ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συν-
τάγματος. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος ἔχει ζητήσει νομοθετικές ἀλλαγές, 
ἤτοι πρός τήν κατεύθυνση τῆς μεγαλύτερης 
αὐτονομίας Της ἀπό τό Κράτος πού ἐκκρεμοῦν 
καί δέν προϋποθέτουν καμμία συνταγματική 
ἀναθεώρηση.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐελπιστοῦντες ὅτι θέλετε 
κατανοήσει τή σημασία τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων 
καί ὅτι θά λάβετε ὑπ’ ὄψιν τίς θέσεις τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς 
πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί διατελοῦμε 
μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς.

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
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ΕΚ∆ΉµΊΆΊ
Ἡ Ἐκδημία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας, 

Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης 
κυροῦ Παύλου (Τσαούσογλου) 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ βαθειά συγκίνηση 
ἀναγγέλλει ὅτι μετέστη πρός Κύριον στίς 19 Φε-
βρουαρίου 2019, ὁ μακαριστός Μητροπολίτης 
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης 
καί Βάρης κυρός Παῦλος σέ ἡλικία 76 ἐτῶν.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλλη-
νικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κυρός 

Παῦλος (Εὐστράτιος Τσαούσογλου) γεννήθηκε 
τό 1943 στήν Ἑρμούπολη Σύρου. Σπούδασε στή 
Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 
καί στή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

 Χειροτονήθηκε ∆ιάκονος τό 1966 καί Πρε-
σβύτερος τό 1969 καί ὑπηρέτησε ἐπί 36 ἔτη ὡς 
Ἱεροκῆρυξ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Νικοπόλεως-
Πρεβέζης καί Νικαίας, τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος 
Εὐαγγελιστρίας Τήνου καί τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν.

Ἀπό τό 1999 διετέλεσε Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη. 

Τήν 14η Ὀκτωβρίου 2002 χειροτονήθηκε Μη-
τροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βου-
λιαγμένης καί Βάρης.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, 
Βουλιαγμένης καί Βάρης κυροῦ Παύλου ἐψάλη 
τήν Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου στίς 12.00 στόν 
Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί 
Ἑλένης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου.

Τοποτηρητής τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως 
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί 
Βάρης ὁρίσθηκε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
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ΕΚΔΗΜΙΑΙ

‘Επικήδειος Λόγος εἰς τόν ἀοίδιμον Μητροπολίτην Γλυφάδας
κυρόν Παῦλον (1943-2019)

Ἐκφωνηθείς ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμεντος,
Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν 
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας

(21 Φεβρουαρίου 2019)

-Μακαριώτατε Πάτερ καί ∆έσποτα καί Σεπτέ 
Τοποτηρητά τῆς ἄρτι χηρευσάσης Ἱ. Μητρο-
πόλεως Γλυφάδας,

-Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
-Σεβαστοί πατέρες καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ 

ἀδελφοί,
-Κύριοι Βουλευτές,
-Κύριοι ∆ήμαρχοι,
-Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν, στρατιω-

τικῶν καί τοπικῶν ἀρχῶν,
-Φιλόχριστε λαέ τοῦ Κυρίου,

«Ἐνσκήνωσον, ∆έσποτα, ἐν ἐμοί ... ἵνα κἀγὼ 
εὑρεθῶ ἐν τῇ ἐξόδῳ μου καὶ μετὰ τὴν ἔξοδον 
ἐν σοί, ἀγαθέ, καὶ συμβασιλεύσω σοι, τῷ ἐπὶ 
πάντων Θεῷ! Μεῖνον, ∆έσποτα, καὶ μὴ ἐάσῃς με 
μόνον...».

Μέ αὐτούς τούς προφητικούς λόγους, ὁ 
μακαριστός Μητροπολίτης Γλυφάδας κυρός 
Παῦλος κατέκλειε τόν ἐνθρονιστήριο λόγο του 
σέ αὐτόν ἐδῶ τόν Ἱερό Ναό πρίν 17 χρόνια, τήν 
1η ∆εκεμβρίου 2002, περικλείοντας σέ αὐτές 
τίς ἐλάχιστες λέξεις ὁλόκληρη τήν ὀρθόδοξη 
ἀνθρωπολογία, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ ἄν-
θρωπος κατανοεῖται σέ ἀπόλυτη ἀναφορά πρός 
τόν Θεό. 

«Μεῖνον ∆έσποτα καὶ μὴ ἐάσῃς με μόνον»! 
Ὄντως, μακαριστέ καί πολυσέβαστε Ἱεράρχα, 
ὁ Θεός δέν σέ ἄφησε μόνο καί σ’ αὐτή τήν 
καθοριστική καί ἰδιαίτερη ὥρα τῆς ἐξόδου σου 
ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. ∆ιότι, ὅπως γνώριζες, 

μακαριστέ Γέροντα, ὁ Θεός σύμφωνα μέ τήν 
Θεολογία μας πάντα λειτουργεῖ καί ἐπικοινωνεῖ 
μαζί μας, ὄχι ἀπ’ εὐθείας ἀλλά μέσῳ ἀνθρώπων. 
Ἐξ οὗ καί ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου 
τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ «μυστήριον χρόνοις αἰωνίοις 
σεσιγημένον» (῾Ρωμ. 16, 25), προκειμένου ἡ ἕνωση 
καί κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπου νά εἶναι τελεία, 
καθ’ ὅτι ὁ Πατήρ διά τοῦ Θεανθρώπου γνωρίζει 
τούς ἀνθρώπους: «ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν 
Πατέρα» (῾Ρωμ. 14, 9). 

Καί ἰδού, ἀοίδιμε Ποιμενάρχα, ὄχι μόνο ἡ Το-
πική Ἐκκλησία, Ἄρχοντες, Κλῆρος καί Λαός, 
ἀλλά σύμπασα ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ προσώπῳ 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τοῦ καί Σε-
πτοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς χηρευούσης ταύτης 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, 
ἀποδεικνύουν καί φανερώνουν ὅτι ὁ Κύριος τῆς 
∆όξης δέν σέ ἐγκατέλειψε καί δέν σέ ἄφησε μόνο, 
ἀπό τήν ἀρχή τῆς ζωῆς σου καί τῆς διακονίας 
σου, καί ὄχι μόνο μέχρι τῆς σήμερον, ἀλλά καί 
τήν ἐπαύριον καί πάντοτε, καθ᾽ ὅτι οἱ προσευχές 
ἡμῶν ὅλων ἐν Ἐκκλησίᾳ θά σέ συνοδεύουν 
διαρκῶς.

Μακαριώτατε, 
Τέσσερα σημεῖα ἐπιτρέψτε μου νά ξεχωρίσω ἀπό 

αὐτήν τήν εὐλογημένη διακονία τοῦ μακαριστοῦ 
Ἱεράρχου: 

Α) τήν ἀγάπη του γιά τόν Θεῖο Λόγο,
Β) τήν πολυποίκιλη ποιμαντική του δράση καί 

ἀγωνία γιά τούς φυλακισμένους ἀδελφούς,
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Γ) τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν Ἐξωτερική 
Ἱεραποστολή στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο, καί 

∆) τήν ἀφοσίωσή του στό Μοναχικό ἰδεῶδες.
Ἀναλυτικώτερα: Ὁ Μακαριστός γεννήθηκε 

στήν Ἑρμούπολη Σύρου τό 1943, μέ καταβολές 
ἀπό τά ἁγιασμένα καί ἀλησμόνητα μέρη τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Σμύρνης ἐκ πατρός καί τῆς 
Καππαδοκίας ἐκ πάππου. 

Ὑπῆρξε πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τῆς Νομικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐν συνεχείᾳ 
πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στήν 
Ποιμαντική Κοινωνιολογία καί Ψυχολογία γιά 
νέους στήν Ἀμερική.

 Χειροτονήθηκε ∆ιάκονος τό 1966 καί Πρε-
σβύτερος τό 1969. Κατά τή διάρκεια τῆς Ἱερατικῆς 
του ∆ιακονίας ὑπηρέτησε ἐπί 36 συναπτά ἔτη 
ὡς Ἱεροκῆρυξ στίς Ἱ. Μ. Νικοπόλεως-Πρεβέζης 
καί Νικαίας, στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί 
στό Ἱ. Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας τῆς Τήνου. 

Προϊόντος τοῦ χρόνου, παράλληλα μέ τήν 
ἱεροκηρυκτική του ∆ιακονία, ἐπί 27 ὁλόκληρα 
χρόνια ἐπέδειξε ἰδιαίτερη ἀγωνία γιά τούς συν-
ανθρώπους μας πού εὑρίσκονται στίς φυλακές. 
Στήν ἀρχή ἐθελοντικά καί κατόπιν ὡς Ἐπίσημος 
Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
συμμετεῖχε σέ ὅλα τά συναφῆ Συνέδρια, τόσο 
στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη καί ἄλλες 
χῶρες. Τοιουτοτρόπως, ἀνέπτυξε μία πολυποίκιλη 
ποιμαντική δράση, μοναδική θά λέγαμε στό 
ἐπίπεδο τῆς ποιμαντικῆς τῶν φυλακισμένων.

Ἀπό τό 1988 καί μετέπειτα, ἐπί δέκα συναπτά 
ἔτη, ἐργάστηκε μέ ἰδιαίτερη φιλοτιμία καί 
ἐνδιαφέρον στόν χῶρο τῆς Ἱεραποστολῆς στήν 
Ἀφρικανική Ἤπειρο. Ἀρκεῖ νά τονίσουμε ὅτι 
αὐτό τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν Ἐξωτερική 
Ἱεραποστολή ἐκφράστηκε στήν πράξη μέ τήν 
πραγματοποίηση 48 Ἱεραποστολικῶν ταξιδίων 
σέ Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Μπουρούντι καί 
ἄλλα Ἱεραποστολικά κλιμάκια.

Ἡ ἀγάπη του γιά τόν Μοναχισμό ἐκφράστηκε 
μέ τή φιλομόναχη διάθεσή του, ἀλλά καί μέ τήν 
ἀνάληψη τῆς Ἡγουμενίας τῆς Ἱστορικῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη ἀπό τό 1999, μέχρι 
τῆς ἐκλογῆς του εἰς Μητροπολίτην.

Ἐπιπλέον, διετέλεσε Καθηγητής στήν Ἐκκλη-
σιαστική Ἐκπαίδευση καί ∆ιευθυντής ἐπί 
δωδεκαετία στό Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀνωτέρας 
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, νῦν Α.Ε.Α.Α, 
ὅπου καί βοήθησε τότε πολλούς νέους Ἱερο-
σπουδαστές.

Στίς 11 Ὀκτωβρίου 2002 ἐξελέγη πρῶτος 
Μητροπολίτης τῆς ἀρτισυστάτου Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Γλυφάδας. Χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος 
στίς 14.10.2002 στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τῶν 
Ἀθηνῶν, καί μέ τήν Ἐνθρόνισή του τόν ∆εκέμβριο 
τοῦ 2002 συγκροτήθηκε ἡ κατά Γλυφάδα, 
Ἑλληνικό, Βούλα, Βουλιαγμένη καί Βάρη τοπική 
Ἐκκλησία.

Ἀπό τή θέση τοῦ Ἐπισκόπου ἀνελλιπῶς 
ἐνδιαφερόταν γιά τόν εὐαγγελισμό καί ἐπανευ-
αγγελισμό τοῦ ποιμνίου του, γιά τή λατρευτική 
ζωή, τήν ἵδρυση νέων Ἱερῶν Ναῶν καί τήν 
ἀνακαίνιση τῶν ἤδη ὑπαρχόντων. Πρωτοστάτησε 
στήν ἵδρυση νέου Κοιμητηρίου πρός ἀντιμετώπιση 
τῶν πιεστικῶν ἀναγκῶν τῆς περιοχῆς. Προέβη 
στή χειροτονία νέων καί ἀξίων Κληρικῶν γιά τήν 
ἐπάνδρωση τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἐπαρχίας του καί 
ἐνδιαφέρθηκε ἰδιαίτερα γιά τή Νεότητα. 

Συμμετεῖχε ἐνεργά καί μέ πνεῦμα συνεργασίας 
τόσο στίς Συνεδρίες τῆς Ἱεραρχίας ὅσο καί τῆς 
∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ὁποίας ἦτο Μέλος 
στήν παρελθοῦσα Συνοδική Περίοδο ἕως τόν 
Αὔγουστο τοῦ 2018. ∆ιετέλεσε ἐπίσης Πρόεδρος 
τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Οἰκολογίας 
καί τακτικό μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί 
τοῦ Μοναχικοῦ Βίου.

Γιά ὅλη αὐτή τήν πολυσχιδῆ ∆ιακονία του 
τιμήθηκε μέ πολλές διακρίσεις καί μετάλλια ἀπό 
Ἱερές Μητροπόλεις, Ἱδρύματα καί διαφόρους 
Φορεῖς.

Μακαριώτατε, 
Ὁ Θάνατος εἶναι τό βασικό πρόβλημα τῆς 

ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, ἀλλά τό Ἀποστολικό 
Ἀνάγνωσμα τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, πού ἀκού-
σαμε πρίν ἀπό λίγο, ἐντέλλεται: «μὴ λυπῆσθε κα-
θὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα». Εἶναι ἡ 
ἀπάντηση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στό ἐναγώνιο 
ἐρώτημα τοῦ ἀνθρώπου περί θανάτου. ∆ιότι, ἐάν 
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«πιστεύωμεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ Ἀνέστη», 
τότε καί «ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι» 
ἔχομεν τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, καθώς καί 
οἱ κοιμηθέντες. 

Αὐτή τή βεβαιότητα μέ συγκινητικό τρόπο 
δήλωνε κατά τήν ἐπίσημη ἡμέρα τῆς Χειροτονίας 
του ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Γλυφάδας 
κυρός Παῦλος μέ τήν παρακλητική φράση: 
«Μεῖνον, ∆έσποτα, καὶ μὴ ἐάσῃς με μόνον». Μέ 
τήν ἀνάλογη συναίσθηση διῆλθε τήν ἐμπονημένη 
ἀνθρώπινη ὁδοιπορία του καί τή διακονία του 
μέσα στήν Ἐκκλησία. 

Μέ τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως καί ἐμεῖς σή-
μερα, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, ἡ Σεπτή 

Χορεία τῶν Ἀρχιερέων, ὁ Εὐαγής Ἱερός Κλήρος, 
οἱ Ἄρχοντες τῆς πόλεως καί τοῦ Νομοῦ, τό λογικό 
σου Ποίμνιο καί οἱ κατά σάρκα συγγενεῖς σου, 
ἡ ἀδελφή σου Πρεσβυτέρα Σοφία μέ τόν σύζυγό 
της Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Νικό-
λαο Σκιαδαρέση, ἡ ἀδελφή σου Φλώρα καί τά 
ἀγαπημένα σου ἀνήψια, σέ προπέμπομεν ἐν 
ἀναμονῇ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, κατά τήν ὁποία «ὁ 
Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ Ἀρχαγγέλου καὶ 
ἐν Σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ 
οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ Ἀναστήσονται».

Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γλυφάδας, 
Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης 
κυροῦ Παύλου, εἴη ἡ μνήμη αἰωνία καί ἀγήρως. 

ΕΚΔΗΜΙΑΙ
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ΣΎΝΌΔΊΚΆ ΑΝΆΛΈΚΤΆ

Πορίσματα-προτάσεις 
τοῦ ΙΖ ́ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου 

στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων
(Κόρινθος, 17-19 Σεπτεμβρίου 2018)

1. Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τῆς ἀποστολικῆς ἐποχῆς 
καλεῖ τούς πιστούς νά προσεύχονται συνεχῶς, 
νά ἔχουν χωρίς διακοπή ζῶσα ἐπικοινωνία μέ 
τόν ζωντανό Θεό. «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» 
(Πρός Θεσσαλονικεῖς Α´, 5, 17). Γι’ αὐτό ὁ 
ἅγιος Πατέρας μας Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
διατυπώνει τό «μνημονευτέον δεῖ Θεοῦ μᾶλλον 
ἢ ἀναπνευστέον» (Θεολογικός Λόγος Α ́ , Κατὰ 
Εὐνομιανῶν προδιάλεξις, ΒΕΠΕΣ τ. 59, 214)

2. Ἡ Ἐκκλησία παραλαβοῦσα ἀπό τήν Ἰουδαϊκή 
Συναγωγή τόν κανόνα τῆς προσευχῆς κατά τό 
«ἑσπέρας καὶ πρωῒ καὶ μεσημβρίας» (Ψαλμοῦ 
54, 18) καθόρισε τούς καιρούς τῆς προσευχῆς 
τῶν Χριστιανῶν σέ τακτικούς καί ἐκτάκτους. 
Μεσονυκτικό, Ὄρθρο, Α ́, Γ ́, ΣΤ ́, καί Θ ́ Ὥρα, 
Ἑσπερινό, Ἀπόδειπνο. Σ’ αὐτούς ἐνέταξε τά 
Μεσώρια, τήν Τριθέκτη, τά Τυπικά καί ἄλλες 
Ἱερές Ἀκολουθίες.

3. Οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου ἀκολού-
θησαν τό Πρόγραμμα προσευχῆς τῶν Ἰουδαίων 
στόν Ναό τῶν Ἱεροσολύμων καί στίς Συναγωγές. 
Οἱ Ἰουδαῖοι προσεύχονταν στίς Συναγωγές καί 
στόν Ναό δύο φορές τὴν ἡμέρα, τό πρωί καί 
τό βράδυ, ἐνῶ παράλληλα ἀναπτύχθηκε μία 
λατρευτική παράδοση πού προέβλεπε τρεῖς 
χρόνους προσευχῆς κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας. 
Οἱ Ἅγιοι ἀπόστολοι καί οἱ ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανοί 
τηροῦσαν τίς ἰουδαϊκές ὥρες προσευχῆς. Οἱ 
τρεῖς καιροί προσευχῆς, κατά τό ἑσπέρας, τό 
πρωί καί τή μεσημβρία συνεχίστηκαν καί στήν 
Καινή ∆ιαθήκη μέ τήν τρίτη ὥρα, τήν ἕκτη καί 
τήν ἐνάτη στήν προοπτική τῆς νέας ἐν Χριστῷ 
ζωῆς. Ἔτσι οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἀκολούθησαν 
τή σχετική παράδοση, ἐφ᾽ ὅσον εἶναι ὁ νέος 

Ἰσραήλ, ὁ νέος περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ καί 
συνέχισαν τή λατρεία πού παρέλαβαν ἀπό τούς 
Ἑβραίους. Ὑπάρχουν ὁμοιότητες μεταξύ τῆς 
παλαιᾶς καί νέας λατρείας, μέ κοινό ὑμνολογικό 
ὑλικό ἀπό τήν Παλαιά ∆ιαθήκη, ὅπου οἱ 
Χριστιανοί ἔψαλλαν τούς ψαλμούς τούς ἴδιους 
καιρούς τῆς προσευχῆς ὅπως καί οἱ Ἑβραῖοι. Οἱ 
Ψαλμοί π.χ. καί οἱ Ὠδές τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης 
χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τόν Κύριο καί τούς 
μαθητές Του, ἐνῶ στή συνέχεια διατηρήθηκαν 
καί στή χριστιανική λατρεία καί συμπληρώθηκαν 
ἀπό ὕμνους.

Σύμφωνα μέ τήν Καινή ∆ιαθήκη, ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός καί οἱ Μαθητές Του πήγαιναν στίς 
Συναγωγές καί στόν ναό τοῦ Σολομῶντος καί 
προσεύχονταν σέ τακτά διαστήματα, καθώς ἡ 
Συναγωγή ἀποτελοῦσε σημεῖο ἀφετηρίας γιά 
τή διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀργότερα ἡ 
ἀντίδραση τῶν Ἰουδαίων ὁδήγησε τούς Ἀπο-
στόλους στήν ἀποκοπή ἀπό τίς συνάξεις τῶν 
Συναγωγῶν. Ἡ λατρεία τήν ἀποστολική περίοδο 
διακρινόταν ἀπό τήν ἁπλότητα, μετά ὅμως ἀπό 
τήν ἀποστολική ἐποχή ἔγινε πιό σύνθετη μέ 
χαρακτηριστικά αὐτοσχεδιασμοῦ στό πλαίσιο 
τῆς δημιουργικῆς ἐξελικτικῆς πορείας.

4. ∆ιαπιστοῦται ὅτι ἀπό τόν ∆ ́ αἰῶνα ἔχουν 
νοηματοδοτηθεῖ οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλη-
σίας σύμφωνα με τή διαδικασία καί τή θεολογία 
Της, ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος:

«Ὡρίσαμεν τὸν ὄρθρον διὰ νὰ ἀφιερώνωμεν εἰς 
τὸν Θεὸν τὰ πρῶτα κινήματα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ 
νοῦ καὶ διὰ νὰ μὴ ἀναλαμβάνωμεν καμμίαν ἄλλην 
φροντίδα, πρὶν νὰ εὐφρανθῶμεν μὲ τὴν σκέψιν 
τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέγει ἡ Γραφή «ἐνεθυμήθην τὸν 
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Θεὸν καὶ ηὐφράνθην» (Ψαλμοῦ 76́, 4), καὶ διὰ 
νὰ μὴ ἀρχίζωμεν σωματικὴν ἐργασίαν, πρὶν νὰ 
τηρήσωμεν τό «πρὸς σὲ θὰ προσευχηθῶ, Κύριε· 
καὶ τὸ πρωὶ θὰ εἰσακούσῃς τὴν φωνήν μου· τὸ 
πρωὶ θὰ παρασταθῶ εἰς σὲ καὶ θὰ προσδοκῶ» 
(Ψαλμοῦ 5́, 3-4)· 

Ὡρίσαμεν δὲ καὶ τὴν τρίτην ὥραν, διὰ νὰ 
ἐγειρώμεθα ἐκ τοῦ ὕπνου διὰ τὴν προσευχὴν καὶ 
νὰ συνάγωμεν τὴν ἀδελφότητα, καὶ ἂν ἀκόμη 
εἶναι διεσκορπισμένοι οἱ ἀδελφοὶ εἰς διαφόρους 
ἐργασίας, καὶ διὰ νὰ ἐνθυμηθῶμεν τὴν δωρεὰν 
τοῦ Πνεύματος ποὺ ἐδόθη εἰς τοὺς ἀποστόλους 
κατὰ τὴν τρίτην ὥραν καὶ νὰ προσκυνήσωμεν 
ἔτσι ὅλοι μὲ μίαν ψυχὴν, ὥστε νὰ ἀξιωθῶμεν καὶ 
ἡμεῖς νὰ δεχθῶμεν τὸν ἁγιασμόν, ζητοῦντες τὴν 
καθοδήγησιν καὶ τὴν διδασκαλίαν του πρὸς τὸ 
συμφέρον μας, ὅπως λέγει ἡ Γραφή «καρδίαν 
καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, Θεέ, καὶ Πνεῦμα 
εὐθὲς ἀνανέωσον ἐντός μου· μὴ ἀπορρίψῃς με 
ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ 
ἅγιον μὴ ἀφαιρέσῃς ἀπ’ ἐμοῦ. ̓ Απόδος εἰς ἐμὲ 
τὴν ἀγαλλίασιν τῆς σωτηρίας σου καὶ μὲ πνεῦμα 
ἡγεμονικὸν στήριξόν με» (Ψαλμοῦ 50, 12-14)· καὶ 
εἰς ἄλλο σημεῖον· «τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν θὰ 
μὲ ὁδηγήσῃ εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν» (Ψαλμοῦ 142, 10) 
.... Καὶ ἔτσι πάλιν ἀναλαμβάνομεν τὴν ἐργασίαν 
μας.

Καὶ ἂν μερικοὶ ἀπουσιάζουν μακρυὰ λόγῳ τῆς 
φύσεως ἢ τοῦ τόπου τῆς ἐργασίας των, ὀφείλουν 
κατ’ ἀνάγκην νὰ τηροῦν ἐκεῖ χωρὶς δισταγμὸν τὰ 
καθιερωμένα διότι «ὅπου θὰ εἶναι δύο ἢ τρεῖς 
συνηγμένοι», λέγει ὁ Κύριος, «εἰς τὸ ὄνομά μου, 
ἐκεῖ εἶμαι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθαίου 18, 20).

Τὴν ἕκτην ὥραν ἐκρίναμεν ὅτι εἶναι ἀναγκαία 
ἡ προσευχὴ σύμφωνα μὲ τὸ παράδειγμα τῶν 
ἁγίων πού λέγουν· «ἑσπέραν καὶ πρωὶ καὶ 
μεσημβρίαν θὰ παρακαλέσω καὶ θὰ φωνάξω καὶ 
θὰ εἰσακούσῃ τὴν φωνήν μου» (Ψαλμοῦ 54, 18). 
Ἡ προσευχὴ αὐτὴ εἶναι ἀναγκαία καὶ διὰ νὰ 
ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ ἀτύχημα καὶ μεσημβρινὸν (βλ. 
Ψαλμοῦ 90,6) δαιμόνιον, ψάλλοντες συγχρόνως 
καὶ τὸν ἐνενηκοστὸν ψαλμόν.

Ἡ ἐνάτη ὥρα παρεδόθη εἰς ἡμᾶς ὡς ἀναγκαία 
διὰ προσευχὴν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀποστόλους εἰς 
τὰς Πράξεις, ποὺ ἀναφέρουν ὅτι ὁ Πέτρος καὶ 

ὁ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερόν «ἐπὶ τὴν ὥραν 
τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην» (Πράξεων 3,1). 

Ὅταν δὲ τελειώνη ἡ ἡμέρα, πρέπει νὰ εὐχα-
ριστοῦμεν τὸν Θεὸν δι ̓ ὅσα μᾶς ἐχάρισε κατ᾽ αὐτήν, 
ἢ ἐπράξαμεν ὀρθῶς, καὶ νὰ ἐξομολογούμεθα τὰς 
παραλείψεις μας, κάθε ἁμάρτημα ἑκούσιον ἢ 
ἀκούσιον ἢ καὶ ἐν ἀγνοίᾳ, ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ 
ἢ εἰς αὐτὴν τὴν καρδίαν μας, ζητοῦντες δι ̓ ὅλα 
τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς προσευχῆς. ∆ιότι ἡ 
ἐπιμελὴς ἐξέτασις τῶν παρελθόντων μᾶς ὠφελεῖ 
πολύ, ὥστε νὰ μὴ περιπέσωμεν πάλιν εἰς τὰ ἴδια 
ἁμαρτήματα. ∆ιὰ τοῦτο λέγει· «δι ̓  ὅσα λέγετε 
εἰς τὰς καρδίας σας, νὰ αἰσθάνεσθε μεταμέλειαν 
κατὰ τὴν κατάκλισίν σας» (Ψαλμοῦ 4, 5).

Καὶ πάλιν, ὅταν ἀρχίζῃ ἡ νύκτα, ζητοῦμεν τὴν 
ἀνάπαυσίν μας ἄμεμπτον καὶ χωρὶς φανταστικὰ 
πλάσματα. Αὐτὴν τὴν ὥραν ἀπαγγέλλομεν ὁπωσ-
δήποτε καὶ τὸν ἐνενηκοστὸν ψαλμόν. Ὁ Παῦλος 
καὶ ὁ Σίλας μᾶς παρέδωσαν καὶ τὸ μεσονύκτιον 
ὡς ἀναγκαῖον διὰ προσευχήν, ὅπως ἀναφέρει ἡ 
διήγησις τῶν Πράξεων· «κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον 
Παῦλος καὶ Σίλας ὕμνουν τὸν Θεόν» (Πράξεων 
16,25). Καὶ ὁ ψαλμωδὸς ὁμοίως λέγει: «τὸ μεσο-
νύκτιον ἐξεγειρόμην, διὰ νὰ σὲ δοξολογῶ διὰ τὰς 
κρίσεις τῆς δικαιοσύνης σου» (Ψαλμοῦ 118, 62). 
Καὶ πάλιν, πρέπει νὰ ἐγειρώμεθα διὰ προσευχὴν 
πρὸ τοῦ ὄρθρου, διὰ νὰ μὴ μᾶς εὕρῃ ἡ ἡμέρα 
κοιμωμένους εἰς τὸ κρεββάτι, σύμφωνα μὲ τοὺς 
λόγους· «οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπρόλαβαν τὸν ὄρθρον, 
διὰ νὰ μελετήσω τὰ λόγια σου» (Ψαλμοῦ 118, 
148).

Κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω καιροὺς δὲν πρέπει 
νὰ παρορᾶται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἐδιάλεξαν νὰ 
ζοῦν προσεκτικά πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ 
Χριστοῦ του. Σκέπτομαι δὲ ὅτι ἡ διαφορὰ καὶ 
ποικιλία εἰς τὰς προσευχὰς καὶ ψαλμωδίας κατὰ 
τὰς ὡρισμένας ὥρας χρησιμεύει καὶ εἰς τὸ ἑξῆς· 
ὅτι δηλαδή, ὅταν ὑπάρχῃ μονοτονία, πολλάκις ἡ 
ψυχὴ αἰσθάνεται ἀνίαν καὶ ἀφαιρεῖται, ἐνῶ διὰ 
τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τῆς ποικιλίας τῆς ψαλμωδίας 
μὲ τὰ ἀναγνώσματα κάθε ὥρας ἀνανεώνεται 
ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς καὶ ἀναζωπυροῦται ἡ 
προσοχή της». 

 (Μεγάλου Βασιλείου, Ὅροι κατὰ πλάτος, 
Ἐρώτησις ΛΖ ́, Εἰ δεῖ προφάσει τῶν προσευχῶν 
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καὶ τῆς ψαλμωδίας ἀμελεῖν τῶν ἔργων καὶ ποῖοι 
καιροὶ τῆς προσευχῆς ἐπιτήδειοι καὶ πρῶτον, εἰ 
χρὴ ἐργάζεσθαι, ΒΕΠΕΣ, τ. 53, σ. 197-199· Ε.Π.Ε. 
τ. 8, σ. 341-353).

5. Ἡ Ἐκκλησία διεμόρφωσε τήν τυπική διά-
ταξη τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν σύμφωνα μέ τή θεο-
λογία της καί μέ σκοπό τήν πνευματική οἰκο-
δομή καί κατάρτιση τῶν πιστῶν ἀναλόγως τῆς 
διανυομένης ἐκκλησιαστικῆς περιόδου, ὅπως 
Τριῳδίου, Πεντηκοσταρίου, Παρακλητικῆς. 

Ἐκάστη Ἱερά Ἀκολουθία τελεῖται μέ συγκε-
κριμένο περιεχόμενο καί τρόπο σέ κάθε περίοδο 
ἔχουσα σταθερά καί μεταβλητά στοιχεῖα. 

6. Στά μεταβλητά στοιχεῖα ἀνήκουν οἱ καθ’ 
ἡμέραν Ἱερές Ἀκολουθίες πού καταχωρίζονται 
στά Μηναῖα. 

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν τά 
Μηναῖα καὶ τὴν Παρακλητικήν, τὸ Τριῴδιον καί 
τό Πεντηκοστάριον. Ἐθέσπισαν δέ τούς Ἁγίους 
εἰς τά Μηναῖα εἰς τρεῖς τάξεις:

 α ́. ἄλλοι νὰ εἶναι πλήρως ἑορταζόμενοι ἔχοντες 
ἤ στιχηρά στόν Ἑσπερινό, διπλᾶ ∆οξαστικά, 
Εὐαγγέλιο τοῦ Ὄρθρου, Καταβασίες διά τούς 
Κανόνες, Αἴνους, καί λοιπά, 

β ́. ἄλλοι νά εἶναι ἡμιεορταζόμενοι, καί 
γ ́ . ἄλλοι μὴ ἑορταζόμενοι. Αὐτή τή διάκριση 

τήν ἐθέσπισαν σοφά ὥστε τὶς καθημερινές νὰ 
ψάλλουμε καί ἐκ τῶν τροπαρίων τῶν Ἀκο-
λουθιῶν τῆς Παρακλητικῆς, τοῦ Τριῳδίου καί 
τοῦ Πεντηκοσταρίου τά ὁποῖα ἀναφέρονται 
στήν Ἁγία Τριάδα, στόν Κύριό μας Ἰησοῦ 
Χριστό καί Θεό μας, στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, 
στούς Ἀγγέλους, στόν Τίμιο Πρόδρομο, στούς 
Ἀποστόλους, στόν Τίμιο Σταυρό, σε ὅλους τούς 
Ἁγίους, σέ ὅλους τούς Μάρτυρας, στούς κεκοι-
μημένους πατέρες καί ἀδερφούς μας, κ.τ.λ., καί 
ἰδιαιτέρως στή δική μας πνευματική διόρθωση 
καί κατάρτιση.

Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες 
ἤθελαν τήν εὐταξίαν σέ ὅλες τίς Ἐνορίες ὅπως 
προβλέπει ὁ Κ´ Κανών τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου «ὑπὲρ τοῦ πάντα ἐν πάσῃ παροικίᾳ 
φυλάττεσθαι». 

Ἄν δοῦμε τά Μηναῖα τοῦ Βαρθολομαίου τοῦ 
Κουτλουμουσιανοῦ, διαπιστώνουμε τά ἑξῆς: 

Ἀκολουθίες ἑορταζομένων πλήρως Ἁγίων (εἰς 
η´ ἑσπέρια στιχηρά): 49, κατανεμόμενες ἀνά 
μῆνα ἀπό τοῦ Σεπτεμβρίου ἕως τοῦ Αὐγούστου 
ὡς ἑξῆς: (Σεπτέμβριος 5+Ὀκτώβριος 3+Νοέμβριος 
4+∆εκέμβριος 5+Ἰανουάριος 9+Φεβρουάριος 
2+Μάρτιος 1+Ἀπρίλιος 1+Μάιος 4+Ἰούνιος 4+ 
Ἰούλιος 8+Αὔγουστος 3).

Ἀκολουθίες ἡμιεορταζομένων Ἁγίων (εἰς στ ́  
ἑσπέρια στιχηρά): 95, κατανεμόμενες ἀνά μῆνα 
ἀπό τοῦ Σεπτεμβρίου ἕως τοῦ Αὐγούστου ὡς 
ἑξῆς: (Σεπτέμβριος 11+Ὀκτώβριος 19+Νοέμβριος 
17+∆εκέμβριος 8+Ἰανουάριος 11 +Φεβρουάριος 
5+Μάρτιος 2+Ἀπρίλιος 2+Μάϊος 2+Ἰούνιος 
5+Ἰούλιος 6+Αὔγουστος 7).

Ἀκολουθίες μὴ ἑορταζομένων Ἁγίων: 209, 
κατανεμόμενες ἀνά μῆνα ἀπό τοῦ Σεπτεμβρίου 
ἕως τοῦ Αὐγούστου ὡς ἑξῆς: (Σεπτέμβριος 11+ 
Ὀκτώβριος 10+Νοέμβριος 8+∆εκέμβριος 15+ 
Ἰανουάριος 10+Φεβρουάριος 21+Μάρτιος 27+ 
Ἀπρίλιος 27+Μάϊος 23+Ἰούνιος 21+Ἰούλιος 17+ 
Αὔγουστος 19).

Καὶ σὲ ποσοστό ἐπί τοῖς ἑκατό εἶναι ἀντι-
στοίχως, περίπου: 14% - 27% - 59%.

∆ηλαδή οἱ μισές καί περισσότερες Ἀκολουθίες 
εἶναι τῆς τάξεως μή ἐορταζομένων Ἁγίων, μετά 
ἔρχονται οἱ Ἀκολουθίες τῶν ἡμιεορταζομένων 
Ἁγίων, καί περίπου τό 14% μόνον τῶν Ἀκολου-
θιῶν εἶναι τῶν πλήρως ἑορταζομένων Ἁγίων.

Εἰδικὰ τούς μῆνες τοῦ Τριῳδίου-Πεντηκο-
σταρίου, οἱ περισσότεροι Ἅγιοι εἶναι μή ἑορ-
ταζόμενοι, γιὰ νὰ ἀκούγεται τό Τριῴδιον καί τό 
Πεντηκοστάριον.

Προφανῶς θὰ σκεφτοῦν μερικοί ὅτι ἰδού πεδίον 
δόξης λαμπρόν γιά τή συγγραφή καί προσθήκη 
στά Μηναῖα Ἀκολουθιῶν πλήρως ἑορταζομένων 
Ἁγίων.

Ὅμως δεν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα. Γιατί αὐτο-
μάτως θὰ διασπαστεῖ καί θά ἀδρανοποιηθεῖ αὐτή 
ἡ πλούσια Ὑμνολογία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας 
μας, καί ἰδιαίτερα τά θεολογικώτατα βιβλία τῆς 
Παρακλητικῆς κυρίως, ἀλλά καί τοῦ Τριῳδίου, 
καί τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Γιά αὐτό καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
στήν ὑπ’ ἀριθμόν 2864/11-4-2008 (Ἀριθμ. Πρωτ. 
1217 καί ∆ιεκπ. 724) Ἐγκύκλιο μέ θέμα: «Περί 
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τῆς ἐγκρίσεως νέων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν» ἀσκεῖ 
οἰκονομία μέ τήν ἔγκριση νέων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. 
∆ιαλαμβάνει ἐπί λέξει ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος:

 «Οἰκονομία τις εἰς τό ὅλον θέμα τῆς Ἐγκρίσεως 
νέων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, δύναται νά ὑπάρχῃ εἰς 
τάς περιπτώσεις τοπικῶν ἤ νεοφανῶν Ἁγίων 
καί ἀσφαλῶς μόνον διά τοπικὴν χρῆσιν, ἵνα 
μή τελικῶς καταλιμπάνηται ἡ Παρακλητική, τό 
σπουδαιότατον καί θεολογικώτατον τοῦτο λει-
τουργικόν βιβλίον, λόγῳ τῆς καθημερινῆς χρήσεως 
Ἀσματικῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων τῆς ἡμέρας».

7. Τά ἁγιογραφικά κείμενα τῆς Παλαιᾶς ∆ια-
θήκης καί τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, πού εἶναι 
ἐντεταγμένα στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς λα-
τρείας τῆς Ἐκκλησίας, χρησιμοποιήθηκαν ὡς 
οἱ πρῶτοι ὕμνοι τῆς λατρεύουσας κοινότητας. 
Ἐπίσης ἀπό αὐτά ἡ Ἐκκλησία διαμόρφωσε τούς 
ἑορτολογικούς της κύκλους πού ἐχρησίμευσαν 
γιά τήν πνευματική κατάρτιση, τήν οἰκοδομή τῶν 
πιστῶν ὡς κατηχητικά, διδακτικά καί θεολογικά 
κείμενα. Προτείνεται νά ἐπιδιωχθεῖ ἡ ὁμιλητική καί 
ἐξηγηματική ἀξιοποίησή τους, ἐκμεταλλευόμενοι 
τήν ὑψηλῆς ποιότητας πατερική ἑρμηνευτική 
παράδοση. Ἡ περίοδος τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς 
προσφέρεται ἰδιαιτέρως γιά τήν καλλιέργεια τοῦ 
πιστοῦ λαοῦ μέ τίς διδαχές τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης 
στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς τῆς προετοιμασίας 
γιά τή συμμετοχή στήν ἑορτή τοῦ Πάσχα.

8. Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες ἄρχισαν νά δια-
μορφώνονται ἀπό τόν πρῶτο χριστιανικό αἰῶνα 
ἕως σήμερα γι’ αὐτό καί ἐμπεριέχουν ἀρχαϊκά 
καί νεώτερα στοιχεῖα, τά ὁποῖα εἶναι διακριτά 
ἀπό τούς ἔμπειρους τελετουργούς καί εἰδικούς 
ἐρευνητές. Συνεπῶς οἱ τελετουργοί Ποιμένες 
πρέπει νά τά ἀντιμετωπίζουν μετά τῆς δεούσης 
προσοχῆς, νά μήν αὐθαιρετοῦν, νά μήν καταργοῦν 
καί νά μήν προσθέτουν στοιχεῖα, τά ὁποῖα θά 
ἀλλοιώσουν τή θεολογία καί τόν χαρακτῆρα 
τους. 

9. Εἶναι ἀνάγκη νά τονισθεῖ ὅτι ἡ ἐπιδιωκομένη 
ὁμοιομορφία τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
ὅλων τῶν περιόδων ἐπιτυγχάνεται ἀπό τούς 

τελετουργούς Ποιμένες πού γνωρίζουν τήν 
προέλευση καί τή χρήση τῶν δεδομένων τῶν 
Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. 

10. Εἶναι διαπιστωμένο ὅτι ἀρχαιότερες λειτουρ-
γικές πρακτικές διατηροῦνται κατά τίς πιό ἱερές 
περιόδους τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους. ∆ηλαδή κατά 
τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς 
Μεγάλης Ἑβδομάδος, τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα 
καί τῆς ∆ιακαινησίμου ἑβδομάδος καί γενικώτερα 
στίς μεγάλες δεσποτικές ἑορτές διατηροῦνται 
ἀρχαιότερα λειτουργικά στοιχεῖα.

11. Κατά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
αὐτῶν τῶν περιόδων (Τριῳδίου-Πεντηκοστα-
ρίου-Παρακλητικῆς) ἀκολουθεῖται τό μονα-
στηριακό τυπικό, παρατηρεῖται ὅμως ὅτι στίς 
Ἐνορίες γιά λόγους προφανεῖς δέν τηρεῖται 
τό ἐν λόγῳ τυπικόν εἴτε λόγῳ τῆς μεγάλης 
διάρκειας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν εἴτε ἐξ ἄλλων 
λόγων καί αὐθαιρέτως παραλείπονται οἱ ἱερές 
ἀκολουθίες ἤ συντομεύονται ἀκρίτως καί ἀπα-
ραδέκτως. Οὕτως προκύπτει ἡ εὐθύνη τῶν 
ἑκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί 
Ποιμεναρχῶν, ὥστε νά συστήσουν τά δέοντα 
στούς τελετουργούς-Ἐφημερίους, διευθετώντας 
τά θέματα τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
κατά τίς συνθῆκες καί ἀνάγκες που ἐπικρατοῦν 
στίς ἐπαρχίες τους.

12. Προτείνεται νά καταγραφεῖ καί νά διευ-
κρινισθεῖ στά λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας 
(ἰδιαιτέρως στό Ἱερατικόν), ὅτι κατά τόν Ἀνα-
στάσιμο Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα καί 
ὅλης τῆς ∆ιακαινησίμου ἑβδομάδος ἡ πρώτη 
μεγάλη συναπτή καί οἱ ἀκολουθοῦσες μικρές 
συναπτές ὀφείλουν νά συνοδεύονται (κάθε μία) 
σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία τάξη τοῦ Ἀσματικοῦ 
Τυπικοῦ ἀπό μία ἀντίστοιχη Εὐχή τοῦ Ὄρθρου 
σύμφωνα μέ τήν ἑξῆς ἀντιστοιχία: 

Στὴν μεγάλη συναπτή (πού λέγεται ἀμέσως 
μετά τά δέκα «Χριστὸς Ἀνέστη») ἀντιστοιχεῖ ἡ 
πρώτη Εὐχή (Εὐχή α ́). 

Μετά τήν α ́ ὠδή τοῦ κανόνος ἀναπέμπεται ἡ 
Εὐχή β ́,

μετά τήν γ ́ ὠδή ἡ Εὐχή γ ́,

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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μετά τή δ ́ ὠδή ἡ Εὐχή δ ́,
μετά τή ε ́ ὠδή ἡ Εὐχή ε ,́ 
μετά τή στ ́ ὠδή ἡ Εὐχή στ ́,
μετά τή ζ ́ ὠδή ἡ Εὐχή ζ ́, 
μετά τή η ́ ὠδή ἡ Εὐχή η ́,
μετά τή θ ́ ὠδή ἡ Εὐχή ια ́.
Κατά τή διάρκεια τῶν αἴνων (ἤ μετά τό πέρας 

τῶν αἴνων) λέγονται τά πληρωτικά καί σέ αὐτά 
ἀντιστοιχεῖ ἡ Εὐχή ιβ ́  καί μετά, ὡς συνήθως, 
ἀναπέμπεται ἡ Εὐχή τῆς κεφαλοκλισίας. 

∆έν ἀναπέμπονται οἱ θ ́ καί ι´ Εὐχές, διότι ἡ 
πρώτη εἶναι ἡ Εὐχή τοῦ Εὐαγγελίου, τό ὁποῖο 
ἔχει ἤδη ἀναγνωσθεῖ στήν ἀρχή τῆς Ἀκολουθίας, 
καί ἡ δεύτερη εἶναι ἡ Εὐχή πού συνοδεύει τὸν 
ν ́ Ψαλμό, ὁ ὁποῖος δέν ἀναγινώσκεται κατά τή 
∆ιακαινήσιμο ἑβδομάδα· σημειώνεται, ἐπίσης, 
ὅτι ἡ ἐκτενής ἱκεσία παραλείπεται κατά τή ∆ια-
καινήσιμο ἑβδομάδα. 

13. Τό σύστημα τῶν βιβλικῶν ἀναγνωσμάτων 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης 
Ἑβδομάδος διατηρεῖ τή δυναμικότητα τῆς πρω-
τοχριστιανικῆς λατρείας, παρέχει τά ἀσφαλῆ 
θεολογικά κριτήρια γιά τή λειτουργική της ἀντι-
μετώπιση καί διασφαλίζει τή διαχρονική θέση 
της στό ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

14. Ἡ ποιμαντική εὐθύνη ἐπιβάλλει τήν 
ἀξιοποίηση ὅλων τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ὡς εὐ-
καιρίες προσευχῆς τῶν πιστῶν. Ἐνδεικτικῶς ἡ 
ποιμαντική πεῖρα καταδεικνύει ὅτι ἡ ἔνταξη τοῦ 
Μικροῦ Ἀποδείπνου στὸν ἐνοριακό λειτουργικό 
χρόνο, καί μάλιστα τότε πού οἱ ναοί κλείνουν, 
προσελκύει πολλούς, κυρίως νέους, ἀνθρώπους 
καί βοηθεῖ πολλούς πιστούς πού εὑρίσκονται σέ 
ἀνάγκες νά γευθοῦν τό ἄρωμα τῆς θείας λατρείας 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄλλωστε ἡ πνευματική 
προσέγγιση πού ἐπιδιώκουμε μέσῳ διαφόρων 
δράσεων ὁλοκληρώνεται καί τελειοποιεῖται 
καλύτερα μέσα ἀπό τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας 
μας.

Προτείνεται:
-Ἡ τέλεση τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου στήν 

Ἐνορία μία ἤ περισσότερες φορές, σέ συνδυασμό 
μέ μιά σύναξη νέων.

-Τό Ἀπόδειπνο νά τελεῖται σέ καθορισμένο 
χρόνο, πάντα τόν ἴδιο, ὥστε νά προσέρχονται 
περισσότεροι πιστοί στόν ναό γιά κοινή προσ-
ευχή.

Θά πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι:
-τά Ἀπόδειπνα, οἱ παρακλήσεις, τό μυστήριο 

τοῦ Εὐχελαίου καί οἱ ἱερές παννυχίδες εἶναι τά 
«χρηστικά ἐργαλεῖα» πού θά ἀναζωπυρώσουν τό 
χάρισμα τῆς βιωματικῆς λειτουργικῆς ζωῆς καί 
ἐμπειρίας.

15. Τό μήνυμα τῶν Ὡρῶν εἶναι ἡ «ἐν παντὶ 
καιρῷ καὶ ὥρᾳ» προσευχή μας πρός τόν Θεό, 
ὁ ἁγιασμός τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς μας καί ἡ ἐν 
Χριστῷ ἀναγέννηση καί μεταμόρφωσή μας. 

Θά πρέπει, ἐπίσης:
-Νά γίνει προσπάθεια θεολογικῆς ἐμβάθυνσης 

τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ὡρῶν.
-Νά ληφθεῖ πρόνοια ποιμαντικῆς ἀξιοποίησης 

τοῦ λειτουργικοῦ πλούτου πού ὑπάρχει στίς 
Ἀκολουθίες τῶν Ὡρῶν.

-Νά τονισθεῖ ἡ ἀναγκαιότητα τέλεσης τῶν 
Ἀκολουθιῶν τοῦ Νυχθημέρου καί στίς Ἐνορίες 
καί νά βρεθεῖ τρόπος νά ἐμπνευσθοῦν ὅλοι ἀπό 
τά νοήματά τους, καί κυρίως οἱ νέοι.

16. Ἡ Παρακλητική, τό Τριῴδιο, τό Πεντηκο-
στάριο περιέχουν πλούσιο ὑλικό γιά τήν ποι-
μαντική θεολογία καί διακονία πού στηρίζεται 
στό σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομίας καί κορυφώνε-
ται μέ τήν ἑκούσια κένωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου 
τοῦ Θεοῦ. ∆ιαχρονικά, στήν ποιμαντική τῆς 
Ἐκκλησίας περιλαμβάνονται ἡ ζῶσα μετάδοση 
τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεως ἀπό γενιά σέ γενιά, 
ἡ ἱεραποστολή, ἡ διακονία τοῦ λόγου, ἡ συγ-
κρότηση Συνόδων καί ἡ σύνταξη δογματικῶν 
ὅρων καί ἱερῶν κανόνων, ἡ ὁριοθέτηση τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως, ἡ εὐταξία στή λατρεία καί ἡ 
καλλιέργεια τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους. 

17. Τό ἐνδιαφέρον τῶν ὕμνων τῆς Παρακλη-
τικῆς, τοῦ Τριῳδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου 
ἑστιάζεται στόν ἄνθρωπο, στήν πνευματική νοη-
ματοδότηση τῆς ζωῆς του καί τή διασφάλιση τῶν 
ὅρων τῆς σωτηρίας του ἀπό τήν ἀλλοτρίωση, τή 
φθορά καί τόν θάνατο. Ὁπότε, ἡ καθημερινή 
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χρήση τῆς Παρακλητικῆς στήν ὀρθόδοξη χριστια-
νική λατρεία συμβάλλει στή μύηση πρώτιστα τῶν 
κληρικῶν καί ἐν συνεχείᾳ τῶν λαϊκῶν στή βι-
βλική καί πατερική παράδοση, στή διαμόρφωση 
ἐκκλησιαστικῆς δογματικῆς συνείδησης καί χρι-
στιανοπρεποῦς ἤθους. 

18. Ὁ Μέγας Κανών τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέα ἐκ-
φράζει τόν ἀδαμιαῖο θρῆνο στό δίπολο τῆς 
ἀμαρτίας καί ὑποδουλώσεως στά πάθη καί στό 
ἄλλο δίπολο τῆς μετανοίας, τῆς συγχωρήσεως 
καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ δραματικός 
χαρακτήρας τοῦ λόγου του φανερώνει τήν 
τραγωδία τῆς ἁμαρτίας, τήν πικρότητα τῆς 
προσωπικῆς εὐθύνης γιά κάθε ἁμάρτημα, τήν 
ἀναγνώριση πού ὁδηγεῖ στήν αὐτομεμψία, τήν 
ἐγρήγορση, τήν ἐξομολόγηση καί μετάνοια, 
τήν ἀγωνία καί τήν ἐλπίδα τοῦ θείου ἐλέους, 
καθώς καί τή βεβαιότητα τῆς σωτηρίας στήν εὐ-
σπλαχνία τοῦ Θεοῦ. 

19. Λόγῳ τῆς μεγάλης θεολογικῆς-δογματικῆς 
ἀξίας τοῦ περιεχομένου τῶν ∆ογματικῶν Θεο-
τοκίων τῆς Παρακλητικῆς, κρίνεται σκόπιμη ἡ 

χρήση τους ὡς διδακτικοῦ ὑλικοῦ γιά τά μα-
θήματα τῆς ∆ογματικῆς καί τῆς Ὑμνολογίας τόσο 
στίς ἐκκλησιαστικῆς φύσεως Σχολές, ὅσο καί 
στά θεολογικά Τμήματα τῶν Πανεπιστημιακῶν 
Σχολῶν.

Ἐπίσης, τονίζεται ὅτι εἶναι σημαντική ἡ ὠφέ-
λεια τῶν ἱεροκηρύκων, ἱερέων, κατηχητῶν καί 
θεολόγων, ἀλλά καί τῶν πιστῶν πού θέλουν 
νά ἐπιμορφώνονται στά θέματα τῆς ὀρθοδόξου 
πίστεως.

20. Προτείνεται πρός τήν ἐπιτροπή ἀνα-
μορφώσεως τῶν λειτουργικῶν βιβλίων ὁ σχε-
διασμός μιᾶς πληρέστερης ἐκδόσεως τοῦ λει-
τουργικοῦ βιβλίου τοῦ Θεοτοκαρίου, μέ βάση 
τή μελέτη τῆς χειρόγραφης καί ἔντυπης παρα-
δόσεώς της.

Ὁ Πρόεδρος
τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμποσίου

καί Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ ∆ανιήλ

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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Τό θέμα πού κατόπιν τῆς εὐγενοῦς καί προ-
φρόνου προσκλήσεώς σας καί μέ τήν ἀνοχή σας 
θά ἀναπτύξω στήν ἐξαιρετική αὐτή σύναξη τῶν 
ἐντιμολογιωτάτων,  δοκιμοτάτων, περιφανεστάτων 
καί ἐκλαμπροτάτων δικαστικῶν λειτουργῶν, 
ὅπως εἶναι φυσικό γιά μένα, ἕνα ταπεινό Ἐπί-
σκοπο τῆς Ἐκκλησίας καί ὑπηρέτη τῆς θείας 
δικαιοσύνης, στηρίζεται στήν ἀποκάλυψη τοῦ 
Θεοῦ πού ἔχει καταγραφεῖ κατά τήν παρέλευση 
τοῦ χρόνου στά θεόπνευστα κείμενα τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς.

Στήν Ἁγία Γραφή διαπιστώνουμε ὅτι παρου-
σιάζονται δύο τρόποι σκέψεως καί κατανοήσεως 
τῆς δικαιοσύνης:

Ἀφ’ ἑνός μέν ἡ δικαιοσύνη μέ τήν προοπτική 
τῆς κρίσεως, ἀφοῦ δικαιοσύνη νοεῖται ἡ ἠθική 
ἀρετή, πού δηλώνει τήν ὁλοκληρωτική τήρηση 
τῶν θείων ἐντολῶν κατά τόν λόγο πού ὁ Χριστός 
εἶπε στόν Πρόδρομο «Ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέ-
πον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην» 
(Κατά Ματθαῖον γ ́ 15) καί «οὐκ ἦλθον καταλῦσαι 
ἀλλὰ πληρῶσαι» (Κατά Ματθαῖον ε ́ 17). Σ’ αὐτή 
τήν κατανόηση ὁ Θεός ἐξαγγέλλει καί δίνει τόν 
νόμο Του, τά προστάγματά Του, πού ὀφείλει ὁ 
ἄνθρωπος νά τηρήσει καί γιά τήν τήρηση ἤ μή 
θά κριθεῖ ἀπό τόν ὑπέρτατο Κριτή, πού εἶναι ὁ 
Κύριος πού νομοθέτησε. 

Ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἄλλη κατεύθυνση κατανοήσεως 
τῆς δικαιοσύνης στά βιβλικά κείμενα ὑποδηλώνει 
ἄλλοτε μία θεία ἰδιότητα καί ἄλλοτε ἐνέργεια τοῦ 
Θεοῦ πού σκορπίζει τά δῶρα τῆς σωτηρίας. Σ’ 
αὐτή, τήν κατανόηση ὁ ἄνθρωπος ἀποδεικνύεται 
ἀδύνατος νά τηρήσει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ πού 
ὀφείλεται σέ πολλούς λόγους. Ὁ Θεός ὅμως 
δείχνοντας τήν εὐσπλαγχνία Του ἐνεργεῖ ὥστε νά 
καταστήσει τόν ἄνθρωπο ἱκανό καί κατάλληλο 
νά τηρήσει τίς ἐντολές Του στήν περίπτωση πού 

δέν τίς τηρεῖ μέ τή μετάνοια, τήν πίστη, τήν 
ταπείνωση, τήν ὑπακοή στό ἅγιο θέλημά Του, 
νά τόν ἀθωώσει ὥστε νά ἀποφύγει τήν κρίση 
ἐπειδή τίς παραβαίνει καί ἀντί τιμωρίας νά 
ἐπιφυλάσσει τιμή καί δόξα. 

Α ́ Ἡ δικαιοσύνη καί ἡ κρίση
1. Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη

Σ’ ἕνα σύντομο διάγραμμα καταγράφουμε 
τίς ἔννοιες τῆς ἀνθρώπινης δικαιοσύνης, πῶς 
ἀσκεῖται ἡ δικαιοσύνη ἀπό τόν ἄνθρωπο. 

α. Ἡ δικαιοσύνη στήν Πολιτεία

Ἡ Βίβλος ἀπαιτεῖ ἀπό τούς κριτές ἀκεραιότητα 
στήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους: 

«Καὶ ἐνετειλάμην τοῖς κριταῖς ὑμῶν ἐν τῷ 
καιρῷ ἐκείνῳ λέγων· διακούετε ἀνὰ μέσον τῶν 
ἀδελφῶν ὑμῶν καὶ κρίνατε δικαίως ἀνὰ μέσον 
ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον ἀδελφοῦ καὶ ἀνὰ μέσον 
προσηλύτου αὐτοῦ» (Δευτερονομίου α´ 16).

∆ηλαδή: «Ἐπίσης, μέ τήν εὐκαιρία, ἔδωσα 
στούς δικαστές σας αὐτούς ὁρισμένες ὁδηγίες: 
Ν’ ἀκοῦτε, τούς εἶπα, μέ προσοχή τίς ὑποθέσεις 
τῶν συμπατριωτῶν σας καί νά κρίνετε δίκαια 
τίς διαφορές τοῦ καθενός, εἴτε αὐτές εἶναι μ’ 
ἕναν Ἰσραηλίτη εἴτε μ’ ἕναν ξένο». 

«Κριτὰς καὶ γραμματοεισαγωγεῖς ποιήσεις 
σεαυτῷ ἐν ταῖς πόλεσί σου, αἷς Κύριος ὁ Θεός 
σου δίδωσί σοι, κατὰ φυλάς, καὶ κρινοῦσι τὸν 
λαὸν κρίσιν δικαίαν» (Δευτερονομίου ιστ´ 18).

∆ηλαδή: «Σ ὅλες τίς πόλεις πού θά σᾶς δώσει 
ὁ Κύριος ὁ Θεός σας, θά διορίσετε δικαστές καί 
ἀξιωματούχους κατά φυλές. Αὐτοί θά ἀποδίδουν 
τό δίκαιο στόν λαό, μέ εὐθυκρισία».

∆ικαιοσύνη. Ἀνθρώπινη καί Θεία

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ
(Ὁμιλία στὴν Ἕνωση ∆ικαστῶν Ἀθηνῶν, 3.10.2018)
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«Δικαίως τὸ δίκαιον διώξῃ, ἵνα ζῆτε καὶ εἰσ-
ελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν Κύριος ὁ 
Θεός σου δίδωσί σοι» (Δευτερονομίου ιστ ́ 20).

∆ηλαδή: «Τό δίκαιο, μόνο δίκαιο νά ἐπιδιώκετε, 
γιά νά ζήσετε καί νά πάρετε ἰδιοκτησία σας τή 
χώρα πού σᾶς δίνει ὁ Κύριος, ὁ Θεός σας».

«Οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει· οὐ λήψῃ πρό-
σωπον πτωχοῦ, οὐδὲ μὴ θαυμάσῃς πρόσωπον 
δυνάστου· ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖς τὸν πλησίον 
σου» (Λευτικοῦ ιθ ́ 15).

∆ηλαδή: «Μήν εἶσαι ἄδικος ὅταν δικάζεις. 
Μήν παίρνεις τό μέρος τοῦ ἀδύνατου ἀλλά μήν 
εὐνοεῖς καί τόν ἰσχυρό· νά κρίνεις δίκαια τόν 
συμπολίτη σου»!

«Ζυγὰ δίκαια καὶ σταθμία δίκαια καὶ χοῦς 
δίκαιος ἔσται ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς 
ὑμῶν, ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου» 
(Λευτικοῦ ιθ ́ 36).

∆ηλαδή: «Νά μεταχειρίζεστε ἀκριβεῖς πλάστιγ-
γες, ἀκριβῆ ζύγια ἐφά καί ἀκριβές χίν. Ἐγώ, ὁ 
Κύριος, εἶμαι ὁ Θεός σας, πού σᾶς ἔβγαλα ἀπό 
τήν Αἴγυπτο».

«μὴ κρίνετε κατ’ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν 
κρίνατε» (Ἰωάννου ζ ́ 24).

∆ηλαδή: «Μήν κρίνετε ἐπιφανειακά, ἀλλά νά 
κρίνετε μέ τά σωστά κριτήρια».

Κατά τήν ἔννοια αὐτή ὁ ἀκέραιος κριτής εἶναι 
δίκαιος κατά τό πρότυπο τοῦ Θεοῦ, πού ὀφείλει 
νά δικαιώνει τόν ἀθῶο, δηλαδή νά τόν ἀθωώνει 
ἤ νά τόν ἀποκαθιστᾶ στό δίκαιό του.

Οἱ Προφῆτες συχνά ἀπευθύνονται στούς 
ποικίλους ἡγέτες μέ τήν παραίνεση «ποιεῖτε 
κρίσιν καί δικαιοσύνην» (Ἰερεμίου κβ ́ 3).

«Σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε 
εἰς καρπὸν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώ-
σεως, ἐκζητήσατε τὸν Κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν 
γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖν» (Ὠσηέ ι ́12).

∆ηλαδή: «Νά σπέρνετε τούς εἶπα δικαιοσύνη 
ὥστε νά θερίσετε καρπούς ἀνάλογους τῆς 
ἀγάπης σας. Κάντε καινούργια ἀρχή, ὅπως ὁ 
ἀγρότης τό καινούργιο του χωράφι ἑτοιμάζει. 

Εἶναι καιρός σ’ ἐμένα, τόν Κύριο, νά στραφεῖτε 
κι ἐγώ τίς εὐλογίες μου πλούσιες πάνω σας θά 
τίς σκορπίσω».

«Τάδε λέγει Κύριος· ποιεῖτε κρίσιν καὶ δι-
καιοσύνην καὶ ἐξαιρεῖσθε διηρπασμένον ἐκ 
χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν καὶ προσήλυτον καὶ 
ὀρφανὸν καὶ χήραν μὴ καταδυναστεύετε καὶ μὴ 
ἀσεβῆτε καὶ αἷμα ἀθῷον μὴ ἐκχέητε ἐν τῷ τόπῳ 
τούτῳ» (Ἰερεμίου κβ ́ 3).

∆ηλαδή: «Κάντε τό σωστό καί τό δίκαιο, λέει 
ὁ Κύριος, καί γλιτῶστε τόν ἀπογυμνωμένον ἀπό 
τόν καταπιεστή του. Μήν ἀδικεῖτε, μήν κατα-
πιέζετε τούς ξένους, τά ὀρφανά καί τίς χῆρες 
καί μή φονεύετε ἀθώους ἀνθρώπους σ’ αὐτόν 
τόν τόπο».

β. Ἡ ∆ικαιοσύνη πιστότητα στόν Νόμο τοῦ 
Θεοῦ

∆ικαιοσύνη γιά τόν ἄνθρωπο σημαίνει τήν 
ὁλοκληρωτική τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν, τήν 
συμπεριφορά σύμφωνα μέ τόν Νόμο, ὅπως δίδαξε 
ὁ Κύριος: «Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ» (Ματθαίου 
στ´ 33).

∆ηλαδή: «Γι’ αὐτό πρῶτα ἀπό ὅλα νά ἐπιζητεῖτε 
τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐπικράτηση τοῦ 
θελήματός Του».

Γι’ αὐτό οἱ ἅγιοι χαρακτηρίζονται δίκαιοι τοῦ 
Θεοῦ. 

Ἡ ἐπισήμανση αὐτή στηρίζεται στόν λόγο 
τοῦ Θεοῦ: «ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν 
τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς 
ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ 
διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τῶν οὐρανῶν» (Ματθαίου ε ́ 19).

∆ηλαδή: «Ὅποιος, λοιπόν, καταργήσει ἀκόμα 
καί μία ἀπό τίς πιό μικρές ἐντολές αὐτοῦ 
τοῦ νόμου καί διδάξει ἔτσι τούς ἄλλους, θά 
θεωρηθεῖ ἐλάχιστος στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Ἐνῶ ὅποιος τίς τηρήσει ὅλες καί διδάξει ἔτσι 
καί τούς ἄλλους, αὐτός θά θεωρηθεῖ μεγάλος 
στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ».
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«ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ 
ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος» (Ἰακώβου β ́ 10)

∆ηλαδή: «Ὅποιος τηρήσει ὅλες τίς διατάξεις 
τοῦ νόμου καί παραβεῖ μία, θεωρεῖται παραβάτης 
ὅλου τοῦ νόμου». 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει, 
ἑρμηνεύοντας τόν μακαρισμό «Μακάριοι οἱ πει-
νῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ 
χορτασθήσονται» (Ματθαίου ε ́ 6).

«ἢ τὴν καθόλου φησίν ἀρετήν, ἢ τὴν μερικὴν 
ταύτην τήν ἀπεναντίας τῇ πλεονεξίᾳ κειμένην» 
(Ὁμιλία XV (15) εἰς τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 
PG 57, 227).

Ὁ ἀπ. Παῦλος ἐπιχειρηματολογεῖ ἀποτρέπον-
τας τόν πιστό νά κρίνει καί νά καταδικάζει 
τόν ἀδελφό του, διότι δέν τό ἐπιτρέπει ὁ Θεός 
λέγοντας: «σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; 
τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει» (Πρός ̔Ρωμαίους 
ιδ ́ 4).

∆ηλαδή: «Ποιός εἶσαι ἐσύ πού θά κρίνεις ἕναν 
ξένο ὑπηρέτη;».

Ὁ Κύριος ἀρνήθηκε νά δικάσει τήν ὑπόθεση 
δύο ἀδελφῶν πού διαφωνοῦσαν στή διανομή 
τῆς πατρικῆς περιουσίας: «ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· 
Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησε δικαστὴν ἢ μεριστὴν 
ἐφ’ ὑμᾶς;» (Λουκᾶ ιβ ́ 14).

∆ηλαδή: «Ἄνθρωπέ μου ἐγώ δέν εἶμαι δικαστής 
γιά νά χωρίζω τήν περιουσία σας».

γ. ∆ικαιοσύνη - ἀνταμοιβή

Ἡ πιστότητα στίς θεῖες ἐντολές γίνεται πηγή 
ἀξιομισθίας καί εὐημερίας. 

Στίς Παροιμίες ἀναφέρεται «ὁδὸς δικαιοσύνης 
καὶ ἐλεημοσύνης εὑρήσει ζωὴν καὶ δόξαν» (κστ´ 
21), ὅπου ἡ δικαιοσύνη ἰσοδυναμεῖ μέ ζωή καί 
δόξα.

Στόν Ψαλμό κγ´ 3-6 ἡ δικαιοσύνη πού χορη-
γεῖται ἀπό τόν Θεό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τή 
θεία εὐλογία πού ἀνταμείβει τήν εὐσέβεια τῶν 
ζητούντων τόν Κύριον. «Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ 
ὄρος τοῦ Κυρίου καὶ τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ 
αὐτοῦ; ἀθῷος χερσὶ καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, 

ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
καὶ οὐκ ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον αὐτοῦ. 
οὗτος λήψεται εὐλογίαν παρὰ Κυρίου καὶ 
ἐλεημοσύνην παρὰ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ. αὕτη 
ἡ γενεὰ ζητούντων τὸν Κύριον, ζητούντων τὸ 
πρόσωπον τοῦ Θεοῦ  Ἰακώβ».

∆ηλαδή: «Ποιός μπορεῖ νά ἀνέβει στό ὄρος τοῦ 
Κυρίου; καί ποιός στόν ἅγιό του τόν τόπο νά 
σταθεῖ; Καθένας πού τά χέρια του δέν ἔπραξαν 
κακό καί καθαρή εἶναι ἡ καρδιά του, ὅποιος δέν 
ἐπιδόθηκε σέ μάταια πράγματα, οὔτε ὁρκίστηκε 
μέ δόλο γιά τόν διπλανό του. Αὐτός θά λάβει 
εὐλογία καί δικαιοσύνη ἀπό τόν Θεό του πού 
τόν σώζει. Αὐτή εἶναι ἡ γενιά πού τόν ζητάει καί 
λαχταράει τήν παρουσία τοῦ Ἰακώβ».

δ. ∆ικαιοσύνη, σοφία καί καλοσύνη

Στή Σοφία Σολομῶντος ἀναπτύσσεται ἡ ἄπο-
ψη ὅτι ἡ δικαιοσύνη ἀσκεῖται μέ σοφία καί 
καλοσύνη: «Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην, οἱ κρί-
νοντες τὴν γῆν, φρονήσατε περὶ τοῦ Κυρίου ἐν 
ἀγαθότητι, καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε 
αὐτόν» (α ́ 1).

∆ηλαδή: «Ἀγαπῆστε τὴ δικαιοσύνη, ἐσεῖς 
οἱ κυβερνῆτες τῆς γῆς, σκεφτεῖτε μέ ἀγαθά 
αἰσθήματα τόν Κύριο κι ἀναζητῆστε τον μέ 
εἰλικρινῆ καρδιά».

«Δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν» (α ́ 15).
∆ηλαδή: «Στόν δίκαιο ὁ θάνατος δέν ἔχει ἐξου-

σία».
Στό χωρίο τῆς Σοφίας Σολομῶντος η´ 7 ἡ 

δικαιοσύνη ἔχει καρπούς τή σωφροσύνη καί τή 
φρόνηση, τή δικαιοσύνη καί τήν ἀνδρεία, τίς 
τέσσαρες κύριες κλασικές ἀρετές πού πρέπει 
νά κοσμοῦν τόν εὐσεβῆ καί δίκαιο ἄνθρωπο. 

«Εἰ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ τις, οἱ πόνοι ταύτης 
εἰσὶν ἀρεταί· σωφροσύνην γὰρ καὶ φρόνησιν 
ἐκδιδάσκει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, ὧν χρησι-
μώτερον οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις» (η ́ 7).

∆ηλαδή: «Ἄν κανείς ἀγαπάει τή δικαιοσύνη, 
τότε ἐμφανίζονται ὅλες οἱ ὑπέρτατες ἀξίες: αὐτή 
διδάσκει σωφροσύνη καί σύνεση, δικαιοσύνη 
καί γενναιότητα· τίποτα πιό χρήσιμο ἀπ’ αὐτά 
δέν ὑπάρχει στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου».
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∆ικαιοσύνη καταλήγει νά σημαίνει τά ἀπο-
τέλεσμα τῆς κρίσεως π.χ. τήν ἀπελευθέρωση 
τοῦ κατηγορουμένου. Αὐτή ἡ συγκεκριμένη 
ἔννοια τῆς «εὐεργεσίας» ἐξαγγέλλει τελικά τήν 
ἔννοια τῆς ἐλεημοσύνης. Ἀντίστοιχα ὁ δίκαιος 
εἶναι ἐνάρετος καί ἐλεήμων ἄνθρωπος. 

«Ἐδίδαξας δέ σου τὸν λαὸν διὰ τῶν τοιούτων 
ἔργων, ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον· 
καὶ εὐέλπιδας ἐποίησας τοὺς υἱούς σου ὅτι 
δίδως ἐπὶ ἁμαρτήμασι μετάνοιαν» (Σοφίας 
Σολομῶντος ιβ ́ 19).

∆ηλαδή: «Μ’ αὐτήν τήν καλοσύνη δίδαξες τόν 
λαό σου ὅτι ὁ δίκαιος πρέπει ν’ ἀγαπάει τούς 
ἀνθρώπους καί ἔκανες τά παιδιά σου νά ἐλπί-
ζουν ὅτι τούς δίνεις εὐκαιρίες νά μετανοοῦν 
ὅταν ἁμαρτάνουν».

ε. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κήρυκας καί ἑρμηνευτής 
τῆς δικαιοσύνης

Στό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ δικαιοσύνη 
διατηρεῖ τίς ἔννοιες τῆς Παλαιοδιαθηκικῆς εὐσέ-
βειας, δηλαδή τῆς ὑπακοῆς στίς θεῖες ἐντολές.

Ὁ Ἰησοῦς στό κήρυγμά Του κατεδίκασε μία 
ἀνθρώπινη καί ἀλαζονική εὐσέβεια πού ἐκ-
προσωποῦσαν οἱ Φαρισαῖοι τῆς ἐποχῆς Του μέ 
τήν ὑποκριτική τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ 
καί ἀπεκάλυψε τό ἀληθινό νόημα τῆς εὐσέβειάς 
του.

«Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ λέγων· Ἐπὶ τῆς Μωσέως 
καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι. πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν 
τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα 
αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. 
δεσμεύουσιν γὰρ φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν 
ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ 
αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. πάντα δὲ τὰ 
ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς 
ἀνθρώποις, πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια 
αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν 
ἱματίων αὐτῶν, φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν 
τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββὶ ῥαββί. 

ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί· εἷς γάρ ὑμῶν ἐστιν ὁ 
διδάσκαλος, ὁ Χριστός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί 
ἐστε. καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· 
εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γάρ ὑμῶν ἐστιν ὁ 
καθηγητὴς, ὁ Χριστός» (Ματθαίου κγ ́ 1-10).

∆ηλαδή: «Τότε ὁ Ἰησοῦς μίλησε στό πλῆθος: 
“Τή θέση τοῦ Μωυσῆ ὡς δασκάλου”, τούς εἶπε, 
“τήν πῆραν οἱ γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι. Ὅσα 
λοιπόν σᾶς λένε νά τηρεῖτε, νά τά τηρεῖτε καί νά 
τά πράττετε· νά μήν κάνετε ὅμως κατά τά ἔργα 
τους, γιατί λένε μόνο καί δέν πράττουν. Φτιάχνουν 
φορτία βαριά, πού δύσκολα σηκώνονται, καί τά 
φορτώνουν στούς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ οἱ 
ἴδιοι δέ θέλουν οὔτε μέ τό δάκτυλό τους νά τά 
κινήσουν. Ὅλα τά ἔργα τους τά πράττουν γιά 
νά κάνουν καλή ἐντύπωση στούς ἀνθρώπους. 
Πλαταίνουν τά φυλαχτά τους καί φαρδαίνουν 
τίς ἄκρες ἀπό τά ἱμάτιά τους. Τούς ἀρέσουν 
οἱ καλύτερες θέσεις στά δεῖπνα καί τά πρῶτα 
καθίσματα στή συναγωγή, νά τούς χαιρετοῦν 
μέ σεβασμό στήν ἀγορά καί νά τούς φωνάζουν 
οἱ ἄνθρωποι 'δάσκαλέ μου'. Ἐσᾶς ὅμως νά μή 
δεχτεῖτε νά σᾶς ἀποκαλοῦν 'δάσκαλέ μου'. Ἕνας 
εἶναι ὁ δάσκαλός σας, ὁ Χριστός κι ἐσεῖς ὅλοι 
εἶστε ἀδερφοί. Καί πατέρα σας μήν ὀνομάσετε 
κανέναν στή γῆ, γιατί ἕνας εἶναι ὁ Πατέρας σας: 
ὁ οὐράνιος. Μήν ὀνομαστεῖτε ἡγήτορες, γιατί ὁ 
ἡγήτοράς σας εἶναι ἕνας: ὁ Χριστός”».

Ἀντίστροφα ἡ ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία Του 
προσδιορίζει τήν ἀληθινή δικαιοσύνη τῶν Μαθη-
τῶν Του: «Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ 
ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ 
Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν. Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, 
Οὐ φονεύσεις· ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ 
κρίσει. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· 
ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, ῾Ρακᾶ, ἔνοχος 
ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος 
ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. ἐὰν οὖν 
προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον 
κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ 
σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ 
θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ 

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν 
σου. ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου 
εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ’ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ 
ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῷ τῷ 
ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· ἀμὴν λέγω 
σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν 
ἔσχατον κοδράντην. Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς 
ἀρχαίοις, Οὐ μοιχεύσεις. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 
πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι 
αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι 
ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ 
σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου 
χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε 
ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν 
μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς 
γέενναν. Ἐῤῥέθη δέ· Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 
ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς 
λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ 
ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. Πάλιν 
ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ 
ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς 
ὅρκους σου. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· 
μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ Θεοῦ· 
μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν 
τοῦ μεγάλου βασιλέως· μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου 
ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ 
μέλαιναν ποιῆσαι. ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, 
οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ 
ἐστιν. Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ 
ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. ἐγὼ δὲ λέγω 
ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε 
ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ 
καὶ τὴν ἄλλην· καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι 
καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ 
ἱμάτιον· καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε 
μετ’ αὐτοῦ δύο. τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ τὸν 
θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. 
Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. ἐγὼ δὲ λέγω 
ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε 
τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς 

μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν 
ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς, ὅπως 
γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, 
ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ 
ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 
ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ 
ποιοῦσι; καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους ὑμῶν 
μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι 
οὕτω ποιοῦσιν; Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς ὁ 
πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν» 
(Ματθαίου ε ́ 17-48).

∆ηλαδή: «Γι’ αὐτό νά ἔχετε ὑπ᾽ ὄψιν σας ὅτι, 
ἄν ἡ εὐσέβειά σας δέν ξεπεράσει τήν εὐσέβεια 
τῶν γραμματέων καί τῶν Φαρισαίων, δέν θά 
μπεῖτε στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Περί τῆς ἐντολῆς οὐ φονεύσεις
«Ἔχετε ἀκούσει τήν ἐντολή πού δόθηκε 

παλιά στούς προγόνους: νά μήν κάνεις φόνο, κι 
ὅποιος κάνει φόνο πρέπει νά καταδικαστεῖ ἀπό 
τό τοπικό δικαστήριο. Ἐγώ ὅμως σᾶς λέω πώς 
ἀκόμα κι ὅποιος ὀργίζεται ἐναντίον τοῦ ἀδερφοῦ 
του χωρίς λόγο, πρέπει νά καταδικαστεῖ ἀπό τό 
τοπικό δικαστήριο. Κι ὅποιος πεῖ τόν ἀδερφό του 
«ῥακᾶ», δηλαδή ἠλίθιε, πρέπει νά καταδικαστεῖ 
ἀπό τό μεγάλο συνέδριο. Κι ὅποιος τοῦ πεῖ μωρέ, 
δηλαδή ἠλίθιε πρέπει νά καταδικαστεῖ στή φωτιά 
τῆς κόλασης. Γι’ αὐτό, ὅταν προσφέρεις τό δῶρο 
σου στόν ναό κι ἐκεῖ θυμηθεῖς πώς ὁ ἀδερφός 
σου ἔχει κάτι ἐναντίον σου, ἄφησε ἐκεῖ, μπροστά 
στό θυσιαστήριο τοῦ ναοῦ, τό δῶρο σου, καί 
πήγαινε νά συμφιλιωθεῖς πρῶτα μέ τόν ἀδερφό 
σου, καί ὕστερα ἔλα νά προσφέρεις τό δῶρο 
σου. Κοίταξε νά συμβιβαστεῖς γρήγορα μέ τόν 
ἀντίδικό σου, ὅσο ἀκόμα βρίσκεστε στόν δρόμο 
πρός τό δικαστήριο γιατί ὕστερα ὁ ἀντίδικος θά 
σέ παραδώσει στόν δικαστή, κι ὁ δικαστής θά 
σέ παραδώσει στόν δεσμοφύλακα, κι αὐτός θά 
σέ κλείσει στή φυλακή. Σέ βεβαιώνω πώς δέ θά 
μπορέσεις νά βγεῖς ἀπό κεῖ, πρίν ξεπληρώσεις 
καί τό τελευταῖο δίλεπτο». 

Περί τῆς ἐντολῆς οὐ μοιχεύσεις
«Ἀκούσατε ἐπίσης πώς δόθηκε στούς προ-
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γόνους ἡ ἐντολή: μή μοιχεύσεις· Ἐγώ ὅμως σᾶς 
λέω πώς ὅποιος βλέπει μία γυναίκα μέ πονηρή 
ἐπιθυμία, ἔχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία 
μ’ αὐτήν. Κι ἄν κάτι τόσο σπουδαῖο σάν τό δεξί 
σου μάτι σέ σκανδαλίζει, βγάλ’ το καί πέταξε 
τό γιατί σέ συμφέρει νά χάσεις ἕνα μέλος σου, 
παρά νά ριχτεῖ ὅλο τό σῶμα σου στήν κόλαση. 
Κι ἄν κάτι τόσο σπουδαῖο σάν τό δεξί σου χέρι 
σέ σκανδαλίζει, κόψε το καί πέταξέ το γιατί σέ 
συμφέρει νά χάσεις ἕνα μέλος σου, παρά νά 
ριχτεῖ ὅλο τό σῶμα σου στήν κόλαση». «Δόθηκε 
ἀκόμα ἡ ἐντολή: ὅποιος χωρίσει τή γυναίκα του, 
νά τῆς δώσει ἔγγραφο διαζυγίου. Ἐγώ ὅμως σᾶς 
λέω πώς ὅποιος χωρίσει τή γυναίκα του γιά 
ὁποιονδήποτε λόγο, ἐκτός ἀπό πορνεία, τήν 
ὁδηγεῖ στή μοιχεία· ἀλλά κι ὅποιος παντρευτεῖ 
χωρισμένη διαπράττει μοιχεία».

Περί τῆς ἐντολῆς
«Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ 

τοὺς ὅρκους σου».
 «Ἔχετε ἐπίσης ἀκούσει τήν ἐντολή πού δόθηκε 

παλιά στούς προγόνους: νά μή γίνεις ἐπίορκος 
ἀλλά νά τηρήσεις τούς ὅρκους πού ἔδωσες στό 
ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ἐγώ ὅμως σᾶς λέω νά μήν 
ὁρκίζεστε καθόλου· οὔτε στόν οὐρανό, γιατί 
εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ· οὔτε στή γῆ, γιατί εἶναι 
τό σκαμνί ὅπου πατοῦν τά πόδια του· οὔτε στά 
Ἱεροσόλυμα, γιατί εἶναι ἡ πόλη τοῦ Θεοῦ, τοῦ 
μεγάλου βασιλιᾶ· ἀλλά οὔτε στό κεφάλι σου νά 
ὁρκιστεῖς, γιατί δέν μπορεῖς νά κάνεις οὔτε μία 
τρίχα τοῦ ἄσπρη ἤ μαύρη. Τό “ναί” σας νά εἶναι 
ναί καί τό “ὄχι” σας νά εἶναι ὄχι· καθετί πέρα 
ἀπ’ αὐτά, προέρχεται ἀπό τόν πονηρό». 

Περί τοῦ «Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόν-
τα ἀντὶ ὀδόντος».

«Ἔχετε ἐπίσης ἀκούσει πώς δόθηκε ὁ ἐντολή: 
“ν’ ἀνταποδίδεις μάτι γιά μάτι καί δόντι γιά δόντι”. 
Ἐγώ ὅμως σᾶς λέω νά μήν ἀντιστέκεστε στόν 
κακό ἄνθρωπο· ἀλλά ἄν κάποιος σέ χτυπήσει 
στό δεξί μάγουλο, γύρισέ του καί τό ἄλλο. Κι 
ἄν κάποιος θέλει νά σέ πάει στό δικαστήριο 
γιά νά σου πάρει τό πουκάμισο, ἄφησέ του καί 
τό πανωφόρι. Ἄν σέ πάρει κάποιος ἀγγαρεία 

γιά ἕνα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Σ’ ἐκεῖνον 
πού σου ζητάει κάτι, νά τοῦ τό δίνεις, κι ἄν 
κάποιος θέλει νά τοῦ δανείσεις κάτι, μήν τοῦ τό 
ἀρνηθεῖς». 

Περί τῆς ἐντολῆς «Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου»

«Ἔχετε ἀκούσει πώς δόθηκε ἡ ἐντολή: “ν’ 
ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου καί νά μισήσεις 
τόν ἐχθρό σου”. Ἐγώ ὅμως σᾶς λέω: N’ ἀγαπᾶτε 
τούς ἐχθρούς σας, δίνετε εὐχές σ’ αὐτούς πού 
σᾶς δίνουν κατάρες, εὐεργετεῖτε αὐτούς πού 
σᾶς μισοῦν, καί προσεύχεστε γι’ αὐτούς πού 
σᾶς κακομεταχειρίζονται καί σᾶς καταδιώκουν, 
γιά νά γίνετε παιδιά τοῦ οὐράνιου Πατέρα σας, 
γιατί αὐτός ἀνατέλλει τόν ἥλιό του γιά κακούς 
καί καλούς καί στέλνει τή βροχή σέ δικαίους 
καί ἀδίκους. Γιατί, ἄν ἀγαπήσετε μόνο ὅσους 
σᾶς ἀγαποῦν, ποιά ἀμοιβή περιμένετε ἀπό τόν 
Θεό; Τό ἴδιο δέν κάνουν κι οἱ τελῶνες; Κι ἄν 
χαιρετᾶτε μόνο τούς φίλους σας, τί παραπάνω 
κάνετε ἀπό τούς ἄλλους; Μήπως καί οἱ τελῶνες 
τό ἴδιο δέν κάνουν; Νά γίνετε, λοιπόν, κι ἐσεῖς 
τέλειοι, ὅπως τέλειος εἶναι καί ὁ Πατέρας σας 
ὁ οὐράνιος». 

 «Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι 
αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ 
πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ὅταν οὖν ποιῇς 
ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, 
ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν 
μισθὸν αὐτῶν. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην 
μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, 
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ 
πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει 
σοι ἐν τῷ φανερῷ. Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ 
ἔσῃ ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν 
ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἄν φανῶσι τοῖς 
ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν 
μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε 
εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου 
πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ 

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει 
σοι ἐν τῷ φανερῷ. Προσευχόμενοι δὲ μὴ 
βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσι γὰρ 
ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 
Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω 
ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν 
ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ 
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς 
ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ 
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς 
ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει 
καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ 
ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα 
ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ 
οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσι γὰρ τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις 
νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσιν τὸν 
μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν 
κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ 
φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί 
σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων 
ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ» 
(Ματθαίου στ ́ 1-18).

Περί τῆς ἀληθινῆς ἐλεημοσύνης
∆ηλαδή: 
«Νά προσέχετε τήν ἐλεημοσύνη σας, νά μή 

γίνεται μπροστά στούς ἀνθρώπους, γιά νά 
σᾶς ἐπιδοκιμάσουν. Ἀλλιῶς, μήν περιμένετε 
ἀνταμοιβή ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα σας. Ἔτσι, 
ὅταν κάνεις ἐλεημοσύνη, μήν τό διατυμπανίσεις, 
ὅπως κάνουν οἱ ὑποκριτές στίς συναγωγές 
καί στούς δρόμους, γιά νά τούς τιμήσουν οἱ 
ἄνθρωποι· σᾶς βεβαιώνω πώς αὐτή ἡ τιμή εἶναι 
ὅλη κι ὅλη ἡ ἀνταμοιβή τους. Ἐσύ, ἀντίθετα, 
ὅταν δίνεις ἐλεημοσύνη, ἄς μήν ξέρει οὔτε τό 
ἀριστερό σου χέρι τί κάνει τό δεξί σου, γιά νά 
εἶναι ἀληθινά κρυφή ἡ ἐλεημοσύνη σου. Κι ὁ 

Πατέρας σου, πού βλέπει τίς κρυφές πράξεις, 
θά σέ ἀνταμείψει φανερά». 

Περί τῆς ἀληθινῆς προσευχῆς
«Κι ὅταν προσεύχεστε, νά μήν εἶστε σάν 

τούς ὑποκριτές, πού τούς ἀρέσει νά στέκονται 
καί νά προσεύχονται στίς συναγωγές καί στά 
σταυροδρόμια, γιά νά κάνουν καλή ἐντύπωση 
στούς ἀνθρώπους · σᾶς βεβαιώνω πώς αὐτή εἶναι 
ὅλη κι ὅλη ἡ ἀνταμοιβή τους. Ἐσύ, ἀντίθετα, ὅταν 
προσεύχεσαι, πήγαινε στό πιό ἀπόμερο δωμάτιο 
τοῦ σπιτιοῦ σου, κλεῖσε τήν πόρτα σου καί 
προσευχήσου ἐκεῖ κρυφά στόν Πατέρα σου· κι ὁ 
Πατέρας σου, πού βλέπει τίς κρυφές πράξεις, θά 
σέ ἀνταμείψει φανερά. Ὅταν προσεύχεστε, μή 
φλυαρεῖτε ὅπως οἱ εἰδωλολάτρες, πού νομίζουν 
ὅτι μέ τήν πολυλογία τους θά εἰσακουστοῦν. 
Νά μή γίνετε ὅμοιοι μ’ αὐτούς γιατί ὁ Πατέρας 
σας ξέρει ἀπό τί ἔχετε ἀνάγκη, προτοῦ ἀκόμα 
τοῦ τό ζητήσετε». «Ἐσεῖς, λοιπόν, ἔτσι νά 
προσεύχεστε: Πατέρα μας, πού βρίσκεσαι στούς 
οὐρανούς, κάνε νά σέ δοξάσουν ὅλοι ὡς Θεό, νά 
ἔρθει ἡ βασιλεία σου· νά γίνει τό θέλημά σου 
καί ἀπό τούς ἀνθρώπους, ὅπως γίνεται ἀπό 
τίς οὐράνιες δυνάμεις. Δῶσε μας σήμερα τόν 
ἀπαραίτητο γιά τή ζωή μας ἄρτο. Καί χάρισέ 
μας τά χρέη τῶν ἁμαρτιῶν μας, ὅπως κι ἐμεῖς 
τά χαρίζουμε στούς δικούς μας ὀφειλέτες. Καί 
μή μᾶς ἀφήσεις νά πέσουμε σέ πειρασμό, ἀλλά 
γλίτωσέ μας ἀπό τόν πονηρό. Γιατί σ’ ἐσένα 
ἀνήκει παντοτινά ἡ βασιλεία, ἡ δύναμη καί ἡ 
δόξα, Ἀμήν». «Γιατί, ἄν συγχωρήσετε τούς 
ἀνθρώπους γιά τά παραπτώματά τους, θά σᾶς 
συγχωρήσει κι ἐσᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας σας. 
Ἄν ὅμως δέν συγχωρήσετε στούς ἀνθρώπους 
τά παραπτώματά τους, οὔτε κι ὁ Πατέρας σας 
θά συγχωρήσει τά δικά σας παραπτώματα. 
Καί ὅταν νηστεύετε, νά μή γίνεστε σκυθρωποί, 
ὅπως οἱ ὑποκριτές, πού παραμορφώνουν τήν 
ὄψη τους γιά νά δείξουν στούς ἀνθρώπους 
πώς νηστεύουν. Σᾶς βεβαιώνω πώς ἔτσι ἔχουν 
κιόλας λάβει τήν ἀνταμοιβή τους. Ἐσύ, ἀντίθετα, 
ὅταν νηστεύεις, περιποιήσου τά μαλλιά σου καί 
νίψε τό πρόσωπό σου, γιά νά μή φανεῖ στούς 
ἀνθρώπους ἡ νηστεία σου, ἀλλά στόν Πατέρα 
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σου, πού βλέπει τίς κρυφές πράξεις καί ὁ 
Πατέρας σου, πού βλέπει τίς κρυφές πράξεις, 
θά σοῦ τό ἀνταποδώσει φανερά».

Ἔτσι ἀπαλλαγμένη ἀπό μία στενή καί κατά 
τούς ἐξωτερικούς τύπους ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν 
ἡ ζωή τοῦ μαθητῆ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ 
ὡστόσο δικαιοσύνη, δηλαδή πιστότητα στούς 
νόμους τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτοί οἱ νόμοι στή νέα 
παρουσίασή τους καί ἐφαρμογή τους ἀπό τόν 
Ἰησοῦ Χριστό ἀποκαλύπτουν τό πνεῦμα τῆς 
Μωσαϊκῆς Νομοθεσίας, πού εἶναι τό καθαρό 
καί τέλειο θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἀπαιτοῦν τή 
βίωση τῆς ἀρετῆς σ’ ὅλα τά στάδια τῆς ζωῆς 
τοῦ ἀνθρώπου (σκέψη, ἐπιθυμία, συγκατάθεση, 
ἐνέργεια, λόγος, πράξη).

στ. Ἡ ∆ικαιοσύνη - ἁγιότητα
Ἡ ∆ικαιοσύνη στήν Καινή ∆ιαθήκη γίνεται 

καρπός τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τῆς ἐνάρετης 
ζωῆς καί ἔπαινος τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ὁποῖο 
δοξάζεται καί ὑμνεῖται ὁ Θεός. 

«Πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ» 
(Πρὸς Φιλιππησίους α ́ 11).

∆ηλαδή: «Πλούσιοι σέ καλά ἔργα πού προ-
έρχονται ἀπό τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό γιά 
νά δοξάζεται καί νά ὑμνεῖται ὁ Θεός».

«Πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ 
δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ 
καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι’ αὐτῆς γεγυμνασμένοις 
ἀποδίδωσι δικαιοσύνης» (Πρὸς Ἑβραίους ιβ ́11)

∆ηλαδή: «Ἡ διαπαιδαγώγηση ποτέ δέν φαί-
νεται στήν ἀρχή νά προξενεῖ χαρά ἀλλά λύπη· 
ἀργότερα, ὅμως, ἀποφέρει εἰρήνη καί δικαιοσύνη 
σ’ αὐτούς πού διαπαιδαγωγήθηκαν».

«Ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ 
πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς 
τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» (Ἰω. 
γ´ 18).

∆ηλαδή: 
«Ὅποιος πιστεύει σ’ αὐτόν δέν ἔχει νά φοβηθεῖ 

τή θεϊκή κρίση· αὐτός ὅμως πού δέν πιστεύει 
ἔχει κιόλας καταδικαστεῖ, γιατί δέν πίστεψε 

στόν μονογενῆ Υἱό τοῦ Θεοῦ».
 «Λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης 

στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ, 
ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν 
αὐτοῦ» (Πρὸς Τιμόθεον Β ́ δ ́ 8). 

∆ηλαδή: «Τώρα πιά μέ περιμένει τό στεφάνι 
τῆς δικαιοσύνης, πού μ’ αὐτό θά μέ ἀνταμείψει 
ὁ Κύριος ἐκείνη τήν ἡμέρα ὁ δίκαιος κριτής. Κι 
ὄχι μόνον ἐμένα, ἀλλά κι ὅλους ἐκείνους πού 
περιμένουν μέ ἀγάπη τόν ἐρχομό του». 

2. Ἡ θεία ∆ικαιοσύνη

α´. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ: τιμωρία τῶν 
ἁμαρτωλῶν δικαίωση τοῦ ἀθώου.

Στήν Ἁγία Γραφή ἐξυμνεῖται ἡ δικαιοσύνη τοῦ 
Θεοῦ πού ἐκδηλώνεται μέ δύο τρόπους: Ἀφ’ ἑνός 
τιμωρώντας τόν ἁμαρτωλό πού δέν μετανοεῖ. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ κῆρυξ τῆς δικαιοσύνης 
τοῦ Θεοῦ, τονίζει: «καὶ πᾶσα παράβασις καὶ 
παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν» (Πρὸς 
Ἑβραίους β ́ 2).

∆ηλαδή: «Κι ὅσοι τόν παρέβηκαν ἤ δέν 
ὑπάκουσαν σ’ αὐτόν (ἐνν. τόν νόμο) δέχτηκαν 
τήν τιμωρία πού τούς ἔπρεπε».

«Καὶ κυλισθήσεται ὡς ὕδωρ κρῖμα καὶ δι-
καιοσύνη ὡς χειμάρρους ἄβατος. μὴ σφάγια 
καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι, οἶκος ̓Ισραήλ, 
τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ; καὶ ἀνελάβετε 
τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ 
ὑμῶν Ραιφάν, τοὺς τύπους αὐτῶν, οὓς ἐποιή-
σατε ἑαυτοῖς. καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Δα-
μασκοῦ, λέγει Κύριος, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ 
ὄνομα αὐτῷ» (Ἀμὼς ε ́ 24-7).

∆ηλαδή: «Ἀντί γι’ αὐτά, ἄς ρεύσει σάν νερό τό 
δίκαιο ἄφθονο καί ἡ δικαιοσύνη σάν χείμαρρος 
ἀστείρευτος. Σᾶς ζήτησα ἐγώ ποτέ θυσίες καί 
προσφορές ἀναίμακτες, λαέ τοῦ Ἰσραήλ, μές 
στά σαράντα χρόνια πού σᾶς ὁδηγοῦσα μέσ’ 
ἀπ’ τήν ἔρημο; Τώρα, ὅμως, ἐπειδή λατρεύσατε 
τά εἴδωλα καί φτιάξατε, τόν βασιλιά σας τόν 
Σακκούχ καί τόν Θεό σας τόν ἀστρικό, τόν 
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Καϊβάν, θά ὑποχρεωθεῖτε νά κουβαλήσετε 
αὐτά τά εἴδωλα ὅταν ἐγώ σᾶς ὁδηγήσω στήν 
αἰχμαλωσία πέρα ἀπ’ τή Δαμασκό. Αὐτά λέει ὁ 
Κύριος, πού τ’ ὄνομά του εἶναι τοῦ σύμπαντος 
Θεός». 

«Καὶ ὑψωθήσεται Κύριος Σαβαὼθ ἐν κρίματι, 
καὶ ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος δοξασθήσεται ἐν δικαιοσύνῃ» 
(Ἡσαΐου ε ́ 16).

∆ηλαδή: «Ἀλλά ὁ Κύριος τοῦ σύμπαντος θά 
δείξει τή μεγαλοσύνη του πράττοντας σύμφωνα 
μέ τήν κρίση του· ὁ Θεός ὁ ἅγιος θ’ ἀποκαλύψει 
τήν ἁγιότητά του ἀποδίδοντας δικαιοσύνη».

«Καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς ̓Ισραὴλ ὡς ἡ ἄμμος 
τῆς θαλάσσης, τὸ κατάλειμμα αὐτῶν σωθήσεται· 
λόγον συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ» 
(Ἡσαΐου ι ́ 22). 

∆ηλαδή: «Γιατί ἀκόμα κι ἄν ὁ λαός σου, 
Ἰσραήλ, ἤτανε σάν τῆς θάλασσας τήν ἄμμο 
μόνο ἕνα μέρος ἀπ’ αὐτόν θά ἐπέστρεφε. Ἔχει 
ἀποφασισθεῖ ἡ καταστροφή καί θά συντελεσθεῖ 
μέ δικαιοσύνη».

Ἀφ’ ἑτέρου ἐλευθερώνοντας, ἀποκαθιστώντας ἤ 
δικαιώνοντας τόν δίκαιο, τόν ἐνάρετο, τόν ἀθῶο. 

«Τάδε λέγει Κύριος· μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν 
τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ ἰσχυρὸς ἐν 
τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν 
τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ 
καυχώμενος, συνιεῖν καὶ γινώσκεν ὅτι ἐγώ εἰμι 
Κύριος ὁ ποιῶν ἔλεος καὶ κρῖμα καὶ δικαιοσύνην 
ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι ἐν τούτοις τὸ θέλημά μου, λέγει 
Κύριος» (Ἰερεμίου θ ́ 23).

∆ηλαδή: «Ἀλλά ὅποιος θέλει νά καυχᾶται, νά 
καυχᾶται ἐπειδή εἶναι ἱκανός νά μέ γνωρίζει καί 
νά ξέρει ὅτι ἐγώ, ὁ Κύριος, ἐνεργῶ μέ ἀγάπη, 
δικαιοσύνη καί ἀξιοπιστία πάνω στή γῆ. Αὐτά 
μέ εὐχαριστοῦν».

«Κύριε κρίνων δίκαια, δοκιμάζων νεφροὺς καὶ 
καρδίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐξ αὐ-
τῶν, ὅτι πρὸς σὲ ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου» 
(Ἰερεμίου ια ́ 20)

∆ηλαδή: «Ἀλλά, ἐσύ πού κρίνεις δίκαια, Κύριε 

τοῦ σύμπαντος, καί ἐξετάζεις τά αἰσθήματα καί 
τίς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων, κάνε νά δῶ τό πῶς 
ἐσύ θά τούς ἐκδικηθεῖς· σ’ ἐσένα ἔχω ἐμπιστευθεῖ 
τήν ὑπόθεσή μου». 

«Ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ σωθήσεται ̓Ιούδας, καὶ 
Ἰσραὴλ κατασκηνώσει πεποιθώς, καὶ τοῦτο τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ, ὃ καλέσει αὐτὸν Κύριος Ἰωσεδέκ, 
(δηλαδή ὁ Κύριος εἶναι ἡ δικαιώσή μας)» 
(Ἰερεμίου κγ ́ 6 ) 

∆ηλαδή: «Στίς μέρες του θά ἐλευθερωθοῦν ἀπ’ 
τούς ἐχθρούς τους οἱ κάτοικοι τοῦ Ἰούδα καί θά 
ζήσουν μέ ἀσφάλεια οἱ κάτοικοι τοῦ βασιλείου 
τοῦ Ἰσραήλ. Τό ὄνομα πού θά τοῦ δοθεῖ θά ’ναι 
ὁ Κύριος εἶναι ἡ δικαίωσή μας».

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τόνισε τό 
σταθερό καί ἀμετάβλητο τῆς θείας νομοθεσίας 
πού περιβάλλεται μέ καθολικό κύρος. 

«Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ 
παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται» 
(Ματθαίου ε ́ 18).

∆ηλαδή: «Σᾶς βεβαιώνω πώς ὅσο ὑπάρχει ὁ 
κόσμος, ἕως τή συντέλειά του, δέν θά πάψει νά 
ἰσχύει οὔτε ἕνα γιώτα ἤ μία ὀξεῖα ἀπό τόν νόμο».

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος συνοψίζει αὐτή τὴ δι-
καία κρίση τοῦ Θεοῦ λέγοντας ὅτι ὁ Θεός εἶναι 
ἀπροσωπόληπτος καί ἀποδίδει στόν καθένα 
ὡς ὑπέρτατος κριτής κατά τήν πνευματική 
του ἀξία: «Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ 
τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον 
καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ 
τῷ Θεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ 
ἀπολοῦνται» (Πρὸς ῾Ρωμαίους β ́ 10-11).

∆ηλαδή: «Ἀντίθετα, δόξα, τιμή καί εἰρήνη προ-
σμένουν ὅποιον κάνει τό καλό, πρῶτα τόν Ἰουδαῖο 
ἀλλά καί τόν ἐθνικό· γιατί ὁ Θεός δέν κάνει δια-
κρίσεις. Ἔτσι λοιπόν, ὅσοι ἁμάρτησαν χωρίς νά 
ξέρουν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ θά καταδικαστοῦν 
ὄχι μέ κριτήριο τόν νόμο. Κι ἀπό τήν ἄλλη, ὅσοι 
ἁμάρτησαν γνωρίζοντας τόν νόμο θά δικαστοῦν 
μέ κριτήριο τόν νόμο». 
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Ἐκεῖνος πού ζητάει δικαιοσύνη ἀπευθύνεται 
στόν Θεό. 

Ἄλλοτε Τόν παρακαλεῖ στήν πιστότητά Του νά 
τόν ἐλευθερώσει: «Ἐπί σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ 
καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα. ἐν τῇ δικαιοσύνῃ 
σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με, κλῖνον πρός με 
τὸ οὖς σου καὶ σῶσόν με. γενοῦ μοι εἰς Θεὸν 
ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς τόπον ὀχυρὸν τοῦ σῶσαί 
με, ὅτι στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σύ. 
ὁ Θεός μου, ρῦσαί με ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ, ἐκ 
χειρὸς παρανομοῦντος καὶ ἀδικοῦντος· ὅτι σὺ εἶ 
ἡ ὑπομονή μου, Κύριε· Κύριε, ἡ ἐλπίς μου ἐκ 
νεότητός μου, ἐπὶ σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρός, 
ἐκ κοιλίας μητρός μου σύ μου εἶ σκεπαστής· ἐν 
σοὶ ἡ ὕμνησίς μου διαπαντός» [Ψαλμοῦ ο ́ (οα´) 
70, 1-6].

∆ηλαδή: «Σ’ ἐσένα, Κύριε, κατέφυγα· ποτέ ἄς 
μή ντροπιαστῶ. Μέ τή δικαιοσύνη σου θά μέ 
λυτρώσεις καί θά μ’ ἐλευθερώσεις· τήν προσοχή 
σου στρέψε την σ’ ἐμένα καί σῶσε με. Γίνε γιά 
μένα βράχος, γιά νά προστατευτῶ, φρούριο, γιά 
νά μέ σώσεις· γιατί βράχος μου καί φρούριό μου 
εἶσ’ ἐσύ. Θεέ μου, μ’ ἐλευθέρωσες ἀπ’ τοῦ κακοῦ 
τήν ἐξουσία, ἀπ’ τή λαβή τοῦ ἁμαρτωλοῦ καί 
τοῦ καταπιεστῆ. Γιατί ἐσύ ᾽σαι, Κύριε, ἡ ἐλπίδα 
μου· ἀπό τῆς νιότης μου τά χρόνια, Κύριε, ἡ 
ἐμπιστοσύνη μου. Ἐπάνω σου στηρίχθηκα· 
ἀγέννητος ἀκόμη, ἀπό τῆς μάνας μου τή 
μήτρα τό καταφύγιό μου εἲσ’ ἐσύ· ἐσένα ὑμνῶ 
παντοτινά». 

Ἄλλοτε ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Θεός τιμωρώντας τον 
τοῦ ἀπεκάλυψε τήν ἀδιάβλητη δικαιοσύνη Του. 

«Ἡμάρτομεν, ἠδικήσαμεν, ἠνομήσαμεν καὶ 
ἀπέστημεν καὶ ἐξεκλίναμεν ἀπὸ τῶν ἐντολῶν 
σου καὶ ἀπὸ τῶν κριμάτων σου. καὶ οὐκ 
εἰσηκούσαμεν τῶν δούλων σου τῶν προφητῶν, 
οἳ ἐλάλουν ἐν τῷ ὀνόματί σου πρὸς τοὺς βασιλεῖς 
ἡμῶν καὶ ἄρχοντας ἡμῶν καὶ πατέρας ἡμῶν, καὶ 
πρὸς πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς» (Δανιὴλ θ ́ 5-6).

∆ηλαδή: «Ἁμαρτήσαμε κι ἀνομήσαμε, ἀσεβή-
σαμε, ἐπαναστατήσαμε καί στρέψαμε τά νῶτα 
μας στίς ἐντολές σου καί στίς ὑποδείξεις σου. 
Δέν ἀκούσαμε τούς δούλους σου τούς προφῆτες, 
πού μίλησαν ἐξ ὀνόματός σου στούς βασιλιάδες 

μας, στούς ἄρχοντές μας, στούς προγόνους μας 
καί σέ ὅλο τόν λαό τῆς χώρας».

«Καὶ ἐρεῖτε· Τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν ἡ δικαιοσύνη, 
ἡμῖν δὲ αἰσχύνη τῶν προσώπων ὡς ἡ ἡμέρα 
αὕτη, ἀνθρώπῳ ̓Ιούδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν 
Ἱερουσαλὴμ» (Βαροὺχ α ́ 15).

∆ηλαδή: «Καί πεῖτε: Ὁ Κύριος ὁ Θεός μας εἶναι 
δίκαιος ἀλλά ἐμεῖς εἴμαστε μές στήν ντροπή, 
ὅλοι μας: ὁ λαός τοῦ Ἰούδα καί οἱ κάτοικοι τῆς 
Ἰερουσαλήμ». 

«Τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν ἡ δικαιοσύνη, ἡμῖν δὲ καὶ 
τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἡ αἰσχύνη τῶν προσώπων 
ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη» (Βαροὺχ β ́ 6).

∆ηλαδή: «Ὁ Κύριος ὁ Θεός μας εἶναι δίκαιος 
ἀλλά ἐμεῖς καί οἱ πρόγονοί μας ζοῦμε μές στή 
ντροπή ὅπως σήμερα».

Ὁ Θεός ἀναδεικνύεται δίκαιος μέ τίς δύο 
ἐνέργειες τῆς δικαιοσύνης Του: «Κύριε ὁ Θεὸς 
Ἰσραήλ, δίκαιος σύ, ὅτι κατελείφθημεν δια-
σῳζόμενοι ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. ἰδοὺ ἡμεῖς ἐναντίον 
σου ἐν πλημελείαις ἡμῶν, ὅτι οὐκ ἔστι στῆναι 
ἐνώπιόν σου ἐπὶ τούτῳ» (Ἔσδρα Β´ θ ́ 15).

∆ηλαδή: «Κύριε, Θεέ τοῦ Ἰσραήλ, ἐσύ εἶσαι 
δίκαιος, γιατί ἐπέτρεψες νά ἐπιβιώσει ἕνα ὑπό-
λοιπο ἀπό μᾶς. Καί σήμερα ἐμεῖς στεκόμαστε 
ἐδῶ ἔνοχοι ἐνώπιόν σου, πού κανένας δέν 
μποροῦσε νά σταθεῖ μπροστά σου σέ τέτοια 
κατάσταση».

«Καὶ νῦν, ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ἰσχυρός, ὁ μέγας, 
ὁ κραταιὸς καὶ ὁ φοβερός, φυλάσσων τὴν 
διαθήκην σου καὶ τὸ ἔλεός σου, μὴ ὀλιγωθήτω 
ἐνώπιόν σου πᾶς ὁ μόχθος, ὃς εὗρεν ἡμᾶς καὶ 
τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν καὶ 
τοὺς ἱερεῖς ἡμῶν καὶ τοὺς προφήτας ἡμῶν καὶ 
τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ ἐν παντὶ τῷ λαῷ σου 
ἀπὸ ἡμερῶν βασιλέων ̓Ασσοὺρ καὶ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης. καὶ σὺ δίκαιος ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
ἐρχομένοις ἐφ’ ἡμᾶς, ὅτι ἀλήθειαν ἐποίησας, 
καὶ ἡμεῖς ἐξημάρτομεν, καὶ οἱ βασιλεῖς ἡμῶν 
καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν καὶ οἱ ἱερεῖς ἡμῶν καὶ οἱ 
πατέρες ἡμῶν οὐκ ἐποίησαν τὸν νόμον σου καὶ 
οὐ προσέσχον τῶν ἐντολῶν σου καὶ τὰ μαρτύριά 
σου, ἃ διεμαρτύρω αὐτοῖς» (Νεεμία θ ́ 32-34).
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∆ηλαδή: «Καί τώρα, Θεέ μας, Θεέ μεγάλε, Θεέ 
ἰσχυρέ καί φοβερέ ἐσύ πού ἀξιόπιστα τηρεῖς τή 
διαθήκη σου καί ἐκδηλώνεις τήν ἀγάπη σου, μήν 
παραβλέψεις σάν ἀσήμαντες ὅλες ἐκεῖνες τίς 
ταλαιπωρίες πού βρήκανε ἐμᾶς, τούς βασιλιάδες 
μας, τούς ἄρχοντές μας, τούς ἱερεῖς μας, τούς 
προφῆτες μας, τούς προγόνους μας, ὅλο τόν 
λαό σου, ἀπό τήν ἐποχή πού μᾶς καταπίεζαν οἱ 
βασιλιάδες τῆς Ἀσσυρίας μέχρι σήμερα. Μέ ὅλα, 
βέβαια, αὐτά πού μᾶς βρήκανε, ἐσύ δίκαια μᾶς 
τιμώρησες· ἀποδείχτηκες ἀξιόπιστος, ἐνῶ ἐμεῖς 
ἁμαρτήσαμε. Οἱ βασιλιάδες μας, οἱ ἄρχοντές μας, 
οἱ ἱερεῖς μας καί οἱ πρόγονοί μας δέν τήρησαν 
τόν νόμο σου, κι ἀδιαφόρησαν γιά τίς ἐντολές 
σου καί γιά τίς νουθεσίες σου». 

«Καὶ ἐγρηγόρησε Κύριος καὶ ἐπήγαγεν αὐτὰ 
ἐφ’ ἡμᾶς, ὅτι δίκαιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν ποίησιν αὐτοῦ, ἣν ἐποίησε, καὶ οὐκ 
εἰσηκούσαμεν τῆς φωνῆς αὐτοῦ» (Δανιήλ θ ́ 14).

∆ηλαδή: «Γι’ αὐτό κι ἐσύ Κύριε, δέν παρέλειψες 
νά ρίξεις ἐπάνω μας ὅλο τό κακό. Πράγματι, 
Κύριε, Θεέ μας, ἐσύ εἶσαι δίκαιος ὅ,τι κι ἄν 
κάνεις, ἐνῶ ἐμεῖς δέν λέμε νά ὑπακούσουμε στίς 
ἐντολές σου». 

Στούς Ψαλμούς ἐξυμνεῖται κυρίως ἡ εὐνοϊκή 
ὄψη τῆς δικαιοσύνης: «Ἐξομολογήσομαι τῷ Κυ-
ρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ 
ὀνόματι Κυρίου τοῦ  Ὑψίστου» (Ψαλμοῦ ζ ́ 18).

∆ηλαδή: «Τόν Κύριο θά δοξολογῶ γιά τή 
δικαιοσύνη του· θά ψάλλω τοῦ Κυρίου τοῦ 
ὑψίστου τήν ὕπαρξη».

«Ὅτι ἐποίησας τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν δίκην 
μου, ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου ὁ κρίνων δικαιοσύνην» 
(Ψαλμοῦ θ ́ 5).

∆ηλαδή: «Τό δίκιο μου καί τήν ὑπόθεσή μου 
ὑποστήριξες, ὅταν σέ θρόνο κάθισες δικαίου 
κριτῆ».

«Πρὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι 
ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. κρινεῖ τὴν οἰκουμένην 
ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ» 
[Ψαλμοῦ οε ́ (οστ) 95, 13].

∆ηλαδή: «Μπροστά στόν Κύριο, γιατί ἔρχεται! 
Τή γῆ ἔρχεται νά κρίνει. Τήν οἰκουμένη μέ 

δικαιοσύνη θά τήν κρίνει καί τούς λαούς μέ τήν 
ἀλήθειά Του». 

Ὁ δίκαιος Θεός εἶναι ἐπιεικής Θεός. 
«Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον 

παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. τίμιος ἐναντίον Κυρίου 
ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ. ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος 
σός, ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου. 
διέρρηξας τοὺς δεσμούς μου, σοὶ θύσω θυσίαν 
αἰνέσεως καὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐπικαλέσομαι. 
τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον 
παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ἐν αὐλαῖς οἴκου Κυρίου 
ἐν μέσῳ σου, ̔Ιερουσαλήμ» [Ψαλμοῦ ριε ́ (ριστ ́) 
115, 5-10].

∆ηλαδή: «Στόν Κύριο τί μπορῶ ν’ ἀντιπροσφέρω 
γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες πού μοῦ ἔκανε; Τῆς 
σωτηρίας τό ποτήρι θά ὑψώσω καί τοῦ Κυρίου τ’ 
ὄνομα θά ὀμολογήσω. Θά ἐκπληρώσω ὅ,τι ἔταξα 
στόν Κύριο, σ’ ὅλο τόν λαό μπροστά. Δέν εἶναι 
ἀδιάφορος στόν Κύριο ὁ θάνατος τῶν πιστῶν 
του. Ἄχ, Κύριε, ἐγώ εἶμαι δοῦλος σου· δοῦλος 
σου καί τῆς δούλης σου παιδί· ἔλυσες τά δεσμά 
μου. Θά σοῦ προσφέρω εὐχαριστίας θυσία· καί 
Κύριό μου θά σέ ὁμολογήσω. Θά ἐκπληρώσω 
ὅ,τι ἔταξα στόν Κύριο μπροστά σ’ ὅλο του τόν 
λαό, μές στίς αὐλές τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου, στό 
μέσο σου, Ἱερουσαλήμ».

«Ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, 
ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν. Κύριος δίκαιος 
συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν. αἰσχυνθήτωσαν 
καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες 
οἱ μισοῦντες Σιών. γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος 
δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη· 
οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων καὶ 
τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων, καὶ 
οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες· εὐλογία Κυρίου ἐφ᾽ 
ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου» 
[Ψαλμοῦ ρκη ́ (ρκθ ́) 128, 3-8].

∆ηλαδή: «Βαθιές ἄνοιξαν αὐλακιές στή ράχη 
μου, σάν νά ’ταν γῆ πού τήν ὄργωσαν γεωργοί. 
Μά ὁ Κύριος εἶν’ ἀξιόπιστος· ἔκοψε τά δεσμά, 
πού μοῦ ̓χαν βάλει οἱ ἀσεβεῖς, ὥστε ἀναγκαστικά 
νά τούς δουλεύω. Ἄς ντροπιαστοῦνε κι ἄς 
στραφοῦνε πίσω ὅλοι πού τή Σιών ἐχθρεύον-
ται. Ἄς γίνουνε σάν τό χορτάρι στή σκεπή, 
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πού ἀποξεραίνεται πρίν μεγαλώσει. Δέν τό 
μαζεύει αὐτό κανένας θεριστής κι οὔτε κανείς 
τό μεταφέρει σέ δεμάτια. Στούς θεριστές δέν 
θά τούς ποῦνε οἱ διαβάτες: Ἡ εὐλογία τοῦ 
Κυρίου μαζί σας· σᾶς εὐλογοῦμε στοῦ Κυρίου 
τ’ ὄνομα!».

β´. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ στή μέλλουσα κρί-
ση.

Ὁ φιλάνθρωπος Κριτής πρίν ἔλθει νά κρίνει 
τόν ἄνθρωπο, πού ἐπειδή εἶναι ἁμαρτωλός θά 
τιμωρηθεῖ, ὑποδεικνύει ὁδό σωτηρίας καί ἀπο-
φυγῆς τῆς κρίσεως.

«Τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης 
ὀργῆς;» (Λουκᾶ γ ́ 7).

∆ηλαδή: «Ποιός σᾶς εἶπε πώς ἔτσι θά ξεφύγετε 
ἀπό τοῦ Θεοῦ τήν ὀργή πού πλησιάζει;»

 «’Aμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου 
ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει 
ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ 
μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν» 
(Ἰωάννου ε ́ 24).

∆ηλαδή: «Σᾶς βεβαιώνω πώς ὅποιος δέχεται 
τά λόγια μου καί πιστεύει σ’ αὐτόν πού μέ 
ἔστειλε ἔχει κιόλας τήν αἰώνια ζωή καί δέν 
θά ἀντιμετωπίσει τήν τελική κρίση, ἀλλά ἔχει 
κιόλας περάσει ἀπό τόν θάνατο στή ζωή».

«Eἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, 
αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός» 
(Πρὸς Κορινθίους Α ́ γ ́ 15).

∆ηλαδή: «Ἄν ὅμως τό ἔργο πού ἔχτισε κατα-
στραφεῖ ἀπό τή φωτιά, αὐτός θά χάσει τήν 
ἀμοιβή του, ὁ ἴδιος ὅμως θά σωθεῖ, ὅπως σώζεται 
ἕνας πού περνάει μέσα ἀπό τίς φλόγες».

Στή μέλλουσα κρίση θά κατακριθοῦν, ὅσοι δέν 
πίστεψαν στήν ἀλήθεια ἀλλά δέχθηκαν ὁλόψυχα 
τήν ἀδικία:

«Ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ 
ἀληθείᾳ, ἀλλ’ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ» (Πρὸς 
Θεσσαλονικεῖς Β ́ β ́ 12).

∆ηλαδή: «Ἔτσι, θά τιμωρηθοῦν ὅλοι ὅσοι δέν 
πίστεψαν στήν ἀλήθεια, ἀλλά δέχτηκαν ὁλό-
ψυχα τήν ἀδικία».

«Ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ Θεοῦ, εἰς 
τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 
ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε» (Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Β ́ 
α ́5).

∆ηλαδή: «Αὐτά εἶναι σημάδια πώς πλησιάζει 
ἡ τελική δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ, γιατί ἔτσι θά 
θεωρηθεῖτε ἄξιοι γιά τή βασιλεία του, γιά τήν 
ὁποία καί ὑποφέρετε».

«Κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον 
καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ 
ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ 
Θεοῦ» (Πρὸς ῾Ρωμαίους β ́ 5).

∆ηλαδή: «Ἐσύ ὅμως παραμένεις σκληρός κι 
ἀμετανόητος καί συσσωρεύεις γιά τόν ἑαυτό σου 
τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως, 
ὅταν θά γίνει σ’ ὅλους φανερή ἡ δίκαιη κρίση 
τοῦ Θεοῦ».

Ὁ Κύριος ἐπισημαίνει μία πτυχή τῆς συμπε-
ριφορᾶς του πολύ σημαντική γιά τόν ἄνθρωπο. 
Ἀπαγορεύει νά ἀναλαμβάνει τόν ρόλο τοῦ κριτῆ 
ἐπισημαίνοντας ὅτι ὅποια κριτήρια χρησιμοποιεῖ 
γιά τόν συνάνθρωπό του θά ἰσχύσουν καί γιά 
τόν ἴδιο. 

«Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ᾧ γὰρ κρίματι 
κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε 
μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθαίου ζ ́ 1-2).

∆ηλαδή: «Μήν κρίνετε τούς συνανθρώπους 
σας, γιά νά μή σᾶς κρίνει κι ἐσᾶς ὁ Θεός. Μέ 
τό κριτήριο πού κρίνετε θά κριθεῖτε, καί μέ τό 
μέτρο πού μετρᾶτε θά μετρηθεῖτε». 

Β ́ Ἡ δικαιοσύνη καί ἡ Εὐσπλαγχνία

1. Ἡ δικαιοσύνη τοῦ ἀνθρώπου

Θεία καί ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ἐπιδιώκουν 
νά καταστήσουν ἡ μέν ἀνθρώπινη τόν ἄνθρωπο 
χρηστό ἡ δέ θεία ἅγιο.

Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη χρησιμοποιεῖ τό 
σωφρονιστικό σύστημα σ’ ὅλο τό εὖρος του, τά 
ἀποτελέσματα τοῦ ὁποίου ἔχουν ἐπισημανθεῖ 
ἀπό ἄλλους εἰδικώτερους ἐμοῦ ἐπιστήμονες καί 
ἀξιωματούχους τῆς Πολιτείας.

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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Ἡ θεία δικαιοσύνη ἐκδηλώνεται μέ τή Χάρη τοῦ 
Θεοῦ πού ἁγιάζει καί δοξάζει τόν ἄνθρωπο. Τά 
ἀποτελέσματα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ σχολιάζει 
ρητορικότατα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
πού λέγει ὅτι: 

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δύναται νά μεταβάλει τόν 
ἄνθρωπο πού συμπεριφέρεται ὡς λύκος σέ 
ἀρνίο ἄκακο. Τόν ἄνθρωπο πού συμπεριφέρεται 
ὡς κόρακας σέ λευκή καί ἀθώα περιστερά. Τόν 
ληστή ἐργάζεται σέ ἐλεήμονα, τόν πόρνο σέ 
ὅσιο.

Ἔτσι ἐκδηλώνεται ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ 
πού ἐνεργεῖ μέ δικαιοσύνη γιά νά καταστήσει 
τόν ἄνθρωπο δίκαιο ἄνευ ἀνταλλαγμάτων. 

Ἡ πίστη στόν Θεό λογίζεται ὡς δικαιοσύνη τοῦ 
ἀνθρώπου καί καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο δίκαιο:

«Ἐπίστευσεν Ἄβραμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη 
αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην» (Γενέσεως ιε ́ 6).

∆ηλαδή: «Ὁ Ἀβραάμ πίστεψε στόν Κύριο καί 
γι’ αὐτή του τήν πίστη ὁ Κύριος τόν ἀναγνώρισε 
δίκαιο».

Στήν ἑρμηνεία αὐτοῦ τοῦ χωρίου ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος ὡς βαθύς θεολόγος ἀνατρέπει τήν 
ραβινική ἀντίληψη, ὅτι ἡ ἀποκατάσταση τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό δύναται νά προέλθει 
ὡς ὀφειλή τοῦ Θεοῦ πρός τόν εὐσεβῆ ἐνῶ εἶναι 
χάρη, δηλαδή εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ πρός ὅλους 
τούς ἀνθρώπους: «Τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς 
οὐ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα· 
τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν 
δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ 
εἰς δικαιοσύνην» (Πρὸς ῾Ρωμαίους δ ́ 4-5).

∆ηλαδή: «Στόν ἐργάτη ὁ μισθός δέν δίνεται 
χαριστικά, ἀλλά ὑποχρεωτικά. Ὅποιος πάλι δέν 
ἔχει ἔργα, ἀλλά πιστεύει στόν Θεό, πού σώζει 
τόν ἀσεβῆ, ὁ Θεός τόν ἀναγνωρίζει δίκαιο γι’ 
αὐτή του τήν πίστη».

Καί βέβαια αὐτή ἡ θέση τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου στηρίζεται, ἔχει τήν ἀφετηρία της στήν 
παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, 
στήν ὁποία ὁ Κύριος ἀνέδειξε τή δύναμη τῆς 
ἀρετῆς, τῆς ταπεινώσεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πού 
δικαιώνει τόν ἄνθρωπο, ὅταν συντετριμμένος 
ὁμολογεῖ τήν ἁμαρτωλότητά του καί ἐκζητεῖ τό 

ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός νά τόν λυπηθεῖ. 
«Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος (δηλαδή ὁ Τελώ-

νης) δεδικαιωμένος (δηλαδή ἀθωωμένος παρά 
τίς πολλές ἁμαρτίες του) εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 
ἢ γὰρ ἐκεῖνος· (δηλαδή ὁ Φαρισαῖος παρά 
τίς πολλές ἐνάρετες πράξεις πού δέν συν-
οδεύονταν ἀπό ταπείνωση) ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν 
ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται» (Λουκᾶ ιη ́ 9-14). 

∆ηλαδή: «Σέ μερικούς πού ἦταν σίγουροι γιά τήν 
εὐσέβειά τους καί περιφρονοῦσαν τούς ἄλλους, 
εἶπε τήν παρακάτω παραβολή: “Δύο ἄνθρωποι 
ἀνέβηκαν στόν ναό γιά νά προσευχηθοῦν. Ὁ 
ἕνας ἦταν Φαρισαῖος κι ὁ ἄλλος τελώνης. Ὁ 
Φαρισαῖος στάθηκε ἐπιδεικτικά κι ἔκανε τήν 
ἑξῆς προσευχή σχετικά μέ τόν ἑαυτό του: “Θεέ 
μου, σ’ εὐχαριστῶ πού δέν εἶμαι σάν τούς ἄλλους 
ἀνθρώπους ἅρπαγας, ἄδικος, μοιχός, ἤ καί σάν 
αὐτόν ἐδῶ τόν τελώνη. Ἐγώ νηστεύω δύο φορές 
τήν ἑβδομάδα καί δίνω στόν ναό τό δέκατο ἀπ’ 
ὅλα τά εἰσοδήματά μου”. Ὁ τελώνης, ἀντίθετα, 
στεκόταν πολύ πίσω καί δέν τολμοῦσε οὔτε 
τά μάτια του νά σηκώσει στόν οὐρανό. Ἀλλά 
χτυποῦσε τό στῆθος του κι ἔλεγε: “Θεέ μου, 
σπλαχνίσου με τόν ἁμαρτωλό”. Σᾶς βεβαιώνω 
πώς αὐτός ἔφυγε γιά τό σπίτι του ἀθωωμένος καί 
συμφιλιωμένος μέ τόν Θεό, ἐνῶ ὁ ἄλλος ὄχι γιατί 
ὅποιος ὑψώνει τόν ἑαυτό του θά ταπεινωθεῖ, κι 
ὅποιος τόν ταπεινώνει θά ὑψωθεῖ».

Στήν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος ἀντιπαραβάλλει δύο συστήματα δικαι-
ώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί δίδει στό ρῆμα «δι-
καιοῦμαι» τή χριστιανική ἔννοιά του: «Εἰδότες 
δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου 
ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς 
Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν 
ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, 
διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα 
σάρξ» (Πρὸς Γαλάτας β ́ 16).

∆ηλαδή: «Ξέρουμε ὅμως πώς ὁ ἄνθρωπος δέν 
μπορεῖ νά σωθεῖ μέ τήν τήρηση τῶν διατάξεων 
τοῦ νόμου. Αὐτό θά γίνει μόνο μέ τήν πίστη 
στόν Ἰησοῦ Χριστό. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς πιστέψαμε 
στόν Ἰησοῦ Χριστό, γιά νά δικαιωθοῦμε μέ τήν 
πίστη στόν Χριστό κι ὄχι μέ τήν τήρηση τοῦ 
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νόμου· γιατί μέ τά ἔργα τοῦ νόμου δέν θά σωθεῖ 
κανένας ἄνθρωπος».

Ἔτσι ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης τοῦ ἀνθρώπου 
ἀποκτᾶ νέο περιεχόμενο. 

Ὁ ἄνθρωπος στό ἑξῆς πιστεύει στόν Θεό καί 
ὁ Θεός τόν «δικαιώνει», δηλαδή τοῦ ἐξασφαλίζει 
τή σωτηρία διά τῆς πίστεως καί διά τῆς ἑνώσεως 
μέ τόν Χριστό. 

Στό ἑξῆς ἡ λέξη «δικαιοσύνη» καί τά παρά-
γωγά της θά σημαίνουν τίς χριστιανικές πραγ-
ματικότητες. 

Ἔτσι ἡ δικαιοσύνη τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ θεω-
ρεῖται ὡς παροῦσα κατάσταση, λαμβάνει ἐσχα-
τολογικό χαρακτῆρα, ἐπειδή ἀποτελεῖ ἀρραβῶνα 
τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν.

2. Ἡ θεία ∆ικαιοσύνη

Ἡ ἔννοια τῆς θείας δικαιοσύνης στήν Παλαιά 
∆ιαθήκη ἐξελίσσεται μέχρις ὅτου λάβει τήν 
τελεία καί ὁλοκληρωτική ἀποκάλυψή της. 

Ἀσκῶντας τὴ δικαιοσύνη Του ὁ Θεός ὡς 
κριτής ἀπελευθερώνει τούς καταπιεσμένους. Ὁ 
ἄνθρωπος στοχάζεται ὅτι δέν μπορεῖ νά κατα-
κτήσει τήν θεία εὔνοια μέ τή δική του δικαιοσύνη, 
ὅτι γιά νά τόν δεχθεῖ ὁ Κύριος προτιμότερη εἶναι 
ἡ πίστη.

Στά κεφάλαια τοῦ Ἡσαΐα 40-66 ἡ δικαιοσύνη 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄλλοτε ἡ σωτηρία τοῦ αἰχμαλώτου 
λαοῦ, ἄλλοτε ἡ θεία ἰδιότητα τῆς εὐσπλαγχνίας 
ἤ τῆς πιστότητας.

Αὐτή ἡ σωτηρία εἶναι δῶρο πού ξεπερνᾶ 
κατά πολύ τήν ἰδέα τῆς ἀπελευθερώσεως ἤ τῆς 
ἀνταμοιβῆς, γιατί εἶναι ἡ παραχώρηση οὐρανίων 
ἀγαθῶν, ὅπως ἡ εἰρήνη καί ἡ δόξα σ’ ἕνα λαό 
πού δέν ἔχει ἄλλη «ἀξία» ἐκτός ἀπό τό γεγονός 
ὅτι εἶναι ὁ ἐκλεκτός τοῦ Κυρίου. 

Ἔτσι ὁ Θεός δείχνεται δίκαιος μέ τήν ἔννοια 
ὅτι ἐκδηλώνει τήν εὐσπλαγχνία Του καί πραγ-
ματοποιεῖ δωρεάν τίς ὑποσχέσεις Του.

«Τίς ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν δικαιοσύνην, 
ἐκάλεσεν αὐτὴν κατὰ πόδας αὐτοῦ, καὶ 
πορεύσεται; δώσει ἐναντίον ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς 
ἐκστήσει καὶ δώσει εἰς γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν 

καὶ ὡς φρύγανα ἐξωσμένα τὰ τόξα αὐτῶν» 
(Ἡσαΐου μα ́ 2).

∆ηλαδή: «Ποιός ἔφερε ἀπό τήν ἀνατολή ἐκεῖ-
νον, πού ἡ νίκη τόν ἀκολουθεῖ ὅπου διαβαίνει; 
Ποιός τοῦ παρέδωσε τά ἔθνη καί τόν ἀνέδειξε 
τῶν βασιλιάδων κυρίαρχο; Τό ξίφος του τούς 
σύντριψε σάν νά ἦταν σκόνη· τά βέλη του τούς 
σκόρπισαν σάν ἄχυρα στόν ἄνεμο».

«Μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι· μὴ πλανῶ, ἐγὼ 
γάρ εἰμι ὁ Θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε καὶ ἐβοήθησά 
σοι καὶ ἠσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου» 
(Ἡσαΐου μα ́ 10).

∆ηλαδή: «Ἐγώ εἶμαι μαζί σου, μή φοβᾶσαι. Ἐγώ 
εἶμαι ὁ Θεός σου, μήν τρομάζεις. Θά σ’ ἐνισχύσω 
θά σέ βοηθήσω, θά σέ στηρίξω μέ τό δίκαιο χέρι 
μου, τό δυνατό».

«Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ 
καὶ κρατήσω τῆς χειρός σου καὶ ἐνισχύσω σε καὶ 
ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν» 
(Ἡσαΐου μβ ́ 6).

∆ηλαδή: «Ἐγώ, ὁ Κύριος, σέ κάλεσα σύμφωνα 
μέ τό σχέδιό μου καί σέ ὑποστήριξα, σέ φύλαξα 
καί σ’ ἔκανα ἐγγυητή τῆς διαθήκης μου μέ τούς 
ἀνθρώπους. Φῶς τῶν ἐθνῶν σέ ἔκανα».

«Κύριος ὁ Θεὸς ἐβουλεύσατο, ἵνα δικαιωθῇ 
καὶ μεγαλύνῃ αἴνεσιν» (Ἡσαΐου μβ ́ 21). 

∆ηλαδή: «Ἐγώ, ὁ Κύριος πιστός στίς ὑποσχέ-
σεις μου, σᾶς ἔδωσα ἕναν ἔνδοξο μεγαλειώδη 
νόμο».

«Ἐγὼ ἤγειρα αὐτὸν μετὰ δικαιοσύνης βασιλέα, 
καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ εὐθεῖαι. οὗτος οἰκο-
δομήσει τὴν πόλιν μου καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ 
λαοῦ μου ἐπιστρέψει οὐ μετὰ λύτρων, οὐδὲ μετὰ 
δώρων, εἶπε Κύριος Σαβαώθ» (Ἡσαΐου με´ 13).

∆ηλαδή: «Ἐγώ ξεσήκωσα τόν Κύριο γιά νά 
ἐπιβάλει τίς ἐντολές μου, καί θά ἐξομαλύνω 
ὅλους τούς δρόμους του· αὐτός τήν πόλη μου 
θά ἀνοικοδομήσει καί θά ἀπελευθερώσει τούς 
αἰχμαλώτους μου, χωρίς νά πάρει χρήματα οὔτε 
δῶρα. Αὐτά λέει ὁ Κύριος τοῦ σύμπαντος».

«Οὐκ ἐν κρυφῇ λελάληκα, οὐδὲ ἐν τόπῳ 
γῆς σκοτεινῷ· οὐκ εἶπα τῷ σπέρματι ̓Ιακώβ· 
μάταιον ζητήσατε. ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ 
λαλῶν δικαιοσύνην καὶ ἀναγγέλλων ἀλήθειαν. 
συνάχθητε καὶ ἥκετε, βουλεύσασθε ἅμα οἱ 

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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σωζόμενοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οὐκ ἔγνωσαν 
οἱ αἴροντες τὸ ξύλον γλύμμα αὐτῶν καὶ οἱ 
προσευχόμενοι ὡς πρὸς θεούς, οἳ οὐ σῴζουσι. 
εἰ ἀναγγελοῦσιν, ἐγγισάτωσαν, ἵνα γνῶσιν ἅμα 
τίς ἀκουστὰ ἐποίησε ταῦτα ἀπ᾽ ἀρχῆς· τότε 
ἀνηγγέλη ὑμῖν· ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος 
πλὴν ἐμοῦ· δίκαιος καὶ σωτὴρ οὐκ ἔστιν πάρεξ 
ἐμοῦ. ἐπιστράφητε ἐπ ̓ ἐμὲ καὶ σωθήσεσθε, οἱ ἀπ᾽ 
ἐσχάτου τῆς γῆς· ἐγώ εἰμι ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν 
ἄλλος. κατ ̓ ἐμαυτοῦ ὀμνύω, ἦ μὴν ἐξελεύσεται 
ἐκ τοῦ στόματός μου δικαιοσύνη, οἱ λόγοι μου 
οὐκ ἀποστραφήσονται, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν 
γόνυ καὶ ἐξομολογήσεται πᾶσα γλῶσσα τῷ Θεῷ 
λέγων· δικαιοσύνη καὶ δόξα πρὸς αὐτὸν ἥξουσι 
καὶ αἰσχυνθήσονται πάντες οἱ ἀφορίζοντες 
ἑαυτούς· ἀπὸ Κυρίου δικαιωθήσονται καὶ ἐν τῷ 
Θεῷ ἐνδοξασθήσονται πᾶν τὸ σπέρμα τῶν υἱῶν 
Ἰσραήλ» (Ἡσαΐου με ́ 19-25).

∆ηλαδή: «Δέν μίλησα κρυφά οὔτ’ ἔκρυψα τή 
σκέψη μου· δέν εἶπα στούς ἀπογόνους τοῦ Ἰακώβ, 
ζητῆστε με στό κενό. Ἐγώ εἶμαι ὁ Κύριος, πού 
λέω ὅ, τι εἶναι δίκαιο καί ἀναγγέλλω τήν ἀλήθεια. 
Μαζευτεῖτε κι ἐλᾶτε· ὅλοι μαζί πλησιάστε, ὅσοι 
ἀπό τά ἔθνη ἐπιζήσατε. Τίποτα δέν γνωρίζουν 
αὐτοί πού μεταφέρουν τά σκαλισμένα ξύλα τους 
καί σέ Θεό προσεύχονται ἀνήμπορο νά σώσει. 
Πλησιάστε, παρουσιάστε τήν ὑπόθεσή σας, 
κάντε συμβούλιο ἀκόμα μεταξύ σας. Ποιός τό 
ἀνάγγειλε αὐτό ἀπό τούς παλιούς τούς χρόνους, 
ποιός ἀπό τότε εἶχε πεῖ πώς θά συμβεῖ;  Δέν 
εἶμαι ἐγώ ὁ Κύριος; Ἄλλος Θεός ἐκτός ἀπό 
ἐμένα δέν ὑπάρχει, δίκαιος Θεός καί λυτρωτής, 
δέν ὑπάρχει ἄλλος ἀπό μένα. Στραφεῖτε σ’ ἐμένα 
γιά νά σωθεῖτε, ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς, γιατί 
ἐγώ εἶμαι ὁ Κύριος, κι ἄλλος Θεός ἐκτός ἀπό 
μένα δέν ὑπάρχει. Ὁρκίστηκα στόν ἑαυτό μου κι 
αὐτό πού λέω, πάντα γίνεται. Ὁ λόγος μου δέν 
θ’ ἀνακληθεῖ, γιατί μπροστά μου θά καμφθοῦν 
ὅλα τά γόνατα· ὅλοι θά ὁμολογοῦν καί θά λένε: 
μονάχα ὁ Κύριος εἶναι δυνατός καί προστατεύει. 
Σ’ αὐτόν θα’ ρθοῦνε καταντροπιασμένοι ὅλοι 
ὅσοι ἔχουν ὀργιστεῖ ἐναντίον του. Στόν Κύριο 
θά βροῦνε σωτηρία καί δόξα ὅλοι οἱ ἀπόγονοι 
τοῦ Ἰσραήλ». 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μέ τή γνωστή διαύγεια 
τῆς σκέψεώς του ἀναπτύσσει μέ πληρότητα τήν 
ἔννοια τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ εἶναι λοιπόν ἡ 
θεία Χάρη, ἀπό τή φύση της ἐσχατολογική 
καί μάλιστα ἀποκαλυπτική, πού ἡ πρόγευσή 
της εἶναι ὡστόσο πραγματική ἀπό τώρα στή 
χριστιανική ζωή. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος θά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ 
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἀπό τόν οὐρανό 
γιά νά μεταμορφώσει τήν ἀνθρωπότητα καί ὅτι 
εἶναι ἕνα ἀγαθό πού ἀνήκει οὐσιαστικά στόν 
Θεό καί τό ὁποῖο γίνεται δικό μας χωρίς νά 
πάψει νά εἶναι οὐράνιο ἀγαθό.

«Δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται 
ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· ὁ δὲ 
δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται» (Πρὸς ῾Ρωμαίους 
α´ 17). 

∆ηλαδή: «Γιατί στό εὐαγγέλιο ἀποκαλύπτεται 
ὅτι ὁ Θεός δικαιώνει τόν ἄνθρωπο, ἀρκεῖ αὐτός 
νά πιστέψει ὁλοκληρωτικά στόν Θεό· ὅπως λέει 
κι ἡ Γραφή. Ὁ δίκαιος ἐξαιτίας τῆς πίστεώς του 
θά ζήσει».

«Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πε-
φανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ 
τῶν προφητῶν, δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς 
πιστεύοντας· οὐ γάρ ἐστι διαστολή» (Πρὸς 
῾Ρωμαίους γ ́ 21-22).

∆ηλαδή: «Τώρα ὅμως ἔγινε αὐτό πού εἶχαν 
προαναγγείλει ὁ νόμος κι οἱ προφῆτες: ἀπο-
καλύφθηκε στόν κόσμο ἡ σωτήρια ἐπέμβαση 
τοῦ Θεοῦ, χωρίς τή μεσολάβηση τοῦ νόμου. Ἡ 
σωτήρια αὐτή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνεται, 
διά μέσου τῆς πίστεως στόν Ἰησοῦ Χριστό, 
σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ὁ Θεός σώζει 
ὅλους ὅσοι πιστεύουν χωρίς νά κάνει διάκριση 
Ἰουδαίων καί ἐθνικῶν».

«Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, 
καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ 
δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν» (Πρὸς 
῾Ρωμαίους ι ́ 3).

∆ηλαδή: «Γι’ αὐτό, στήν πράξη ἀγνοοῦν τό 
γεγονός πώς μόνον ὁ Θεός μπορεῖ νά δικαιώσει 
τόν ἄνθρωπο, καί προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο 
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νά δικαιωθοῦν μέ τά ἔργα τους. Τό ἀποτέλεσμα 
εἶναι πώς δέν ἀποδέχτηκαν τή δικαίωση πού 
προσφέρει ὁ Θεός μέσῳ τοῦ Χριστοῦ».

Συγχρόνως ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὑπονοεῖ ὅτι 
ἡ μετάδοση τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ στόν 
ἄνθρωπο θεμελιώνεται στήν πιστότητα τοῦ Θεοῦ 
νά πραγματοποιήσει τίς ὑποσχέσεις Του πού σέ 
τελευταία ἀνάλυση ἐκδηλώνει τήν εὐσπλαγχνία 
Του. Ὁ Θεός δείχνει τή δικαιοσύνη Του:

«Ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον 
καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως ̓Ιησοῦ» (Πρὸς 
῾Ρωμαίους γ ́ 26). 

∆ηλαδή: «Στό παρελθόν ἐξαιτίας τῆς ἀνεκτι-
κότητάς του. Ἔτσι ὁ Θεός φανερώνει τήν ἀγάπη 
του τόν ἔσχατο αὐτό καιρό, καί δείχνει καθαρά 
ὅτι εἶναι καί δίκαιος καί δικαιώνει ὅσους 
πιστεύουν στόν Ἰησοῦ».

Στό χωρίο οἱ δύο ἔννοιες ἀντιπαραβάλλονται 
ἀφ’ ἑνός μέν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί ἀφ’ 
ἑτέρου ἡ δικαιοσύνη τοῦ ἀνθρώπου.

«Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην» 
(τή χάρη πού παραχωρήθηκε στούς χριστιανούς) 
καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι (τήν 
ἀνθρώπινη δικαιοσύνη) τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ 
οὐχ ὑπετάγησαν». 

Τελικά τό βιβλικό μήνυμα τῆς δικαιοσύνης 
μπορεῖ νά συνοψισθεῖ ὡς ἑξῆς:

Ὁ ἄνθρωπος διανύοντας τόν χρόνο τῆς ζωῆς 
του μέσα στήν ἱστορία ὀφείλει νά «ποιῇ δικαιο-
σύνη» (Α ́ Ἰωάννου γ ́ 7). Ἀντιλαμβάνεται ὅμως 
ὅτι δέν μπορεῖ μέ τίς δικές του δυνάμεις νά 
κατακτήσει αὐτή τή δικαιοσύνη, μπορεῖ ὅμως 
νά τὴ δεχθεῖ ὡς δῶρο τῆς θείας Χάριτος. 
Αὐτή ἡ θεία Χάρη δημιουργεῖ μέσα στόν ἄν-
θρωπο τή δικαιοσύνη πού ἡ ἴδια ἀπαιτεῖ ἀπό 
τόν ἴδιο, τόν καθιστᾶ δίκαιο. 

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
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Κανονισμός περί ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως 
τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων

ΚΆΝΌΝΊΣµΌΊ - ΑΠΌΦΆΣΈΊΣ

Ἀριθμ. 71/110/2019

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν:
1. Τά ἄρθρα 3 παρ. 1 καί 13 παρ. 1-3 τοῦ Συντάγματος,
2. τά ἄρθρα 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, 36, 37 παρ. 2 καί 38 παρ. 
2 τοῦ ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 146/Α ́/1977), 
3. τά ἄρθρα 2 παρ. 1 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 «Περί 
Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» (ΦΕΚ 1/Α ́/1980),
4. τά ἄρθρα 3 καί 6 τοῦ Κανονισμοῦ 305/2018 «Περί 
Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ Α ́153/22.8.2018), 
5. τό ἄρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. δ ́ καί ε ́ τοῦ Κανονισμοῦ 
263/2014 «Περί συγκροτήσεως ἁρμοδιοτήτων καί 
λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν 

Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» 
(ΦΕΚ 272/Α ́/2014),
6. τά δημογραφικά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς ἀπογραφῆς τοῦ ἔτους 2011 (ΦΕΚ 697/
20.03.2014 τεῦχος Β ́),
7. τήν ὑπ’ ἀριθ. 704/29.12.2018 πρότασιν τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί
8. τήν ἀπό 9.1.2019 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διάρθρωσιν τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
Ἱεροκηρύκων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυθήρων, καθώς καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων 
αὐτῆς, οἱ ὁποῖες βαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό, 
καί ἐγκρίνομεν τόν Κανονισμόν τῆς ὀργανώσεως.
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*Συνολικός Ἀριθμός Ἐνοριῶν: 31, Ἱερῶν Προσκυνημάτων: 2
*Σύνολον Ὀργανικῶν Θέσεων Ἐφημερίων: 34 
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Ἄρθρον 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

Τρεῖς (3) θέσεις Ἱεροκηρύκων ΠΕ Κατηγορίας καί 
εἰδικότητος Θεολόγων, συσταθεῖσαι διά τοῦ ἄρθρου 
25 τοῦ ν. 817/1978 καί κατανεμηθεῖσαι οἱ δύο διά τοῦ 
αὐτοῦ ἄρθρου καί ἡ μία διά τοῦ Π.Δ. 582/1980. 

Ἄρθρον 3
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

Τρεῖς (3) θέσεις Διακόνων, κατηγορίας ΔΕ-ΠΕ, 
συσταθεῖσαι διά τοῦ ν. 673/1977. Ἐκ τῶν ἀρχικῶς 
συσταθεισῶν ὀκτώ (8) θέσεων Διακόνων α) δύο (2) 
μετετράπησαν σέ θέσεις Ἱεροκηρύκων (ν. 817/1978), β) 
δύο (2) μετεφέρθησαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν 
(Π.Δ. 367/1979, Φ.Ε.Κ. Α ́115), γ) τρεῖς (3) μετετράπησαν 
σέ θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, ὡς περιγράφεται 
εἰς τό ἄρθρον 4, ἐνῶ δ) μία (1) θέσις μετεφέρθη ἐκ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ (Φ.Ε.Κ. 
756/10.10.1994). 

Ἄρθρον 4
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
αἱ ὁποῖαι βαρύνουν τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν
 α) Μία (1) θέσις Κλάδου ΔΕ 1 Γραμματέων, συσταθεῖσα 

διά τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ νόμου 1476/1984.
β) Μία (1) θέσις, Κλάδου ΔΕ 2 Ὁδηγοῦ-Κλητῆρος, 

συσταθεῖσα διά τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ νόμου 1476/1984.
 γ) Μία (1) θέσις, Κλάδου ΤΕ 1 Διοικητικοῦ - 

Οἰκονομικοῦ, συσταθεῖσα διά τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ νόμου 
3255/2004.

δ) Μία (1) προσωποπαγής θέσις, Κλάδου ΠΕ 2 
Διοικητικοῦ, συσταθεῖσα διά μετατάξεως, δυνάμει 
τῶν νόμων 4024/2011 καί 4301/2014 καί τῆς Ἐγκριτικῆς 
ἀποφάσεως ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. Μ/1606/5.4.2016 τῆς 
Ἐπιτροπῆς τοῦ ἄρθρου 2, παρ. 1 τῆς ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 
813/Γ ́/31.8.2016).

Ἄρθρον 5
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Τά τῆς πληρώσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν 
προηγουμένων ἄρθρων ὡς καί τά τῆς ἐν γένει ὑπηρε-
σιακῆς καταστάσεως τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι διορίζονται 
εἰς τίς θέσεις αὐτές διέπονται, κατά περίπτωσιν, ἀπό τίς 
διατάξεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν ἄρθρων 37, 38 καί 

42 τοῦ Ν. 590/1977 καί τῶν κατ’ ἐξουσιοδότησιν αὐτῶν 
ἐκδοθέντων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος Κανονισμῶν 5/1978 «Περί Κώδικος 
Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» (ΦΕΚ Α´ 48), 305/2018 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ Α´ 153) καί λοι-
πῶν συναφῶν Κανονισμῶν.

Ἄρθρον 6
Τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῇ προτάσει τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, καί ἐφ’ ὅσον 
μεταβληθοῦν τά ὅρια ἤ ὁ ἀριθμός ἤ ὁ πληθυσμός τῶν 
ὑφισταμένων Ἐνοριῶν, ἐπιβάλλοντα τήν ἀνάλογον 
μεταβολήν τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
εἴτε ὁ ἀριθμός τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἄρθρον 7
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός ἔχει διαπιστωτικόν χαρακτῆρα 
καί κατά τοῦτο ἰσχύει ἀπό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος, κατά 
περίπτωσιν, τῶν Προεδρικῶν Διαταγμάτων, τῶν Νόμων, 
τῶν Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων καί τῶν Κανονισμῶν 
συνεπείᾳ τῶν ὁποίων κατηρτίσθη.

Ἄρθρον 8
Δαπάνη

Ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων.

Ἡ παροῦσα ἀπόφασις νά δημοσιευθῆ στήν Ἐφ-
ημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο δελτίο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 9ῃ Ἰανουαρίου 2019

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κανονισμός περί ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως 
τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος
Ἀριθμ. 22/100/2019

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν:
1. Τά ἄρθρα 3 παρ. 1 καί 13 παρ. 1-3 τοῦ Συντάγματος,
2. τά ἄρθρα 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, 36, 37 παρ. 2 καί 38 παρ. 
2 τοῦ ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 146/Α ́/1977), 
3. τά ἄρθρα 2 παρ. 1 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 «Περί 
Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» (ΦΕΚ 1/Α ́/1980),
4. τά ἄρθρα 3 καί 6 τοῦ Κανονισμοῦ 230/2012 «Περί 
Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ 73/Α ́/2012), 
5. τό ἄρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. δ ́ καί ε ́ τοῦ Κανονισμοῦ 
263/2014 «Περί συγκροτήσεως ἁρμοδιοτήτων καί λει-
τουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν 
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 272/
Α ́/2014),
6. τά δημογραφικά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς 

Ὑπηρεσίας τῆς ἀπογραφῆς τοῦ ἔτους 2011 (ΦΕΚ 697/
20.03.2014 τεῦχος Β ́),
7. τήν ὑπ’ ἀριθ. 2241/28.12.2018 πρότασιν τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσο-
στόμου καί
8. τήν ἀπό 9.1.2019 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διάρθρωσιν τῶν Ἐνο-
ριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, Ἱερο-
κηρύκων καί Διακόνων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, 
καθώς καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, 
οἱ ὁποῖες βαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό, καί 
ἐγκρίνομεν τόν Κανονισμόν τῆς ὀργανώσεως τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν αὐτῆς ὡς 
ἑξῆς:

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 2 [ΦΈΒΡΌΎΆΡΊΌΣ 2019]

138



139

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 2 [ΦΈΒΡΌΎΆΡΊΌΣ 2019]

140



141

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 2 [ΦΈΒΡΌΎΆΡΊΌΣ 2019]

142



143

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 2 [ΦΈΒΡΌΎΆΡΊΌΣ 2019]

144



145

Ἄρθρον 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Ι. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ

α. Μία (1) θέσις Ἐφημερίου ΠΕ Κατηγορίας, τοῦ 
Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου 
Νέου Προκοπίου (ΦΕΚ Α ́ 207/2012), προβλεπόμενη διά 
τοῦ ἄρθρου 3 παρ. 8 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 305/2018 Κανονισμοῦ 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ Α ́ 153/2018).

β. Μία (1) θέσις Ἐφημερίου ΠΕ Κατηγορίας, τοῦ 
Ἱεροῦ Προσκυνήματος Παναγίας Φανερωμένης Νέας 
Ἀρτάκης (ΦΕΚ Α ́ 244/2013), προβλεπομένη διά τοῦ 
ἄρθρου 3 παρ. 8 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 305/2018 Κανονισμοῦ 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ Α ́ 153/2018)

γ. Μία (1) θέσις Ἐφημερίου ΠΕ Κατηγορίας, τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Χαλκίδος, προβλεπόμενη 
διά τοῦ ἄρθρου 50 παρ. 3 τοῦ Α.Ν. 2200/1940 (ΦΕΚ Α ́  

42/1940), ἐν συνδυασμῷ μετά τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 9 τοῦ 
Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ Α ́ 245/1.11.2007).

Ἄρθρον 3
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

Τρεῖς (3) θέσεις Ἱεροκηρύκων ΠΕ Κατηγορίας καί 
εἰδικότητος Θεολόγων, συσταθεῖσες διά τοῦ ἄρθρου 
25 τοῦ N. 817/1978 καί κατανεμηθεῖσες α) οἱ δύο (2) 
διά τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου καί β) ἡ μία (1) διά τοῦ Π.Δ. 582/
1980.

Ἄρθρον 4
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

Πέντε (5) ὀργανικές θέσεις Διακόνων, κατηγορίας 
ΔΕ-ΠΕ, συσταθεῖσες διά τοῦ Ν.Δ. 1398/1973 καί κατα-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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νεμηθεῖσες διά τοῦ ν. 673/1977. Ἐκ τῶν ἀρχικῶς 
συσταθεισῶν δέκα (10) θέσεων Διακόνων, α) δύο (2) 
μετετράπησαν εἰς θέσεις Ἱεροκηρύκων (ἄρθρον 25 
Ν. 817/1978) καί β) τρεῖς (3) μετετράπησαν εἰς θέσεις 
ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, ὡς ἕπεται.

Ἄρθρον 5
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ὑφίστανται οἱ ἑξῆς ὀργανικές θέσεις ἐκκλησιαστικῶν 

ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖες βαρύνουν τόν Κρατικό Προ-
ϋπολογισμό: α) Μία (1) θέσις ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλή-
λου, κλάδου ΔΕ Διοικητικοῦ - Οἰκονομικοῦ, ἡ ὁποία 
συνεστήθη διά τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ Ν. 1476/1984 καί 
κατενεμήθη μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. Υ.Α. Φ.031/259/Α1/31 (ΦΕΚ 
Β ́ 128/12.3.1985).

 β) Μία (1) θέσις ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου, κλάδου 
ΔΕ Ὁδηγοῦ, ἡ ὁποία συνεστήθη διά τοῦ ἄρθρου 20 
τοῦ Ν. 1476/1984 καί κατενεμήθη μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. Υ.Α. 
Φ.031/259/Α1/31 (ΦΕΚ Β ́ 128/12.3.1985).

γ) Μία (1) θέσις ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικοῦ - Οἰκονομικοῦ, ἡ ὁποία συνεστήθη διά 
τοῦ ἄρθρου 19 παρ. 5 τοῦ ν. 2819/2000 καί κατενεμήθη 
διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. Υ.Α. 293α/Α1/298/20.11.2000 (ΦΕΚ Β ́  
1351/7.11.2000). 

Ἄρθρον 6
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Τά τῆς πληρώσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν 
προηγουμένων ἄρθρων ὡς καί τά τῆς ἐν γένει 
ὑπηρεσιακῆς καταστάσεως τῶν θρησκευτικῶν 
λειτουργῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, οἱ 
ὁποῖοι διορίζονται εἰς τίς θέσεις αὐτές διέπονται, κατά 
περίπτωσιν, ἀπό τίς διατάξεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, 
τῶν ἄρθρων 37, 38 καί 42 τοῦ Ν. 590/1977 καί τῶν κατ’ 
ἐξουσιοδότησιν αὐτῶν ἐκδοθέντων ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Κανονισμῶν 
5/1978 «Περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» 
(ΦΕΚ Α ́ 48), 305/2018 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» 
(ΦΕΚ Α ́ 153) καί λοιπῶν συναφῶν Κανονισμῶν.

Ἄρθρον 7
Τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ

 Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῇ προτάσει τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, καί ἐφ’ ὅσον μετα-
βληθοῦν τά ὅρια ἤ ὁ ἀριθμός ἤ ὁ πληθυσμός τῶν 
ὑφισταμένων Ἐνοριῶν, ἐπιβάλλοντα τήν ἀνάλογον 
μεταβολήν τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
εἴτε ὁ ἀριθμός τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἄρθρον 8
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

 Ὁ παρών Κανονισμός ἔχει διαπιστωτικόν χαρακτῆρα 
καί κατά τοῦτο ἰσχύει ἀπό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος, κατά 
περίπτωσιν, τῶν Προεδρικῶν Διαταγμάτων, τῶν Νόμων, 
τῶν Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων καί τῶν Κανονισμῶν συν-
επείᾳ τῶν ὁποίων κατηρτίσθη.

Ἄρθρον 9
Δαπάνη

Ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος.

 Ἡ παροῦσα ἀπόφασις νά δημοσιευθῆ στήν Ἐφημε-
ρίδα τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο δελτίο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 9ῃ Ἰανουαρίου 2019

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019
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Κανονισμός περί ἐκμισθώσεως, μισθώσεως, 
παραχωρήσεως, ἐκποιήσεως, ἀγορᾶς, 

ἀνταλλαγῆς καί ἀντιπαροχῆς ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων, 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος

Ἀριθμ. 4916/2018/43/2019

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τό ἄρθρο 46 παρ. 2 τοῦ ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (Α´ 146), καί τό 
ἄρθρο 68 παρ. 1, ὑποπαρ. 6 τοῦ ν. 4235/2014,
2. τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός 
τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, αἱ ὁποῖαι ἀπορρέουν ἀπό 
τάς Εὐαγγελικάς ἐπιταγάς, τούς Ἱερούς Κανόνας καί 
τούς νόμους τοῦ Κράτους,
3. τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί 
πνευματικάς ἀναγκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀργολίδος,
4. τήν 1143/27.9.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου, 
5. τήν ὑπ’ ἀριθ. 128/2.11.2018 Γνωμοδότησιν τῆς Νομικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
6. τήν ἀπό 12.12.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ἐγκρίνει τόν Κανονισμόν ἐκμισθώσεως, μισθώσεως, 

παραχωρήσεως, ἐκποιήσεως, ἀγορᾶς, ἀνταλλαγῆς καί 
ἀντιπαροχῆς, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων της Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ἀργολίδος, ἔχοντα οὕτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
«περί ἐκμισθώσεως, μισθώσεως, παραχωρήσεως, 

ἐκποιήσεως, ἀγορᾶς, ἀνταλλαγῆς καί ἀντιπαροχῆς τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἀργολίδος»

Ἄρθρον 1
Ἀντικείμενο Κανονισμοῦ

1. Ὁ παρών Κανονισμός ρυθμίζει τή διαδικασία πού 
θά τηρεῖται γιά τήν κατάρτιση συμβάσεων οἰκονομικῆς 
διαχειρίσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων καί εἰδικό-
τερα τή διαδικασία, ἡ ὁποία πρέπει νά τηρεῖται ὑπό 

τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου ἤ 
ἰδιωτικοῦ δικαίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀργολίδος καί 
ἀφορᾶ τίς συμβάσεις ἐκμισθώσεων, χρονοεκμισθώσεων 
(leasing), παραχωρήσεων τῆς χρήσεως ἐπί μηνιαίου ἡ 
ἐτησίου μισθώματος, ἐκποιήσεων, ἀγορῶν, ἀνταλλαγῶν 
καί ἐκποιήσεως ἐπί ἀντιπαροχῇ ἀκινήτων ἡ ἐπί τιμήματι, 
τῶν ὁποίων ἡ ἰδιοκτησία ἤ ἡ ἐπικαρπία ἀνήκει ἤ ἔχει 
ἀνατεθεῖ ἡ διαχείριση καί διοίκηση σέ αὐτά μέ διάταξη 
νόμου ἤ οἱασδήποτε μορφῆς σύμβαση διαχειρίσεώς 
τους.

2. Ὡς Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) κατά τά ἀνωτέρω ὁρίζονται τά 
ἀναφερόμενα στό ἄρθρον 1 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/1977 ὅπως 
ἰσχύει κάθε φορά. Ὡς Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα 
Ἰδιωτικοῦ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ὁρίζονται τά ἡσυχαστήρια, 
τά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, τά Ἱερά Προσκυνήματα 
καί τά ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα.

3. Ὡς διοικοῦν ὄργανο γιά τίς ἀνάγκες τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ νοεῖται τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο γιά 
τήν Ἱ. Μητρόπολη, τό Ἡγουμενοσυμβούλιο γιά τήν Ἱ. 
Μονή, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν Ἐνορία 
καί τό ἑκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο γιά τά λοιπά 
ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ́ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ἄρθρον 2
Τρόπος Ἐκμισθώσεως

1. Τά ἐκκλησιαστικά ἀκίνητα ἐκμισθώνονται διά δημο-
σίου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ.

2. Κατ’ ἐξαίρεση τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο 
μπορεῖ νά προβαίνει κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ διοικοῦν-
τος ὀργάνου του σέ ἐκμισθώσεις ἄνευ διαγωνισμοῦ:

α) Ὅταν ἡ ἐτησία πρόσοδος παρά τοῦ ἐκμισθουμέ-
νου ἀκινήτου δέν ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν δέκα πέντε 
χιλιάδων (15.000) εὐρώ. 

β) Ὅταν πρόκειται γιά ἐκμίσθωση ἀκινήτων πρός 
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ἄλλα ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ἤ σέ ὀργανισμούς 
καί ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα κοινωφελοῦς χαρακτῆρα 
ἰδιωτικοῦ δικαίου, τά ὁποῖα ἐκπληροῦν κοινωφελεῖς 
σκοπούς, γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν στεγαστικῶν 
ἤ ἄλλων σχετικῶν πρός ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν 
τους λειτουργικῶν ἀναγκῶν. Κοινωφελής σκοπός 
γιά τήν ἐφαρμογή τῆς παρούσης διατάξεως εἶναι 
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρει κατά προτεραιότητα καί 
ἀποδεδειγμένα τό κοινωνικό σύνολο ἤ κοινωνικές 
ὁμάδες καί δέν περιορίζεται στά μέλη τοῦ νομικοῦ 
προσώπου, ἐν πάσῃ δέ περιπτώσει δέν μπορεῖ νά 
ἀποβλέπει σέ οἰκονομικῆς φύσεως ἐπιχείρηση. 
Περιορισμένης ἐκτάσεως οἰκονομικές δραστηριότητες 
ὡς πηγή προσθέτων πόρων κοινωφελοῦς ἱδρύματος, 
ἐφ’ ὅσον ἐξυπηρετοῦν τόν σκοπό τῆς παραχωρήσεως, 
κρίνονται κατά περίπτωσιν ἀπό τό ὄργανο πού διοικεῖ 
τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο.

γ) Ὅταν πρόκειται γιά ἐκμίσθωση ἀκινήτων πού 
προορίζονται γιά ἐντελῶς καθορισμένη εἰδική ἐποχιακή 
χρήση, καί ἡ ὁποία σέ καμμία περίπτωση δέν μπορεῖ νά 
διαρκέσει πλέον τῶν ἑπτά (7) μηνῶν.

δ) Ὅταν πρόκειται γιά ἐκμίσθωση μέ σκοπό τήν 
ἀπόκτηση ἤ διατήρηση τῆς νομῆς ἀκινήτου, ὁπότε ἡ 
ἐκμίσθωση συνομολογεῖται γιά χρονικό διάστημα μέχρι 
δύο (2) ἐτῶν.

ε) Ὅταν ὁ δεύτερος ἐπαναληπτικός διαγωνισμός 
ἀποβεῖ ἄγονος ἤ ἀσύμφορος κατά τήν αἰτιολογημένη 
κρίση τοῦ ὀργάνου πού διοικεῖ τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο.

στ) Κατ’ ἐφαρμογήν πάσης ἄλλης εἰδικῆς διατάξεως 
νόμου, διά τῆς ὁποίας ἐπιτρέπεται ἡ ἄνευ διαγωνισμοῦ 
ἐκμίσθωση ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου.

3. Τό καθοριζόμενο διά τῆς παραγράφου 2, περί-
πτωσις α ́, τοῦ παρόντος ἄρθρου ποσό δύναται νά 
ἀναπροσαρμόζεται ἀνά τριετία δι᾽ ἀποφάσεως τοῦ 
Μητροπολίτου.

4. Πρό τῆς ἐκμισθώσεως συντάσσεται ἀπό ἐπι-
λεγόμενο ἀνεξάρτητο ἐκτιμητή (φυσικοῦ ἤ νομικοῦ 
προσώπου) πού ἀσκεῖ κατ’ ἐπάγγελμα τό ἔργον τοῦτο, 
Ἔκθεση καταμετρήσεως καί ἐκτιμήσεως τῆς ἀγοραίας 
ἀξίας καί μισθωτικῆς ἀξίας τοῦ πρός ἐκμίσθωση 
ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου. Σέ καμμία περίπτωση τό 
ζητούμενο μίσθωμα δέν δύναται νά ὑπολείπεται τῆς 
προσδιοριζομένης μισθωτικῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου, ὡς 
προκύπτει ἐκ τῆς ἀνωτέρω ἐκθέσεως. Σέ περίπτωση 
ἀκάρπου δημοπρασίας δύναται νά ἐπαναδημοπρατηθεῖ 
μέ μείωση κατά 10% τῆς τιμῆς τῆς πρώτης προσφορᾶς. 

Ἐάν ἀποβεῖ ἄκαρπη καί αὐτή ἡ δημοπρασία, δύναται νά 
ἐκμισθωθεῖ καί μέ ἀπευθείας σύμβαση.

Στήν Ἔκθεση ἀναφέρονται ὁ Ο.Τ.Α., ὁ οἰκισμός, 
ἡ θέση, τυχόν ἐπωνυμία, ἡ ἀκριβής διεύθυνση, ἡ 
ὑπάρχουσα χρήση τοῦ ἀκινήτου, ἡ ἀντικειμενική ἀξία, 
ἡ παλαιότητα, ἡ ἐμπορικότητα τῆς περιοχῆς, καθώς καί 
κάθε ἄλλο στοιχεῖο τό ὁποῖο κρίνεται ἀπαραίτητο γιά 
τόν προσδιορισμό τῆς ἐμπορικῆς ἀξίας τοῦ ἀκινήτου.

Ἄρθρον 3
Χρονική διάρκεια ἐκμισθώσεως

1. Ἡ διάρκεια τῆς μισθώσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ἀκίνητων καθορίζεται ἐλεύθερα ἀναλόγως τῆς 
καταστάσεως τοῦ ἀκινήτου ἐάν αὐτό χρῄζει 
ἀνακατασκευῆς, συντηρήσεως, διατηρήσεως. Μπορεῖ 
νά καθορισθεῖ καί μακροχρόνια μίσθωση ἀναλόγως 
τῆς θέσης καί κατάστασης τοῦ ἀκινήτου καί ἐάν γιά τή 
συντήρησή του ἤ τήν ἀνακατασκευή του ἀπαιτοῦνται 
ἰδιαίτερα οὐσιώδεις δαπάνες τοῦ μισθωτοῦ καί ὑπό τήν 
προϋπόθεση ὅτι τίς ἐπωμίζεται ἐξ ὁλοκλήρου. Εἰδικῶς 
διά τά ἀγροκτήματα, ἐλαιοκτήματα καί ἐν γένει γιά 
τίς ἀγροτικές ἐκτάσεις, ἡ διάρκεια εἶναι τετραετής 
τουλάχιστον (ἄρθρα 619 - 634 ΑΚ).

2. Γιά τή δημοπράτηση ἐκμισθώσεως ἀκινήτων πού 
ὑπάγονται σέ εἰδικό καθεστώς προστατευόμενης 
ἐπαγγελματικῆς ἤ ἄλλης χρήσεως, ἐφαρμόζονται καί οἱ 
κατά περίπτωση ἰσχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ἄρθρον 4
Εἰδικές ἐκμισθώσεις ἐκμετάλλευσης ἀκινήτων

1. Ἐπιτρέπεται ἡ κατάρτιση μακροχρονίου μισθώσε-
ως διαρκείας ἕως πεντήκοντα (50) ἐτῶν, γιά περιπτώσεις 
ἐκμεταλλεύσεως καί ἀξιοποιήσεως μεγάλων ἀγόνων 
ἐκτάσεων ἤ γηπέδων ἐντός ἤ ἐκτός σχεδίου πόλεως 
ἤ οἰκισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερα οὐσιώδεις 
δαπάνες τοῦ μισθωτοῦ, ὅπως κατασκευή κτιρίων, 
τεχνικῶν ἔργων, ἐγκαταστάσεων καί γενικῶς τήν 
ἐκτέλεση μεγάλου ἐπενδυτικοῦ προγράμματος, μέ 
αὐτοχρηματοδότηση ἤ ὄχι.

2. Ἡ ἐπιλογή τοῦ μισθωτῆ, ἐφ’ ὅσον δέν εἶναι 
δυνατόν ἤ συμφέρον νά γίνει μέ τή διαδικασία 
τοῦ δημοσίου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ, κατόπιν 
αἰτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου, γίνεται 
διά προσκλήσεως ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος καί 
ἀξιολογήσεως προσφορῶν. Σέ κάθε περίπτωση οἱ 
ὅροι τῆς διακηρύξεως πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ 
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ἤ τῆς προσκλήσεως ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος 
καθορίζονται κατά περίπτωση μέ ἀπόφαση τοῦ 
διοικοῦντος ὀργάνου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου.

3. Στήν κατά τήν προηγουμένη παράγραφο ἀπόφαση 
θά περιλαμβάνονται εἰδικοί ὅροι γιά τά οἰκονομικά, 
τεχνικά καί λοιπά στοιχεῖα, ὡς καί πιθανά ἐπενδυτικά 
προγράμματα μελετοκατασκευῶν ἤ συμπράξεων 
δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ τομέως (Σ.Δ.Ι.Τ.) καί τά κριτήρια 
ἀξιολογήσεως καί βαθμολογίας γιά τήν ἐπιλογή τῶν 
ὑποψηφίων μισθωτῶν. Ἡ διατύπωση τῶν τελικῶν 
ὅρων τῆς συμβάσεως θά γίνεται ἐντός τοῦ πλαισίου 
τῶν ὅρων τῆς προσκλήσεως καί κατόπιν ἀπ’ εὐθείας 
διαπραγματεύσεων. Ἡ κατάρτιση συμβάσεως ἐξαρτᾶται 
ἀπό τήν ἀπόλυτη κρίση τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου.

4. Ἐπιτρέπεται ἡ μίσθωση διά πολλαπλές χρήσεις, 
προσδιοριζομένης ὅμως ἐπακριβῶς στό κείμενο τοῦ 
ἀρχικοῦ μισθωτηρίου.

5. Μετά τήν ὑπογραφή τοῦ ἀρχικοῦ μισθωτηρίου, 
ἐπιτρέπεται ἡ μετατροπή τῆς χρήσεως τοῦ μισθίου 
συνολικῶς ἤ ἐν μέρει, μόνον ἐφ’ ὅσον τήν ἐγκρίνει 
τό διοικοῦν ὄργανον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου, τό ὁποῖον θά ὁρίσει τούς ὅρους καί 
προϋποθέσεις αὐτῆς κατόπιν προηγουμένης ἐγγράφου 
αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ.

6. Ἡ μακροχρόνια μίσθωση σέ φυσικό πρόσωπον εἶναι 
ἐλευθέρως μεταβιβαστή κατ’ αἴτηση τοῦ καθολικοῦ 
διαδόχου καί κατόπιν ἐγγράφου ἀποδοχῆς τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου.

Ἄρθρον 5
Προκήρυξη Διαγωνισμοῦ Ἐκμισθώσεως

1. Οἱ ὅροι πάσης μισθώσεως καθορίζονται ὑπό τοῦ 
διοικοῦντος ὀργάνου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου ἤ τοῦ ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένου ὀργά-
νου καί περιλαμβάνονται στή σχετική διακήρυξη δια-
γωνισμοῦ.

2. Ἡ διακήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ ὑπογράφεται 
διά τήν Ἱ. Μητρόπολη, Ἱ. Μονές, Ἐνορίες ὑπό τοῦ 
Μητροπολίτου, ἡγουμένου καί Προέδρου τοῦ Ἐκ-
κλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀντιστοίχως καί ὅσον 
ἀφορᾶ τά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Ι.Δ. ὑπό τῶν ἁρμοδίως 
ἐξουσιοδοτημένων ὀργάνων τους, δημοσιεύεται δέ 
δέκα (10) τουλάχιστον ἡμέρες πρό τοῦ διαγωνισμοῦ, 
δι’ ἀναρτήσεως στήν ἱστοσελίδα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου ἤ στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως. Γιά τίς ἐκμισθώσεις μέ ἐτήσιο μίσθωμα 
πού ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν δέκα πέντε χιλιάδων 
(15.000) εὐρώ περίληψη τῆς διακηρύξεως δημοσιεύεται 
σέ μία ἤ περισσότερες τοπικές ἐφημερίδες δέκα ἡμέρες 
πρό τοῦ διαγωνισμοῦ. Τό μέγεθος τῆς δημοσιότητας 
πρέπει νά εἶναι ἀνάλογο τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως καί τοῦ 
προσδοκωμένου ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ σέ 
συνάρτηση πρός τό κόστος τῆς δημοσιότητας.

3. Ἡ διακήρυξη μπορεῖ νά παραπέμπει στίς ἰσχύουσες 
γιά τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα διατάξεις τοῦ 
παρόντος Κανονισμοῦ καί νά περιλαμβάνει:

Τόν χρόνο (ἡμερομηνία, ὥρα ἐνάρξεως καί λήξεως), 
τόν τόπο διενεργείας τῆς δημοπρασίας, τόν τρόπο 
κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος, τήν περιγραφή 
τοῦ ἀκινήτου καθ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τό εἶδος, τή θέση, τίς 
συγκεκριμένες ἐπιτρεπτές χρήσεις, τό ἐμβαδόν, τήν 
τιμή ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας καί τοῦ καταβλητέου 
μισθώματος, τίς τυχόν σταδιακές ἀναπροσαρμογές τοῦ 
μισθώματος, καί ἰδιαίτερα ἐπί πολυετῶν μισθώσεων 
τόν τρόπο καί τόν τόπο καταβολῆς τοῦ μισθώματος, 
τή διάρκεια τῆς μισθώσεως καί τούς λοιπούς ὅρους μέ 
τούς ὁποίους θά συμφωνηθεῖ ἡ ἑκάστοτε συγκεκριμένη 
μίσθωση.

Ἄρθρον 6
Χρόνος καί Τόπος διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ

1. Οἱ διαγωνισμοί ἐκμισθώσεων ἤδη ἐκμισθωμένων 
ἀκινήτων διενεργοῦνται ἐντός τοῦ προηγουμένου ἀπό 
τῆς λήξεως τῆς ὑπαρχούσης μισθώσεως τριμήνου καί 
πάντως ἀμελλητί (ἄνευ ὑπαιτίου καθυστερήσεως) γι’ 
αὐτές πού ἤδη ἔχουν λήξει.

2. Οἱ διαγωνισμοί διενεργοῦνται ἀπό ἐπιτροπές, οἱ 
ὁποῖες ὁρίζονται ὑπό τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου ἤ τοῦ ἁρμοδίως 
ἐξουσιοδοτημένου ὀργάνου ταυτόχρονα μέ τή λήψη 
ἀποφάσεως διά τήν ἐκμίσθωση τοῦ ἀκινήτου. Αὐτό 
ἰσχύει καί στούς διαγωνισμούς μέ ἔγγραφες προσφορές 
ἡ μέ ἐγγραφή προσφορᾶς καί πρόσθετη δυνατότητα 
βελτιώσεως τῆς προσφορᾶς.

3. Οἱ διαγωνισμοί διεξάγονται στήν ἕδρα τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου ἤ στά γραφεῖα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος.

4. Οἱ προσφορές ὑποβάλλονται πρός τήν ἁρμόδια 
ἐπιτροπή διενεργείας τοῦ διαγωνισμοῦ κατά τήν 
ἡμερομηνία καί ὥρα πού ὁρίζεται στή διακήρυξη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ἄρθρον 7
Τρόπος διενέργειας τοῦ διαγωνισμοῦ

1. Γιά τή συμμετοχή στόν διαγωνισμό ἀπαιτεῖται 
κατάθεση ἐγγυήσεως εἴτε δι’ ἐγχειρίσεως χρηματικοῦ 
ποσοῦ τοῖς μετρητοῖς εἰς τό ταμεῖο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου ἤ διά καταθέσεως ἐγγυητικῆς 
ἐπιστολῆς ἀνεγνωρισμένης στήν Ἑλλάδα τράπεζας. 
Προσφορές ἄνευ ἐγγυήσεως δέν γίνονται δεκτές 
πρός κατάθεση. Ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς ὁρίζεται κατ’ 
ἐκτίμηση σέ ποσόν ἴσο πρός τό ἕνα δωδέκατο (1/12) 
τῶν μισθωμάτων τῆς ἐτήσιας μισθωτικῆς περιόδου 
βάσει τοῦ μισθώματος τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως, ἐκτός 
ἐάν ἄλλως ὁρίζεται στή διακήρυξη.

2. Ἡ ἐγγυητική ἐπιστολή συμμετοχῆς στόν δια-
γωνισμό πρέπει νά εἶναι τριμήνου διαρκείας, ἐκτός 
τυχόν ἀντίθετης καί αὐστηρότερης πρόβλεψης στή 
διακήρυξη.

3. Μέ τήν ἐγγυητική ἐπιστολή, τό πιστωτικό ἵδρυμα 
θά ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέωση καταβολῆς τοῦ καθ-
ορισμένου ποσοῦ, ἄνευ δικαιώματος νά ἐρευνᾶ ἄν 
πράγματι ὑπάρχει ἤ ἄν εἶναι νόμιμη ἡ ἀπαίτηση (κυρία 
ὀφειλή) πρός τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, διά 
μόνης τῆς δηλώσεως τοῦ νομίμου ἐκπροσώπου του γιά 
τήν κατάπτωση τῆς ἐγγυήσεως.

4. Οἱ ἐγγυητικές ἐπιστολές πρέπει νά περιλαμβάνουν 
τόν ἐκδότη ὑπό πλήρη ἐπωνυμία καί διεύθυνση, 
ἡμερομηνία ἐκδόσεως, τόν ἀριθμό τῆς ἐγγυητικῆς 
ἐπιστολῆς, τό δικαιοῦχο ἐκκλησιαστικό νομικό πρό-
σωπο πρός τό ὁποῖο ἀπευθύνεται, τό καλυπτόμενο 
διά τῆς ἐγγυήσεως ποσό, τή σχετική διακήρυξη καί 
τήν ἡμερομηνία τοῦ διαγωνισμοῦ καί τούς ὅρους 
ὅτι: καλύπτει ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θά κάμει χρήση 
τῆς διά καταθέσεώς της πρός τήν Ἐπιτροπή τοῦ 
διαγωνισμοῦ ἀσχέτως ὀνομαστικοῦ προσδιορισμοῦ, ἡ 
ἐγγύηση παρέχεται ἀνέκκλητα καί ἀνεπιφύλακτα, ὁ δέ 
ἐκδότης παραιτεῖται τῆς ἐνστάσεως τῆς διαιρέσεως 
καί διηζήσεως, τό ποσό τῆς ἐγγυήσεως τηρεῖται στή 
διάθεση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου καί 
θά καταβληθεῖ ὁλικά ἤ μερικά ἐντός τριῶν (3) ἡμερῶν 
κατόπιν ἁπλῆς εἰδοποιήσεως δι’ ἐγγράφου τοῦ νομίμου 
ἐκπροσώπου.

5. Ἡ ἐγγυητική ἐπιστολή συμμετοχῆς στόν διαγωνι-
σμό ἤ τά μετρητά, τά ὁποῖα κατατέθηκαν, ἀποδίδονται 
στόν τελευταῖο πλειοδότη (ὑπερθεματιστή) κατά τήν 
ὑπογραφή τοῦ μισθωτηρίου, ἤ κατόπιν τῆς μή ἐγκρίσεως 
τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ, στούς ὑπολοίπους 
συμμετέχοντας στό τέλος τοῦ διαγωνισμοῦ.

6. Οἱ προσφορές διατυπώνονται προφορικά, ἐκτός 
ἐάν στή διακήρυξη καθορίζεται ὁ ἔγγραφος τύπος 
ὑποβολῆς τους εἴτε ὁ ἔγγραφος τύπος μέ δυνατότητα 
βελτιώσεως προφορικά στό ἑπόμενο στάδιο τοῦ δια-
γωνισμοῦ, καί ὅπως ἡ χρονική στιγμή καί ὁ τόπος ὁρί-
ζονται ἀπό τή διακήρυξη ἤ προβλέπονται ἀπό αὐτήν.

7. Κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει νά εἶναι ἀνώτερη 
τῆς ἀμέσως προηγουμένης κατά ποσό ἴσο πρός 
2% τουλάχιστον τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως καί ἡ πρώτη 
προσφορά ἐπίσης κατά ποσοστό 2% ἀνώτερη τῆς τιμῆς 
ἐκκινήσεως.

8. Προσφορά γιά λογαριασμό ἄλλου προσώπου 
δέν ἀποκλείεται, ἀρκεῖ νά παραδίδεται ἀπό τόν ἐμ-
φανιζόμενο, πλήν τῆς ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς, καί σχε-
τικό πληρεξούσιο ἰδιωτικό ἔγγραφο μέ νόμιμη θεώρηση 
τῆς γνησιότητας τῆς ὑπογραφῆς, κατά τήν κατάθεση 
τῆς προσφορᾶς, εἰδ’ ἄλλως θεωρεῖται ἀμάχητα ὁ 
συμμετέχων ὡς πλειοδότης καί ἀτομικῶς γιά τόν 
ἑαυτόν του. Γιά τά νομικά πρόσωπα καί τίς ἑταιρίες 
τό πληρεξούσιο ἰδιωτικό ἔγγραφο ὑπογράφεται ἀπό 
τόν νόμιμο ἐκπρόσωπο τοῦ νομικοῦ προσώπου ἤ τῆς 
ἑταιρείας.

9. Ὁ διαγωνισμός διεξάγεται καί περατώνεται χωρίς 
διακοπή ἐντός τοῦ καθοριζομένου ἀπό τή διακήρυξη 
χρόνου. Γιά τή διενέργειά του συντάσσεται πρακτικό, 
τό ὁποῖο, μετά τή λήξη τοῦ διαγωνισμοῦ καί τήν 
ἀνακήρυξη τοῦ τελευταίου πλειοδότη, ὑπογράφεται 
ἀπό τήν ἐπιτροπή καί ἀπό τόν τελευταῖο πλειοδότη. 
Παράταση τοῦ καθορισμένου χρόνου λήξεως τοῦ 
διαγωνισμοῦ ἐπιτρέπεται ἐφ’ ὅσον συνεχίζονται οἱ 
προσφορές. Κατόπιν λήξεως τοῦ διαγωνισμοῦ καμμία 
προσφορά δέν γίνεται δεκτή.

10. Ἡ ἐπιτροπή διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ μετά 
τό τέλος τοῦ διαγωνισμοῦ συντάσσει ἔκθεση, διά 
τῆς ὁποίας ἐκφέρει τή γνώμη της γιά τό σύμφορον 
ἤ ὄχι τῆς προσφορᾶς τοῦ πλειοδότη καί προτείνει 
τήν κατακύρωση ἤ ὄχι τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημο-
πρασίας.

11. Στόν διαγωνισμό δι’ ἐγγράφων προσφορῶν, οἱ 
οἰκονομικές προσφορές πρέπει νά περιέχονται σέ 
σφραγισμένους φακέλους, κατατίθενται στήν ἐπιτροπή 
διενεργείας τοῦ διαγωνισμοῦ ἐντός τοῦ ὁριζομένου 
ἀπό τή διακήρυξη χρονικοῦ διαστήματος, συνοδεύονται 
ἀπό τήν ἐγγύηση καί τά νομιμοποιητικά καί λοιπά 
ἔγγραφα πού ὁρίζονται στή διακήρυξη. Οἱ προσφορές 
ὑποχρεωτικά ἀναγράφουν τό ὀνοματεπώνυμο, τήν 
ἐπωνυμία καί τή διεύθυνση τοῦ προσφέροντος, τό 
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προσφερόμενο μίσθωμα ὁλογράφως καί ἀριθμητικῶς 
καί εἶναι ὑπογεγραμμένες ἀπό τόν ὑποψήφιο. Μέ 
τήν ὁλοκλήρωση τῆς καταθέσεως τῶν ἐγγράφων 
προσφορῶν καί τόν ἔλεγχο τῶν νομιμοποιητικῶν καί 
λοιπῶν δικαιολογητικῶν ἐγγράφων, ἡ ἐπιτροπή σέ 
δημόσια συνεδρίαση ἀποσφραγίζει τούς φακέλους 
τῶν οἰκονομικῶν προσφορῶν καί συντάσσει πρακτικό 
πού περιέχει τά ὀνόματα τῶν προσφερόντων καί τά 
ἀντίστοιχα προσφερόμενα ποσά.

Ὅταν δέν ἀκολουθεῖ στάδιο βελτιώσεως τῶν ἐγ-
γράφων προσφορῶν μέ προφορικές βελτιώσεις, τό 
πρακτικό ὁλοκληρώνεται μέ τήν ἀνακήρυξη ὡς (προσ-
ωρινοῦ) πλειοδότη τοῦ προσφέροντος τό μεγαλύτερο 
μίσθωμα καί ὑπογράφεται ἀπό τήν ἐπιτροπή καί τόν 
πλειοδότη. Ἔπειτα ἡ ἐπιτροπή συντάσσει ἔκθεση, διά 
τῆς ὁποίας ἐκφέρει τή γνώμη της γιά τό σύμφορον ἤ ὄχι 
τῆς τελικῆς προσφορᾶς καί προτείνει τήν κατακύρωση 
ἤ ὄχι τοῦ ἀποτελέσματος.

12. Ἄλλως, κατά τήν ἴδια ἤ ἑπομένη δημόσια συν-
εδρίαση τῆς ἐπιτροπῆς συνεχίζεται ὁ διαγωνισμός 
μέ τήν ὑποβολή προφορικῶν προσφορῶν κατά τά 
προβλεπόμενα στήν παράγραφο 7 τοῦ παρόντος πλήν 
ἀντίθετης πρόβλεψης στή διακήρυξη. Ἡ ὑποβολή τῶν 
προφορικῶν προσφορῶν διεξάγεται καί τελειώνει 
χωρίς διακοπή μέσα στόν χρόνο, τόν ὁποῖο προέβλεψε 
ἡ διακήρυξη. Γιά τή διενέργεια τῶν προφορικῶν 
πλειοδοσιῶν συντάσσεται πρακτικό, τηρεῖται δέ ἡ δια-
δικασία τῶν τελευταίων περιόδων τῆς προηγούμενης 
παραγράφου.

Ἄρθρον 8
Κατακύρωση ἀποτελέσματος - Ἐπανάληψη διαγωνισμοῦ

1. Γιά τήν κατακύρωση τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ 
διαγωνισμοῦ ἀποφασίζει, κατ’ ἐλεύθερη κρίση, τό 
διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο.

2. Σέ κάθε περίπτωση ἡ ἔγκριση ἤ ὄχι τοῦ 
ἀποτελέσματος μπορεῖ νά γίνει ἐντός προθεσμίας 
ἑνός (1) μηνός τό ἀργότερο ἀπό τή διενέργεια τοῦ 
διαγωνισμοῦ.

3. Σέ περίπτωση ἀρνήσεως τοῦ τελευταίου πλειο-
δότη νά ὑπογράψει τό πρακτικό διεξαγωγῆς τῆς 
δημοπρασίας ἤ τό μισθωτήριο συμβόλαιο ἤ νά προσ-
κομίσει ἐγγύηση καλῆς ἐκτελέσεως τῶν ὅρων τῆς 
μίσθωσης ἐντός τῆς προθεσμίας πού ὁρίστηκε ἀπό τῆς 
ἐγγράφου εἰδοποιήσεώς του, περί τῆς ὁποίας γίνεται 
μνεία στό πρακτικό, καταπίπτει ἡ ἐγγύηση συμμετοχῆς 
στόν διαγωνισμό, ὑπέρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 

προσώπου λόγῳ ποινικῆς ρήτρας, τό δέ ἀκίνητο ἐπ-
αναδημοπρατεῖται σέ βάρος τοῦ τελευταίου πλειοδότη, 
ἐπιφυλασσομένου τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου νά ἐπιδιώξει τήν ἀποκατάσταση 
πάσης περαιτέρω θετικῆς ἤ ἀποθετικῆς ζημίας.

4. Κατά τήν περίπτωση τῆς ἀνωτέρω παραγράφου, 
ἀντί ἐπαναλήψεως τοῦ διαγωνισμοῦ, ἐπιτρέπεται 
κατόπιν αἰτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ διοικοῦντος 
τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὀργάνου, ὅταν 
συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος ἤ ἐκκλη-
σιαστικῆς ὠφελείας, ἰδίως ὅταν ἡ μισθωτική ἀξία εἶναι 
μικρή νά καλεῖται ὁ δεύτερος πλειοδότης γιά τήν 
ὑπογραφή μισθωτηρίου, ἐάν θέλει, μέ τήν τιμή τῆς 
προσφορᾶς του. Στήν περίπτωση αὐτή τά δικαιώματα 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου γιά κατάπτωση 
τῆς ἐγγυήσεως τῆς προηγούμενης παραγράφου 
παραμένουν ἀναλλοίωτα.

5. Ὁ κατά τά ὡς ἄνω ἐπαναληπτικός διαγωνισμός 
σέ βάρος τοῦ τελευταίου πλειοδότη διενεργεῖται 
ἐντός εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμέρας διεξαγωγῆς 
τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ, καί στήν περίπτωση τῆς 
ἀρνήσεως ὑπογραφῆς τοῦ πρακτικοῦ διενεργείας 
αὐτοῦ ἤ ἀπό τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας ὑπογραφῆς 
τοῦ μισθωτηρίου.

6. Κατά τόν ἐπαναληπτικό διαγωνισμό δέν δικαιοῦται 
νά λάβει μέρος ὁ τελευταῖος πλειοδότης σέ βάρος τοῦ 
ὁποίου γίνεται ἡ ἐπαναδημοπράτηση. Κατά τά λοιπά 
ἰσχύουν οἱ ὅροι τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ. Ὡς τιμή 
ἐκκίνησης στόν ἐπαναληπτικό διαγωνισμό ὁρίζεται ἡ 
ἴδια τῆς προηγουμένης δημοπρασίας, ἐκτός ἐάν ἄλλως 
ἀποφασίσει τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπον ὄργανο.

7. Οἱ ἐπαναληπτικοί διαγωνισμοί προκηρύσσονται 
μέ περιληπτική διακήρυξη ἀναφερόμενη στούς ὅρους 
τῆς ἀρχικῆς, πραγματοποιοῦνται κατόπιν εἴκοσι (20) 
τουλάχιστον ἡμέρες ἀπό τή δημοσίευση τῆς περι-
ληπτικῆς διακήρυξης καί διεξάγονται κατά τήν ἴδια δια-
δικασία τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ.

8. Σέ περίπτωση πού ὁ ἐπαναληπτικός διαγωνισμός 
ἀποβεῖ ἄγονος ἤ ἐπιτευχθεῖ μικρότερο μίσθωμα, δι’ 
ἀποφάσεως τοῦ διοικοῦντος τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο ὀργάνου μπορεῖ νά ἀποφασιστεῖ ἡ προκήρυξη 
νέου διαγωνισμοῦ μέ διαφορετικούς πλέον ὅρους, 
ἐπέρχεται δέ κατάπτωση τῆς ἐγγυήσεως τοῦ ἀρχικοῦ 
διαγωνισμοῦ εἰς βάρος τοῦ δηλώσαντος συμμετοχή 
στόν διαγωνισμό.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ἄρθρον 9
Σύμβαση Μισθώσεως

1. Ἐντός πέντε (5) ἡμερῶν ἀπό τήν κατακύρωση τοῦ 
ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ, καλεῖται ἐγγράφως 
ὁ πλειοδότης πού ἀναδείχθηκε καί ἐντός προθεσμίας 
ὄχι μακροτερης τῶν τριάντα (30) ἡμερῶν ἀπό τήν 
παραλαβή τῆς προσκλήσεως νά προσέλθει πρός 
ὑπογραφή τῆς μισθωτικῆς συμβάσεως, προσκομίζοντας 
τήν προβλεπομένη ἐγγύηση σέ μετρητά ἤ ἐγγυητική 
ἐπιστολή καλῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως κατά τά 
προβλεπόμενα στίς παραγράφους 3 καί 4 τοῦ ἄρθρου 
7 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ποσοῦ ἴσου τουλάχιστον 
πρός τά μισθώματα δύο μηνῶν, διαρκείας μεγαλύτερης 
τουλάχιστον ἐπί τρίμηνο τοῦ χρόνου γιά τόν ὁποῖο 
μισθώνεται τό ἀκίνητο, πλήν τυχόν ἀντίθετης καί 
αὐστηρότερης πρόβλεψης τῆς διακήρυξης. Ἀπό 
τήν κατάθεση τῆς ἐγγύησης αὐτῆς ἐπιστρέφεται ἡ 
ἐγγύηση συμμετοχῆς στόν διαγωνισμό. Ἡ ἐγγύηση 
καλῆς ἐκτέλεσης ἐπιστρέφεται ἄτοκα ἐντός μηνός 
ἀπό τήν ἐπιστροφή τῆς χρήσεως τοῦ ἀκινήτου στό 
ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο καί τή διαπίστωση 
ἐκπλήρωσης ὅλων τῶν συμβατικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ 
μισθωτῆ.

2. Μέ τήν ὑπογραφή τῆς μισθωτικῆς συμβάσεως, 
ἡ ὁποία καταρτίζεται σύμφωνα μέ τούς ὅρους τῆς 
διακήρυξης ὁ μισθωτής θεωρεῖται ὅτι παραλαμβάνει 
ταυτόχρονα τή χρήση τοῦ μισθίου, τό ἐκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο δέν ὑποχρεοῦται στήν ἐγκατάσταση 
καί ἀρχίζει ἡ ὑποχρέωσή του πρός καταβολή τοῦ 
μισθώματος καί πρός τήρηση ὅλων τῶν λοιπῶν ὅρων τῆς 
συμβάσεως. Ὅλοι οἱ ὅροι τῆς μισθωτικῆς συμβάσεως 
εἶναι οὐσιώδεις ἡ δέ μή τήρηση ἔστω καί ἑνός ἀπό 
αὐτούς δημιουργεῖ νόμιμο λόγο καταγγελίας τῆς 
μίσθωσης καί ἀποβολῆς τοῦ μισθωτοῦ ἀπό τό μίσθιο. 
Ὁ μισθωτής δέν ἀπαλλάσσεται τῆς ὑποχρεώσεως 
καταβολῆς τοῦ μισθώματος σέ περίπτωση μή χρήσεως 
τοῦ μισθίου, ἡ ὁποία δέν ὀφείλεται σέ ἀποκλειστική 
ὑπαιτιότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου. 
Μεταβολή τῆς χρήσεως ἤ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο 
ἐπέκταση τῆς συμφωνημένης χρήσεως τοῦ μισθίου 
ἀπαγορεύεται ἀπολύτως.

3. Τά ἔξοδα δημοπρασίας καί δημοσιεύσεων 
βαρύνουν τόν μισθωτή καί ἐξοφλοῦνται ταυτόχρονα 
μέ τήν ὑπογραφή τῆς μισθωτικῆς συμβάσεως.

4. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δέν φέρει καμμία 
ἀπολύτως ὑποχρέωση γιά ὁποιεσδήποτε δαπάνες οὔτε 
τίς πλέον ἀναγκαῖες ἐπί τοῦ μισθίου, οὔτε εὐθύνεται 

γιά τήν πραγματική ἤ νομική κατάσταση τοῦ μισθίου 
ἀπέναντι τοῦ μισθωτῆ. Θεωρεῖται ὅτι ὁ μισθωτής 
λαμβάνει γνώση τῆς καταστάσεως αὐτῆς κατά τήν 
ὑπογραφή τοῦ μισθωτηρίου καί δέν δικαιοῦται ἀπό 
αὐτήν τήν αἰτία νά ἀπαιτήσει μείωση τοῦ μισθώματος ἤ 
νά καταγγείλει τή μίσθωση γιά τούς ἀνωτέρω λόγους.

5. Ὁ μισθωτής ὀφείλει νά διατηρεῖ σέ καλή κατάσταση 
τό μίσθιο καί δέν μπορεῖ νά ἐπιφέρει μετατροπές σέ 
τοῦτο χωρίς προηγουμένη ἔγγραφη συναίνεση τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου. Ὁποιαδήποτε 
προσθήκη, οἰκοδόμημα, καί ἐν γένει βελτίωση τοῦ 
μισθίου ἀπό τόν μισθωτή θά πραγματοποιεῖται βάσει 
νομίμου ἀδείας τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν καί θά 
παραμένει μετά τή λήξη τῆς μίσθωσης σέ ὄφελος 
τοῦ μισθίου, χωρίς καμμία ἀξίωση ἀποζημίωσης ἀπό 
τόν μισθωτή, ὁ ὁποῖος δέν δικαιοῦται νά προβεῖ σέ 
ἀφαίρεση αὐτῶν ἤ σέ συμψηφισμό τῆς ἀξίας τους 
πρός ὁποιαδήποτε ἄλλη χρηματική ὑποχρέωσή του 
ἔναντι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου. Τυχόν 
αὐθαίρετες κατασκευές ἐπί τοῦ μισθίου θά ἀποτελοῦν 
λόγο ἀμέσου καταγγελίας τῆς συμβάσεως μισθώσεως.

Ἄρθρον 10
Παράταση - Ἀναμίσθωση - Λύση τῆς μίσθωσης

1. Σιωπηρή παράταση τῆς μισθώσεως ἤ ἀναμίσθωση 
δέν ἐπιτρέπεται. Ἐπίσης δέν ἐπιτρέπεται ἡ ὑπεκμίσθωση, 
ὅλου ἤ μέρους τοῦ μισθίου, οὔτε ἡ μερική ἤ ὁλική 
παραχώρηση τῆς χρήσεως τοῦ μισθίου, μετά ἤ ἄνευ 
ἀνταλλάγματος. Ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται ὅπως μετά 
τή λήξη τῆς μισθώσεως ἐκκενώσει καί παραδώσει τό 
μίσθιο ἀμέσως καί ἀπροφασίστως ἄλλως ὑπόκειται σέ 
ἔξωση, μέ τίς ἰσχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Κατ’ ἐξαίρεση, ἐπί ἐπαγγελματικῶν μισθώσεων 
ἐπιτρέπεται ἡ παραχώρηση τῆς χρήσεως τοῦ μισθίου, 
πρός ἑταιρία προσωπική ἤ περιορισμένης εὐθύνης, 
ἡ ὁποία θά συσταθεῖ μέ συμμετοχή τοῦ μισθωτοῦ μέ 
τούς ἰδίους –ἰσχύοντες μετά τοῦ ἀρχικοῦ μισθωτοῦ– 
συμβατικούς ὅρους. Ἔναντι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου εὐθύνονται ἀλληλεγγύως καί εἰς 
ὁλόκληρο ὁ μισθωτής καί ἡ ἑταιρία πρός τήν ὁποία 
παραχωρήθηκε ἡ χρήση τοῦ μισθίου. Ἐπιτρέπεται γιά μία 
φορά συμβατική μεταβολή στά πρόσωπα τῆς ἑταιρίας, 
ἐφ’ ὅσον δέν ἀφορᾶ τόν ἀρχικό μισθωτή. Ἡ παραχώρηση 
τῆς χρήσεως τοῦ μισθίου κατά τίς περιπτώσεις 
αὐτές γνωστοποιεῖται πρός τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπον ἐγγράφως ἐντός τριάντα (30) ἡμερῶν. Ἡ 
ἀνωτέρω ὑποχρέωση γνωστοποιήσεως περιλαμβάνει 
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καί τό ἀντίγραφο τῆς σχετικῆς συμβάσεως ὅσο καί 
τά στοιχεῖα ἐκείνων, πρός τούς ὁποίους γίνεται ἡ 
παραχώρηση.

3. Στήν περίπτωση ἐκποιήσεως ἐκμισθωμένου ὑπό 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου ἀκινήτου, ἡ μί-
σθωση λύεται ἀζημίως διά τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο καί ὁ μισθωτής ὑποχρεοῦται νά ἀποδώσει τή 
χρήση τοῦ μισθίου μετά πάροδο εὐλόγου προθεσμίας 
δύο ἕως πέντε μηνῶν ἀπό τῆς ἐγγράφου εἰδοποιήσεώς 
του. Σχετικός ὅρος πρέπει νά περιλαμβάνεται στή δια-
κήρυξη τῆς μισθώσεως καί στό μισθωτήριο συμβόλαιο. 
Ἡ παροῦσα διάταξη δέν ἐφαρμόζεται γιά τίς εἰδικές 
ἐκμισθώσεις ἐκμεταλλεύσεως ἀκινήτων του ἄρθρου 
4 καί τίς ἐπαγγελματικές μισθώσεις διά τό χρονικόν 
διάστημα κατά τό ὁποῖον προστατεύεται ὁ μισθωτής.

4. Τή λύση τῆς μισθώσεως γιά κάθε παράβαση τῶν 
ὅρων τοῦ μισθωτηρίου, ἀφοῦ ὁ καθένας ἀπό αὐτούς 
θεωρεῖται οὐσιώδης, ἀποφασίζει τό διοικοῦν τό ἐκκλη-
σιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο ἤ τό ἁρμοδίως 
ἐξουσιοδοτημένο ὄργανο. Ἀκολούθως καταπίπτει ἡ 
ἐγγύηση τῆς καλῆς ἐκτελέσεως, καταγγέλλεται ἡ μί-
σθωση καί ὁ μισθωτής ἀποβάλλεται ἀπό τό μίσθιο κατά 
τίς ἰσχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ἄρθρο 11
Περιπτώσεις παραχώρησης χρήσεως

1. Ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δύναται νά παρα-
χωρεῖ τή χρήση ἀκινήτων του γιά ὁρισμένο ἤ ἀόριστο 
χρόνο, δωρεάν ἤ ἔναντι ἀνταλλάγματος, ἐν ὅλῳ ἤ ἐν 
μέρει, σέ Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες ἐπιχειρήσεις καί 
ἐν γένει Ν.Π.Ι.Δ., ἐφ’ ὅσον ἐκπληροῦν κοινωφελεῖς 
σκοπούς, γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν στεγαστικῶν 
καί ἄλλων σχετικῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν πρός 
ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν τους. Κοινωφελής σκοπός 
γιά τήν ἐφαρμογή τῆς παρούσας διατάξεως εἶναι ὁ 
προσδιοριζόμενος κατ’ ἄρθρον 2 τοῦ παρόντος.

2. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δύναται νά 
παραχωρεῖ ἀκίνητά του διά ὁρισμένο ἤ ἀόριστο χρόνο 
σέ Ο.Τ.Α. ἤ ἄλλους φορεῖς τοῦ δημοσίου τομέα μέ 
δυνατότητα ἀνεγέρσεως κτιρίων ἤ μετατροπῶν στά 
ὑπάρχοντα κτίρια, μέ δαπάνες τοῦ χρήστη, κατόπιν 
ρητῆς προεγκρίσεως ὑπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου ἤ/καί τῆς Ὑπηρεσίας Δομήσεως τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ὅπου πρέπει) τῶν σχετικῶν 

σχεδίων. Στούς ὅρους τῆς παραχωρήσεως θά περι-
λαμβάνεται ὑποχρεωτικῶς, ὅτι τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο δέν στερεῖται τοῦ δικαιώματος ἄρσεως τῆς 
παραχωρήσεως ἄνευ ἀποζημιώσεως τοῦ χρήστη, 
ἐκτός ἐάν ὁ χρήστης ἀπαιτήσει τή σύνταξη συμβολαιο-
γραφικοῦ ἐγγράφου γιά τήν παραχώρηση, στό ὁποῖο 
θά ἀναγράφονται ρητά οἱ προϋποθέσεις καί οἱ ὅροι τῆς 
ἀποζημιώσεώς του καθώς καί οἱ ὅροι τῆς ἀνακλήσεώς 
της.

3. Οἱ πάσης φύσεως φόροι, δαπάνες, τέλη κ.λπ., 
τά ὁποῖα βαρύνουν τό ἀκίνητο, καταβάλλονται ἀπο-
κλειστικά ἀπό τόν χρήστη.

Ἄρθρο 12
Διαδικασία παραχωρήσεως τῆς χρήσεως – Ἀνάκληση
1. Ἡ παραχώρηση τῆς χρήσεως ἀκινήτων ἐκκλησια-

στικῶν νομικῶν προσώπων γίνεται μέ ἀπόφαση τοῦ 
διοικοῦντος ὀργάνου ἤ τοῦ ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημέ-
νου ὀργάνου, μέ τήν ὁποία προσδιορίζονται ἀκριβῶς ὁ 
σκοπός γιά τόν ὁποῖον πρόκειται νά χρησιμοποιηθεῖ τό 
ἀκίνητο, ὁ χρόνος διαρκείας τῆς παραχωρήσεως, τό πο-
σό τοῦ τυχόν καταβλητέου ἐφ’ ἅπαξ ἤ καταβαλλομένου 
περιοδικῶς ἀνταλλάγματος, οἱ ὅροι ἀναπροσαρμογῆς 
τοῦ ἀνταλλάγματος ὡς καί κάθε ἄλλος ἀναγκαῖος 
ὅρος, κατά τήν κρίση τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου ἤ τοῦ 
ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένου ὀργάνου.

2. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ἔχει τό δικαίωμα 
νά ἀνακαλεῖ μονομερῶς πᾶσα παραχώρηση χρήσεως 
ἀκινήτου του, ἀνεξαρτήτως πότε ἤ ὑπό ποίου ἐγένετο 
γιά ἐγκατάλειψη τῆς χρήσεως ἤ λόγῳ μή τηρήσεως 
τῶν ὅρων τοῦ παραχωρητηρίου. Πᾶσα προσθήκη ἤ 
βελτίωση στό ἀκίνητο παραμένει πρός ὄφελος αὐτοῦ, 
ἄνευ ὑποχρεώσεως πρός καταβολή ἀποζημιώσεως 
πρός ὁποιονδήποτε, ἐκτός ἐάν ἄλλως ὁρίστηκε στή 
σύμβαση παραχωρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ 
ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ἄρθρο 13
Τρόπος ἐκποιήσεων

1. Ἡ ἐκποίηση τῶν ἀκινήτων τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
νομικῶν προσώπων διενεργεῖται κατά κανόνα μέ 
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, τοῦ ὁποίου οἱ ὅροι 
καθορίζονται μέ ἀπόφαση τοῦ διοικοῦντος τό νομικό 
πρόσωπο ὀργάνου καί ἀναφέρονται στή διακήρυξη.

2. Κατ’ ἐξαίρεση ἐπιτρέπεται ἡ ἄνευ διαγωνισμοῦ 
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ἐκποίηση ἀκινήτων πρός τό Ἑλληνικό Δημόσιο, Ο.Τ.Α., 
Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Ἐπιχειρήσεις καί ἄλλα νομικά 
πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου τά ὁποῖα ἐκπληροῦν σκοπούς 
κοινῆς ὠφελείας, ὅπως νοοῦνται κατά τά ἀναφερόμενα 
στό ἄρθρο 8 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ. Ἐπί πλέον 
εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἐκποίηση ὅταν δέν 
εἶναι δυνατόν ἤ συμφέρον νά γίνει διαγωνισμός, ὅπως 
π.χ. ἐπί συνιδιόκτητων οἰκοπέδων ἤ συνιδιόκτητων 
παλαιῶν οἰκημάτων. Οἱ ἀπ’ εὐθείας ἐκποιήσεις γίνονται 
κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου μέ τήν 
ὁποία καθορίζονται οἱ ὅροι τῆς πωλήσεως καί ὁ τρόπος 
καταβολῆς τοῦ τιμήματος. Σέ καμμία περίπτωση τό 
ζητούμενο τίμημα δέν δύναται νά ὑπολείπεται τῆς 
προσδιοριζομένης ἀγοραίας ἀξίας ὑπό τοῦ ἀνεξαρτήτου 
ἐκτιμητῆ τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 τοῦ παρόντος.

3. Κατ’ ἐξαίρεση, ἐφ’ ὅσον ἐπί ἐκκλησιαστικῶν ἀκι-
νήτων δημιουργήθησαν νομικές καί πραγματικές 
καταστάσεις πού παρακωλύουν τήν ἄσκηση νομῆς καί 
κατοχῆς καί ἐν γένει τήν ἐλεύθερη διαχείριση τῶν 
κατά τήν κρίση τοῦ διοικοῦντος τό ἐκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο ὀργάνου, ἐπιτρέπεται ἐφ’ ὅσον 
ἤθελε κριθεῖ σύμφορος ἀπό τό διοικοῦν ὄργανον ἤ 
πρός συμβιβασμό καί διακανονισμό τῆς ὑποθέσεως 
ἀπ’ εὐθείας ἐκποίηση ἀκινήτου στίς τιμές τοῦ χρόνου 
ἐκποιήσεως πρός ἰδιῶτες, τηρουμένης τῆς διαδικασίας 
ἐπικαίρου ἐκτιμήσεως τῆς ἀγοραίας ἀξίας τοῦ πρό τῆς 
ἐκποιήσεως κατά τά ἐν ἄρθρο 2 παρ. 4 διαλαμβανόμενα, 
ἐφ’ ὅσον ὅμως ὁ ἀγοραστής διατηρεῖ ἐπί τριάντα (30) 
ἔτη ἀδιατάρακτη νομή καί κατοχή τοῦ ἀκινήτου ὁ ἴδιος 
ἤ οἱ δικαιοπάροχοί του στή νομή τοῦ ἀκινήτου. Ἡ τιμή 
τῆς ἐκποιήσεως εἶναι δυνατόν κατόπιν ἀποφάσεως 
τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου νά μειώνεται ἔναντι τῆς 
ἐκτιμηθείσης σημερινῆς κατά ποσοστό ἕνα τοῖς ἑκατόν 
(1%) ἀνά ἔτος ἀσκήσεως νομῆς ὑπό τοῦ ἀγοραστοῦ ἤ 
τῶν δικαιοπαρόχων του γιά τό πέραν τῆς εἰκοσαετίας 
διάστημα παραμονῆς του εἰς τό ἀκίνητο καί πάντως 
ἕως ποσοστοῦ μειώσεως τριάντα τοῖς ἑκατό (30%) κατ’ 
ἀνώτατον ὅριο.

4. Γιά περιπτώσεις ἀκινήτων ἐκκλησιαστικῶν νομι-
κῶν προσώπων πού βρίσκονται στήν ἀλλοδαπή, 
ἐφαρμόζονται ὅσες διατάξεις περί ἐκποιήσεων τῶν ἐν 
τῇ ἡμεδαπῇ κειμένων ἀκινήτων εἶναι δυνατόν νά τύχουν 
ἐφαρμογῆς συμβατῶς κατά περίπτωση λαμβανομένων 
ὑπ’ ὄψιν τῶν ἐντοπίων πραγματικῶν καί νομικῶν 
συνθηκῶν δυνάμει αἰτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ 
διοικοῦντος ὀργάνου. Διά τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως ἀνά 
συγκεκριμένο ἀκίνητο προσδιορίζονται οἱ ὅροι τῆς 

ἐκποιήσεως καί τά ὄργανα ἤ τά πρόσωπα ἐνώπιον τῶν 
ὁποίων θά διενεργηθεῖ ἡ ἐκποίηση.

5. Εἰδικές διατάξεις νόμων πού προβλέπουν τήν 
ἄνευ διαγωνισμοῦ ἐκποίηση ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων 
ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν.

6. Στήν ἔννοια τῆς ἐκποιήσεως περιλαμβάνεται καί 
ἡ παραχώρηση κυριότητας ἀκινήτου μέ τό σύστημα 
τῆς ἀντιπαροχῆς, ἡ ὁποία διενεργεῖται διά δημοσίου 
διαγωνισμοῦ, καθώς ἐπίσης καί ἡ παραχώρηση σέ 
τρίτον, γιά ὁρισμένο χρονικό διάστημα, «δικαιώματος 
ἐπιφανείας» ἐπί ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου, κατ’ ἄρθρο 
47 παρ. 3 τοῦ Ν. 590/1977, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τό 
ἄρθρο 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 5 τοῦ Ν. 4235/2014.

7. Πρό πάσης ἐκποιήσεως συντάσσεται ὑπό τῆς 
ἁρμοδίας Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου ἤ ὑπό ἐπιλεγομένου ἀνεξαρτήτου 
ἐκτιμητῆ (φυσικοῦ ἤ νομικοῦ προσώπου) πού ἀσκεῖ 
μέ ἄδεια καί κατ’ ἐπάγγελμα τό ἔργο τοῦτο καί μέ τά 
προσόντα τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 τοῦ παρόντος, Ἔκθεση 
Καταμετρήσεως καθώς καί Ἐκτιμήσεως τῆς ἀγοραίας 
ἀξίας τοῦ πρός ἐκποίηση ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου. 
Στήν Ἔκθεση ἀναφέρονται ὁ Ο.Τ.Α., ὁ οἰκισμός, ἡ 
θέση, ἡ τυχόν ἐπωνυμία, ἡ ἀκριβής διεύθυνση καί ἡ 
ὑπάρχουσα χρήση τοῦ ἀκινήτου. Εἰδικότερα ἐπί μή 
οἰκοδομημένων οἰκοπέδων, γηπέδων ἤ ἐκτάσεων 
συντάσσεται πλῆρες τοπογραφικό διάγραμμα, μέ 
πρόσθετες πληροφορίες ὁδοιπορικοῦ προσβάσεως, 
τοπογραφικῆς διαμορφώσεως τοῦ ἀκινήτου καί τῆς 
περιοχῆς στήν ὁποία βρίσκεται, τυχόν καλλιέργεια ἤ 
ἄρδευση. Γιά οἰκοδομημένα γήπεδα ἤ ἀστικά ἀκίνητα 
πέραν τοῦ τοπογραφικοῦ, πρέπει νά ὑφίστανται 
καί σχέδια κατόψεων ὅλων τῶν ὀρόφων, τά ὁποῖα 
ἐμφανίζουν τή συνολική οἰκοδομημένη ἐπιφάνεια 
καί τόν ὄγκο τῶν κτισμάτων. Σέ καμμία περίπτωση 
τό ζητούμενο τίμημα δέν μπορεῖ νά ὑπολείπεται τῆς 
προσδιοριζομένης ἀγοραίας ἀξίας τοῦ ἀκινήτου ὅπως 
προκύπτει ἀπό τήν ἀνωτέρω ἔκθεση.

8. Ἐπιτρέπεται ἡ λόγῳ δωρεᾶς παραχώρηση ἄνευ 
ἀνταλλάγματος ἐμπραγμάτου δικαιώματος ἐπί ἀκινήτου 
ἀπό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπον σέ ἐκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο.

Ἄρθρο 14
Προκήρυξη, χρόνος, τόπος, 

τρόπος διενεργείας διαγωνισμοῦ
κατακύρωση ἀποτελέσματος - 
ἐπαναληπτικός διαγωνισμός
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1. Οἱ ἀναφερόμενες στίς ἐκμισθώσεις ρυθμίσεις 
τῶν ἄρθρων 5, 6, 7 καί 8 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ 
ἐφαρμόζονται καί ἐπί τῶν ἐκποιήσεων μέ τήν ἀναγκαία 
ἀνάλογη ἐφαρμογή τῶν λεκτικῶν προσαρμογῶν.

2. Γιά τίς ἐκποιήσεις ἡ διακήρυξη πρέπει νά παραπέμπει 
σέ πλήρη τοπογραφική ἀποτύπωση καί ἀκριβές ἐμβαδόν 
τοῦ ἀκινήτου, γιά οἰκοδομημένα γήπεδα ἤ ἀστικά 
ἀκίνητα, σχέδια κατόψεων, στά ὁποῖα νά ἐμφαίνεται τό 
ἐμβαδόν, ὁ ὄγκος τῶν κτισμάτων, ὁ προσδιορισμός τῆς 
θέσεως, ἔτσι ὥστε νά χωροθετεῖται τό ἀκίνητο πλήρως 
γιά τούς ἐνδιαφερομένους πλειοδότες.

3. Ἡ ἐξόφληση τοῦ τιμήματος προβλέπεται ἀπό τή 
διακήρυξη καί μπορεῖ νά γίνει μέ ἐφ’ ἅπαξ καταβολή 
ἤ τμηματικῶς σέ ἄτοκες ἤ ἔντοκες δόσεις. Ἡ μέ 
ὁποιονδήποτε τρόπο πίστωση μέρους ἤ συνόλου τοῦ 
τιμήματος ἐπιτρέπεται μόνο ὑπό τήν ἐξασφάλιση 
παρακρατήσεως τῆς κυριότητος.

4. Ὁ φόρος μεταβιβάσεως, τά τέλη χαρτοσήμου 
καί ὅλοι οἱ ἕτεροι συναφεῖς φόροι καί τέλη, τά 
συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές ἀμοιβές, 
δικαιώματα Ταμείου νομικῶν, δικαιώματα δικηγορικῶν 
συλλόγων καί ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔξοδο, ἀκόμη καί 
ἐάν δέν ἀναφέρεται στόν παρόντα ὅπως καί τά ἔξοδα 
μεταγραφῆς βαρύνουν πάντοτε καί ἀνεξαρτήτως 
ὕψους τόν ἀγοραστή.

 Τά ἔξοδα δημοσιεύσεων καί δημοπρασίας, τά ὁποῖα 
συγκεκριμένα, τό καθένα αὐτοτελῶς, ἀναφέρονται σέ 
ἀπόλυτο ἀριθμό στή διακήρυξη καί ἀφοροῦν μόνο τόν 
συγκεκριμένο διαγωνισμό, βαρύνουν τόν ἀγοραστή. 

5. Ἡ ἐκποίηση τῶν ἀκινήτων του ἄρθρου 47 παρ. 1 
τοῦ ν. 590/1977 καί τῶν ἀκινήτων τῶν Ἱερῶν Μονῶν 
ὑπόκειται στή διαδικασία ἐγκρίσεως τῆς προκηρύξεως 
καί τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας ἀπό τή Διαρκῆ 
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἄρθρον 15
Σύμβαση Ἐκποιήσεως

1. Μετά τήν κατακύρωση τοῦ ἀποτελέσματος 
τῆς δημοπρασίας, γνωστοποιεῖται ἀμέσως πρός τόν 
πλειοδότη ἡ ἀπόφαση κατακυρώσεως καί καλεῖται 
ἀμελλητί ἐγγράφως νά προσέλθει ἐντός προθεσμίας 
δέκα πέντε (15) ἡμερῶν γιά τήν παραλαβή τοῦ 
χρηματικοῦ καταλόγου ἐξοφλήσεως τοῦ τιμήματος 
καί ἑτοιμασία τοῦ πωλητηρίου συμβολαίου καί ἐντός 
προθεσμίας τό ἀργότερο τριάντα (30) ἡμερῶν νά 
ὑπογράψει τό σχετικό πωλητήριο συμβόλαιο.

2. Τό πωλητήριο συμβόλαιο ἀναλόγως πρός τό 
ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὑπογράφεται ὑπό τοῦ 
ἁρμοδίου ὀργάνου ἤτοι τοῦ Μητροπολίτου, ἡγουμένου 
ἤ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Ἡ 
σύμβαση πωλήσεως θεωρεῖται ὁριστικά τελειωμένη μέ 
τήν ὑπογραφή τοῦ συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου καί 
ἀπό τοῦ χρόνου αὐτοῦ μετατίθεται ὁ κίνδυνος ἀλλά 
καί μεταβιβάζονται τά ὀφέλη τοῦ πράγματος πρός τόν 
ἀγοραστή.

3. Τό τίμημα καταβάλλεται ὁλόκληρο πρό τῆς 
ὑπογραφῆς τοῦ συμβολαίου μεταβιβάσεως, σέ περί-
πτωση δέ προβλέψεως τῆς διακηρύξεως περί καταβολῆς 
του σέ δόσεις, ὁ ἀγοραστής ὑποχρεοῦται νά καταβάλει 
τήν πρώτη δόση πρό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ συμβολαίου. 
Στήν περίπτωση αὐτή εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀναγραφή 
διαλυτικῆς αἱρέσεως ὑπέρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου σέ περίπτωση μή ἐμπροθέσμου ἐξοφλήσεως 
δόσεως.

4. Καθυστέρηση ἐξοφλήσεως δύο ὁποιωνδήποτε 
δόσεων ἀνεξαρτήτως διαδοχικῆς ἤ μόνης τῆς τελευ-
ταίας, συνεπάγεται αὐτοδίκαια διάλυση τῆς συμβάσεως 
πωλήσεως, ὅποτε ἡ μέν κυριότητα τοῦ ἀκινήτου 
ἐπανέρχεται στό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, οἱ δέ 
δόσεις πού καταβλήθηκαν καταπίπτουν λόγῳ ποινικῆς 
ρήτρας ὑπέρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου. 
Μόνο κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ διοικοῦντος ὀργάνου 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου εἶναι δυνατόν 
νά θεωρηθεῖ ὅτι δέν ἐκπληρώθηκε ἡ αἵρεση καί νά 
ἐπιδιωχθεῖ ἡ εἴσπραξη τῆς ληξιπροθέσμου δόσεως 
πλέον τόκων ὑπερημερίας, ἤ καί τῶν ἄληκτων δόσεων 
ἀκόμη, οἱ ὁποῖες καθίστανται ἀμέσως ἀπαιτητές, 
σύμφωνα πρός τίς σχετικές περί εἰσπράξεως δημοσίων 
ἐσόδων διατάξεις. Σχετικά πρός τά ἀνωτέρω πρέπει νά 
περιλαμβάνεται σχετικός ρητός ὅρος στή διακήρυξη 
καί τό περί μεταβιβάσεως συμβολαιογραφικό ἔγγραφο. 
Κατόπιν τῆς ὁλοσχεροῦς ἐξοφλήσεως τοῦ τιμήματος, ὁ 
ἀγοραστής δύναται νά ζητήσει τή χορήγηση, δαπάναις 
του, συμβολαιογραφικῆς ἐξοφλητικῆς ἀποδείξεως.

5. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ἔχει δικαίωμα 
ἐγγραφῆς ὑποθήκης ἐπί τοῦ πωλουμένου ἀκινήτου, 
στήν περίπτωση πού ὑπάρχει πίστωση τοῦ τιμήματος 
καί δέν ἔχει παρακρατηθεῖ ἡ κυριότητα ἀνεξαρτήτως 
ἐάν αὐτό προβλέπεται ἀπό τή διακήρυξη. Τά ἔξοδα 
τῆς ὑποθήκης βαρύνουν σέ κάθε περίπτωση τόν 
ἀγοραστή.

6. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ἀπό τήν ὑπο-
γραφή τοῦ συμβολαίου πωλήσεως δέν εὐθύνεται σέ 
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καμμία ἀπολύτως περίπτωση γιά πραγματικά καί νομικά 
ἐλαττώματα τοῦ πωληθέντος ἀκινήτου ἤ διά ἐπ’ αὐτοῦ 
ὑπάρχοντα βάρη καί δουλεῖες. Μόνο μέ τή συμμετοχή 
στόν ἀντίστοιχο διαγωνισμό τεκμαίρεται ἀμάχητα ὅτι ὁ 
προσφέρων ἔχει λάβει γνώση ὑπ’ εὐθύνη του καί ἔχει 
ἐξετάσει τούς τίτλους ἰδιοκτησίας τοῦ ἀκινήτου ὡς καί 
τήν πραγματική κατάσταση τοῦ ἀκινήτου.

7. Σέ περίπτωση ἐκνικήσεως ἐπιστρέφεται τό 
καταβληθέν τίμημα ἄτοκα καί, στήν περίπτωση μερικῆς 
ἐκνικήσεως ἐπιστρέφεται στόν ἀγοραστή ἀνάλογο 
ποσό, τό ὁποῖο καθορίζεται ἀπό τό ὄργανο πού διοικεῖ 
τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο.

8. Ἡ ἐκποίηση μισθωμένων ἀκινήτων ἐπιφέρει τίς 
κατά τήν παράγραφο 3 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος 
συνέπειες. Σχετικός ὅρος δέον νά ἀναφέρεται στή 
διακήρυξη καί νά ἔχει κατοχυρωθεῖ τό σχετικό δικαίωμα 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ πρόσωπου διά αὐτοδίκαια 
λύση τῆς μισθώσεως στό μισθωτήριο τοῦ ἐκποιουμένου 
μισθωμένου ἀκινήτου. Ἡ παροῦσα διάταξη δέν 
ἐφαρμόζεται στίς μακροχρόνιες μισθώσεις τοῦ ἄρθρου 
4 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καί στίς ἐπαγγελματικές 
μισθώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ ́ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Ἄρθρο 16
1. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνταλλαγή ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου 

μέ ἰδιωτικό ἤ ἰδιωτικά ἀκίνητα κατόπιν ἀποφάσεως 
τοῦ διοικοῦντος τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο 
ὀργάνου, ἡ ὁποία αἰτιολογεῖ τήν ἐπιδιωκόμενη 
ἀνταλλαγή καί καθορίζει τά κριτήρια συγκρισιμότητας 
τῶν πρός ἀνταλλαγή ἀκινήτων, τόν τρόπο ὑποβολῆς καί 
τά προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τόν ἐπιμερισμό τῶν 
ἐξόδων πραγματοποιήσεως τῆς ἀνταλλαγῆς καί τόν 
τρόπον δημοσιότητας τῆς μελετουμένης ἀνταλλαγῆς. 
Δύναται νά προβεῖ σέ ἀνταλλαγή ἀκινήτου τό νομικό 
πρόσωπο καί στήν περίπτωση πού ἐκ τῶν συνθηκῶν 
ἐπιβάλλεται ἤ ἔχει συμφέρον γιά τήν πραγματοποίηση 
τῶν σκοπῶν του.

2. Τά πρός ἀνταλλαγή ἀκίνητα δέον ὅπως εἶναι 
ἴσης χρηματικῆς ἀξίας ἤ διαφορᾶς ἀξίας ὑπέρ τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ πρόσωπου μέχρι 20% βάσει 
ἐπικαιροποιημένων ἐκτιμήσεων τοῦ ἀνεξαρτήτου 
ἐκτιμητῆ κατ’ ἄρθρον 2 παρ. 4 τοῦ παρόντος.

3. Στήν προκειμένη περίπτωσιν δέν ἔχουν ἐφαρμογή 
οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ περί διενεργείας 
δημοσίου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε´
ΑΓΟΡΑΙ

Ἄρθρον 17
Σκοπός Ἀγορῶν

1. Ἐκκλησιαστικό Ν.Π. δύναται νά προβαίνει σέ ἀγορές 
ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας γιά τήν ἀπόκτηση 
κτιρίων, οἰκοπέδων ἤ ἐδαφικῶν ἐκτάσεων καταλλήλων 
γιά τήν ἄμεση πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν του ἤ πρός 
ἀξιοποίηση καί ἐκμετάλλευση τῆς περιουσίας του.

2. Τό ζητούμενο ἀκίνητο δύναται νά ἀγορασθεῖ, σέ 
ὅποια κατάσταση ἔχει καί εὑρίσκεται ἤ ὡς μελλοντικό, 
ἕτοιμο πρός χρήση, συγκεκριμένο τελικό προϊόν, 
συμφώνως πρός τίς εἰδικές προδιαγραφές καί τά 
λοιπά ἀναφερόμενα στήν πρόσκληση ἐκδηλώσεως 
ἐνδιαφέροντος.

3. Ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο μπορεῖ νά συνάπτει 
συμβάσεις ἀποκτήσεως ἐμπράγματων δικαιωμάτων γιά 
κτίρια σέ τρίτες χῶρες γιά τήν προαγωγή τῶν κατά τήν 
παράγραφο 1 σκοπῶν ἤ ἀναγκῶν καί μέ ἀγορά μετοχῶν 
ἐπί ἀκινήτων.

Ἄρθρο 18
Τρόπος ἀγορᾶς

1. Ἡ ἀγορά ἀκινήτων ὑπό ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου πραγματοποιεῖται κατόπιν ἀποφάσεως 
τοῦ διοικοῦντος αὐτό ὀργάνου μετά ἀπό δημόσια 
πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος.

2. Κατ’ ἐξαίρεση δύνανται νά πραγματοποιηθοῦν 
ἀγορές δι’ ἀπ’ εὐθείας διαπραγματεύσεων ἐάν:

α) δέν εἶναι δυνατόν ἤ 
β) δέν εἶναι συμφέρον ἤ
γ) δέν εἶναι ἐπιτρεπτό, λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος τῆς 

ἐνεργείας, νά προηγηθεῖ δημοσίευση προσκλήσεως 
ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος ἤ

δ) τό πρός ἀγορά ἀκίνητο εἶναι μοναδικό γιά τήν 
ἐξυπηρέτηση τοῦ συγκεκριμένου σκοποῦ γιά τόν 
ὁποῖον προορίζεται, ἤ

ε) τό ἀκίνητο ἀνήκει σέ ἄλλο ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο ἤ τό Δημόσιον ἤ Ο.Τ.Α. ἤ Ν.Π.Δ.Δ. ἤ Ν.Π.Ι.Δ. 
τοῦ εὐρύτερου δημόσιου τομέα.

3. Προκειμένης ἀγορᾶς δι’ ἀπ’ εὐθείας διαπραγ-
ματεύσεων, ἡ ἀπόφαση ἀγορᾶς τοῦ διοικοῦντος τό 
ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὀργάνου πρέπει νά 
εἶναι εἰδικῶς αἰτιολογημένη κατά τά ἀνωτέρω.

4. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο μπορεῖ νά 
προβαίνει στίς ἀγορές ἐκπλειστηριαζομένων ἑκουσίως 
ἤ ἀναγκαστικῶς ἀκινήτων συμμετέχοντας στούς ἀντι-
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στοίχους πλειστηριασμούς κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ 
διοικοῦντος ὀργάνου, στήν ὁποίαν θά καθορίζεται τό 
ἀνώτατο ποσό τῆς προσφορᾶς μή συμπεριλαμβανομέ-
νων τῶν ἐξόδων, τά ὁποῖα βαρύνουν τόν ὑπερθεματιστή. 
Γιά τή λήψη ἀποφάσεως ἀρκεῖ εἰσήγηση μέ ἐκτίμηση τῆς 
ἀξίας τοῦ ἀκινήτου κατ’ ἄρθρον 2 παρ. 4 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρο 19
Πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος

1. Ἡ πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος, ἐγ-
κρίνεται ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό Ν.Π. ὄργανον 
καί ἐνδεικτικῶς ἀναφέρει:

α) Τήν περιοχή ἐντός τῆς ὁποίας δέον νά εὑρίσκεται 
τό ἀκίνητο.

β) Τήν κατ’ ἐλάχιστον ἤ τήν κατά τό δυνατόν μέ 
μεγαλύτερη προσέγγιση ἔκταση ἤ ἐμβαδόν γιά γήπεδα 
ἤ οἰκόπεδα καί ἐμβαδόν ἤ ὄγκο γιά κτίσματα, μέ εἰδι-
κότερη ἀναφορά στούς χώρους κυρίας χρήσεως 
καί βοηθητικούς, τίς ἐπιθυμητές ἤ κατά τόν νόμο 
προβλεπομένης θέσεις σταθμεύσεως, ὡς καί τυχόν 
ἄλλες πρόσθετες ἐξυπηρετήσεις ἀναγκαῖες γιά τήν 
προοριζομένη χρήση του.

γ) Τό ἀναγκαῖο ἤ τόκων, ἐπί κτιρίων, γιά πλήρη αὐτο-
τέλεια τοῦ κτιρίου ἤ τήν αὐτοτέλεια τμήματος κτιρίου 
ἡ τή διάταξη τῶν χώρων στό συγκρότημα κτιρίων. 

δ) Τό ἀναγκαῖο ἤ ἐπιθυμητό τῆς θέσεως τοῦ ἀκι-
νήτου ἐπί ἤ πλησίον ὁδικῶν ἀξόνων, κόμβων ὁδικῆς 
κυκλοφορίας καί μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς.

ε) Τόν ἐπιθυμητό μέγιστο χρόνο παλαιότητας ἤ τό 
καινουργές τῆς κατασκευῆς του.

στ) Τήν προθεσμία ἐντός τῆς ὁποίας πρέπει νά ὑπο-
βληθοῦν οἱ προσφορές.

ζ) Τά ἔγγραφα, σχέδια καί λοιπά στοιχεῖα, τά ὁποῖα 
πρέπει νά συνοδεύουν τίς προσφορές καί συγκεκριμέ-
να, ἐπί οἰκοπέδων γηπέδων, τοπογραφικό διάγραμμα, 
ὅροι δομήσεως χρήσεις γῆς καί προβλέψεις γενικῶν 
πολεοδομικῶν σχεδίων καί ἐπί κτιρίων προσθέτως 
ἀντίγραφο οἰκοδομικῆς ἀδείας, σχέδια κατόψεων, 
περιγραφή τοῦ κτιρίου μέ ποιοτικά στοιχεῖα οἰκοδομικῶν 
καί Η/Ὑ ἐγκαταστάσεων.

η) Πρόσφατες φωτογραφίες τοῦ ἀκινήτου. 
θ) Τήν οἰκονομική προσφορά, ἡ ὁποία κατατίθεται σέ 

σφραγισμένο φάκελο, στήν ὁποία ἐκτός τοῦ συνολικοῦ 
τιμήματος, πρέπει νά ἀναφέρονται οἱ τιμές τῶν χώρων 
κύριας χρήσεως, τῶν βοηθητικῶν ἀποθηκευτικῶν καί 
κοινόχρηστων χώρων, ὅπως καί τῶν χώρων σταθμεύ-
σεως.

ι) Ὑπεύθυνη Δήλωση γιά τήν ἐμπρόθεσμη προσκομιδή, 
ὅταν ζητηθοῦν, ἁπάντων τῶν νομιμοποιητικῶν στοι-
χείων τοῦ προσφέροντος, τίτλων τοῦ ἀκινήτου, πιστο-
ποιητικοῦ Ὑποθηκοφυλακείου ἤ Κτηματολογικοῦ 
Γραφείου κ.λπ.

ια) Τόν χρόνο καί τόν τόπο ὑποβολῆς τῶν προσ-
φορῶν.

ιβ) Τή χρονική διάρκεια ἰσχύος τῆς προσφορᾶς.
ιγ) Τά ἔξοδα δημοσιότητας τῆς προσκλήσεως, ἡ 

τυχόν ἀμοιβή τοῦ ἐκτιμητῆ γιά τήν ἐκτίμηση τοῦ 
ἀκινήτου πού θά προκριθεῖ, (τά ὁποῖα θά ἀναφέρονται 
τό καθένα αὐτοτελῶς καί σέ ἀπόλυτο ἀριθμό), ὡς καί 
τά συμβολαιογραφικά ἔξοδα, ἤ πάσης φύσεως ἔξοδα, 
βαρύνουν μόνο τόν πωλητή.

ιδ) Τόν τρόπο πληρωμῆς.
ιε) Στό κείμενο τῆς προσκλήσεως ἤ στό παράρτημα 

αὐτῆς παρατίθενται οἱ ἀπαιτήσεις, τίς ὁποῖες πρέπει 
νά πληροῦν τά ἀκίνητα, μέ τήν κατά τό δυνατόν 
ἀναλυτικότερη περιγραφή τους, ἠλεκτρολογικές ἐγ-
καταστάσεις, θέρμανσης, κλιματισμοῦ, ἀερισμοῦ, πυρ-
ασφαλείας πυροπροστασίας, φωτισμοῦ, συστημάτων 
ἀσφαλείας, ἀνελκυστήρων, κ.λπ.

ιστ) Στό κείμενο τῆς προσκλήσεως ἤ στό παράρτημα 
αὐτῆς παρατίθενται τά κριτήρια ἀξιολογήσεως, ὁ τρό-
πος βαθμολογίας καί προκρίσεως τοῦ καταλληλότερου 
ἀκινήτου, ὅπως ἀναλυτικῶς ἀναφέρονται στό ἑπόμενο 
ἄρθρο.

ιζ) Ὅσες προσφορές δέν ἐμφανίζουν ἱκανοποιητικό 
βαθμό πληρότητας ὡς πρός τά προαναφερόμενα ἀπα-
ραίτητα στοιχεῖα, θά ἀπορρίπτονται.

ιη) Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο καμμία εὐθύνη 
δέν φέρει στήν περίπτωση τυπικῆς ἤ οὐσιαστικῆς 
ἀπορρίψεως προσφορᾶς ἤ λόγῳ μεταβολῆς τῆς ἐκ 
τῆς προσκλήσεως προβλεπομένης διαδικασίας ἀγο-
ρᾶς ἀκινήτου ἡ λόγῳ ματαιώσεως τῆς ἀγορᾶς καθ’ 
οἱοδήποτε στάδιο τῆς διαδικασίας καί γιά ὁποιονδήποτε 
λόγο.

ιθ) Κατά τό διάστημα ἀπό τῆς προκρίσεως τοῦ 
ἀκινήτου ἤ τῆς ἐπικυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος 
τῆς διαδικασίας ἐπιλογῆς καί ἕως τήν ὑπογραφή τοῦ 
συμβολαίου ἀγορᾶς, ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου καί τοῦ ὑποψηφίου 
πωλητῆ δέν παράγουν καμμία ὑποχρέωση τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου καί κανένα ἀντίστοιχο 
δικαίωμα τοῦ ὑποψηφίου πωλητῆ.

κ) Γιά τήν τελική λήψη ἀποφάσεως τῆς ἀγορᾶς ἀκινή-
του τό διοικοῦν ὄργανον ἀποφασίζει ἐλευθέρως.
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κά) Ὁποιοδήποτε πρόσθετο στοιχεῖο κριθεῖ ἀναγκαῖο.
2. Εἰδικότερα γιά ἀγορές κτιρίων καί γιά τήν παροχή 
δυνατότητος στούς ἐνδιαφερομένους νά ἀνταποκρι-
θοῦν στήν πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος, οἱ 
ὁποῖοι δέν διαθέτουν ἕτοιμο κτίριο κατά τίς ἀπαιτήσεις 
τῆς χρήσεως γιά τήν ὁποίαν θά χρησιμοποιηθεῖ τό 
ἀκίνητο, δύνανται νά ληφθοῦν προσφορές γιά ὑπό 
ἀνέγερση κτίρια ἤ ὑπάρχοντα κτίρια ἤ κτιριακά 
συγκροτήματα στά ὁποῖα θά γίνουν μετατροπές ἤ μετα-
σκευές καί θά παραδοθοῦν, μελλοντικά, ἕτοιμα πρός 
χρήση, συγκεκριμένο τελικό προϊόν, κατά τά ζητούμενα 
ὑπό τῆς προσκλήσεως, ζητοῦνται νά ὑποβληθοῦν πρό-
σθετα στοιχεῖα:
α) Εἶδος καί καθεστώς ἰδιοκτησίας. Εἶδος ἐκπροσωπή-
σεως προσφέροντος.
β) Κατάσταση παλαιότητας τοῦ προσφερομένου κτι-
ρίου, σημερινή χρήση, χρόνος κατασκευῆς, συν-
ολική νόμιμη δομημένη ἐπιφάνεια, στοιχεῖα ἀδειῶν 
ἀνεγέρσεως, ἐπιφάνεια οἰκοπέδου, τεχνική περιγραφή 
οἰκοδομικῶν καί ἠλεκτρολογικῶν καί μηχανολογικῶν 
ἐγκαταστάσεων, κτιριοδομικά καί δομοστατικά στοιχεῖα 
τῆς κατασκευῆς.
γ) Συνοπτική περιγραφή τῶν προτεινομένων παρεμ-
βάσεων καί διαρρυθμίσεων καί τεχνικές προδιαγραφές 
αὐτῶν.
δ) Ἀρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, ὄψεις, τομές) τῶν 
ὑπαρχουσῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων.
ε) Φάκελος τεχνικῆς προσφορᾶς, ἡ ὁποία πρέπει νά 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον ἰδέες προτεινομένης 
λύσεως ἀξιοποιήσεως τοῦ ἀκινήτου, περιγραφή προ-
τεινομένης λύσεως, ἀρχιτεκτονική προμελέτη (σέ 
ἐπίπεδο μελέτης) μέ πλήρη σειρά σχεδίων κατόψεων 
ὅλων τῶν χώρων, ὄψεων καί τομῶν, προμελέτες 
κατασκευῶν, ἐπισκευῶν, διαρρυθμίσεων καί λοιπῶν 
ἐργασιῶν, οἱ ὁποῖες θά γίνουν στό κτίριο, τεχνική 
ἔκθεση μέ τεῦχος ὑλικῶν, προδιαγραφῶν αὐτῶν καί 
τρόπο κατασκευῆς (ποιοτικά στοιχεῖα), προμελέτες 
ἠλεκτρολογικῶν καί μηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων 
μέ προσεγγιστικό προσδιορισμό τῶν ποσοτικῶν καί 
ποιοτικῶν χαρακτηριστικῶν τους, στοιχεῖα μελετητικής 
ὁμάδος.
στ) Χρόνος παραδόσεως τοῦ προσφερομένου κτιρίου 
μέ χρονοδιάγραμμα ἀποπερατώσεως τῶν ἐνδιαμέσων 
διακεκριμένων σταδίων καί προβλεπομένων ἐργασιῶν 
μέ ἀφετηρία τήν ἡμερομηνία ἐκδόσεως τῆς οἰκοδομικῆς 
ἀδείας.
3. Παραλείψεις ἤ τροποποιήσεις τῶν στοιχείων, τά 

ὁποῖα ἀναγράφονται στίς προηγούμενες παραγράφους 
δέν ἐπηρεάζει τήν ἐγκυρότητα τῆς προσκλήσεως ἤ τοῦ 
διαγωνισμοῦ.
4. Πρόσθετες διευκρινίσεις ἐπί ἀμφιβόλων σημείων 
τῆς προσκλήσεως δύναται νά παρέχει ἡ ἐπιτροπή 
διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ πρό τοῦ ἀνοίγματος τῶν 
οἰκονομικῶν προσφορῶν αὐτεπαγγέλτως ἤ ὡς ἀπάν-
τηση σέ ἐρωτήματα τῶν προτιθεμένων νά καταθέσουν 
προσφορά.

Ἄρθρο 20
Κριτήρια ἀξιολόγηση - Βαθμολογία Τεχνικῆς 

καί Οἰκονομικῆς προφορᾶς
1. Ἡ πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος γιά 
ἀγορά ἀκινήτου ἤ στό συνοδευτικό παράρτημα ἀνα-
φέρει τά κριτήρια ἀξιολογήσεως τῶν προσφορῶν, τά 
ὁποῖα ἀναλυτικῶς ἤ ὁμαδοποιημένως θά ἀφοροῦν τά 
παρακάτω:
α) Θέση ἀκινήτου στήν εὐρύτερη περιοχή ὅπου 
εὑρίσκεται καί προσβασιμότητα ἀπό ὁδικούς ἄξονες 
καί μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς.
β) Περιβάλλων χῶρος καί προσπελασιμότητα ἐγγυτέρας 
περιοχῆς (μέσα μαζικῶν μεταφορῶν, ὁδικοί κόμβοι, 
λεωφόροι κ.λπ.).
γ) Ἀρχιτεκτονική λύση, λειτουργικότητα, μετα-
τρεψιμότητα.
δ) Ὑποδομή κτιρίου, ποιότητα κατασκευῆς.
ε) Ἐπάρκεια καί καταλληλότητα χώρων κύριας χρήσεως.
στ) Ἐπάρκεια βοηθητικῶν χώρων.
ζ) Ἐπάρκεια χώρων στάθμευσης.
η) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
θ) Χρόνο ἀνεγέρσεως - χρόνο διαθέσεως.
2. Ἀναφέρεται ὁ συντελεστής βαρύτητος ἑκάστου 
κριτηρίου ἤ ὁμάδος κριτηρίων.
3. Προσδιορίζεται ἡ κλίμακα βαθμολογίας καί ἡ ἐλαχίστη 
μερική ἤ συνολική βαθμολογία γιά τήν καταλληλότητα 
ἤ ἀπόρριψη κάθε προσφορᾶς.
4. Προσδιορίζεται ὁ τρόπος ἀναγωγῆς τῶν προσ-
φερομένων ἐπιφανειῶν, ὑπέργειων βοηθητικῶν χώρων 
ὑπόγειων ἀποθηκῶν, ὑπέργειων ἤ ὑπογείων χώρων 
σταθμεύσεως στούς χώρους κυρίας χρήσεως.
5. Γιά τήν ἀξιόπιστη συγκριτική ἀξιολόγηση τῶν 
προσφορῶν εἶναι δυνατόν νά προσδιορίζεται ὁ τρόπος 
ὑπολογισμοῦ συσχετισμοῦ προσφερομένων ἀνοιγμέ-
νων ἐπιφανειῶν, τεχνικῆς βαθμολογίας καί οἰκονομικῆς 
προσφορᾶς, βάσει μαθηματικοῦ τύπου, ἐκ τοῦ ὁποίου 
θά προκύπτει ἡ οἰκονομικότερη προσφορά.
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Ἄρθρο 21
Διαδικασία Ἀγορῶν

1. Ἡ ἐγκεκριμένη ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπον ὄργανο πρόσκληση ἐκδήλωσης 
ἐνδιαφέροντος, δημοσιεύεται εἴκοσι (20) τουλάχιστον 
ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἡμερομηνία κατάθεσης τῶν 
προσφορῶν, ἐκτός ἐάν διαφορετικά ὁρίζεται στήν 
πρόσκληση μέ ἀνάρτηση στά γραφεῖα τοῦ νομικοῦ 
προσώπου, στό ὁποῖο θά κατατεθοῦν οἱ προσφορές καί 
στά γραφεῖα τοῦ ἀντίστοιχου πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. μέσα 
στήν περιφέρεια τῶν ὁποίων ἀναζητεῖται τό πρός ἀγο-
ρά ἀκίνητο. Περίληψη τῆς πρόσκλησης δημοσιεύεται σέ 
δύο ἤ περισσότερες ἡμερήσιες τοπικές ἐφημερίδες καί 
στίς περιπτώσεις πού ἀπαιτεῖται καί στήν Ἐφημερίδα τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Τό μέγεθος τῆς δημοσιότητας 
πρέπει νά εἶναι ἀνάλογο τοῦ προβλεπομένου τιμήματος 
ἀγορᾶς σέ συνάρτηση μέ τό κόστος δημοσιότητας.

2. Γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν προσφορῶν ὁρίζεται 
ἐπιτροπή ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπο ὄργανο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό μέλη τῆς 
τεχνικῆς ὑπηρεσίας του καί ἐάν κρίνεται σκόπιμο 
συμμετέχει καί ἐκπρόσωπος τοῦ φορέα γιά λογαριασμό 
τοῦ ὁποίου θά ἀγοραστεῖ τό ἀκίνητο.

3. Ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ διαπίστωση τῆς πλη-
ρότητας τῶν προσφορῶν, ἡ τεχνική ἀξιολόγηση καί 
βαθμολογία αὐτῶν, ἡ ἐξαγωγή τῆς τελικῆς τεχνικῆς 
βαθμολογίας, ἡ ἀποσφράγιση τῶν οἰκονομικῶν προ-
σφορῶν καί ὁ συσχετισμός τελικῆς τεχνικῆς βαθμο-
λογίας καί οἰκονομικῶν προσφορῶν γιά νά προκύψει 
ἡ πρόκριση τοῦ καταλληλότερου καί οἰκονομικότερου 
πρός ἀγορά ἀκινήτου. 

4. Τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς μέ τυχόν πρόσθετες 
παρατηρήσεις ὑποβάλλεται στό διοικοῦν τό ἐκκλη-
σιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο γιά λήψη κατ’ ἀρχάς 
ἀποφάσεως προκρίσεως καί συνεχίσεως τῆς διαδικα-
σίας ἀγορᾶς.

5. Τό προκριθέν γιά ἀγορά ἀκίνητο, ἀποστέλλεται σέ 
ἀνεξάρτητο ἐκτιμητή τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 τοῦ παρόντος 
γιά ἐκτίμηση τῆς ἀξίας του, μετά ἀπό ὁριστικοποίηση 
ὅλων τῶν ποσοτικῶν ἐπί μέρους καί στό σύνολό τους 
μεγεθῶν, τῶν ἀναλυτικῶν ποιοτικῶν στοιχείων καί 
χαρακτηριστικῶν τοῦ κτιρίου, ἡ ὁριστικοποίηση τῶν 
προθεσμιῶν σύνταξης ὁριστικῶν μελετῶν, μελετῶν 
ἐφαρμογῆς, ἔγκρισης αὐτῶν ἀπό τό διοικοῦν τό 
ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο καί ἔκδοσης 
οἰκοδομικῆς ἄδειας ὡς καί προσδιορισμοῦ ἐγγυητικῶν 
ἐπιστολῶν, ρητρῶν.

6. Ὁλοκληρώνεται ὁ ἔλεγχος τίτλων τοῦ προσ-
φερομένου ἀκινήτου καί διαπιστώνεται ἐάν τρίτος, 
τό Δημόσιο ἤ ἕτερο ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπον 
διεκδικεῖ ἤ ὄχι δικαιώματα ἐπ’ αὐτοῦ.

7. Συμφωνεῖται ἡ ὁποιαδήποτε πρόσθετη ὑποχρέωση 
τοῦ πωλητῆ ἀπό μή δυναμένη νά προβλεφθεῖ ἀπό τήν 
πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος ἰδιαιτερότητα 
τοῦ προσφερομένου ἀκινήτου.

8. Διενεργοῦνται διαπραγματεύσεις ἀπό ἐπιτροπή ἡ 
ὁποία ὁρίζεται ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό 
πρόσωπον ὄργανον ἤ τό ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτημένο 
ὄργανο ὅπως στήν παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

9. Ἡ λήψη τελικῆς ἀπόφασης ἀπό τό διοικοῦν τό 
ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο γιά ἀγορά 
ἀκινήτου λαμβάνεται κατ’ ἐλευθέραν αὐτοῦ κρίση.

Ἄρθρο 22
Συμβόλαιο Ἀγορᾶς

Μετά τή λήψη τελικῆς ἀποφάσεως καλεῖται ὁ προσ-
φέρων γιά ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου ἀγορᾶς, στό 
ὁποῖο, ἐκτός ἀπό τήν περιγραφή τοῦ ἀκινήτου, ὡς ἔχει 
καί ἀγοράζεται ἤ ὡς μελλοντικό ἕτοιμο πρός χρήση 
τελικό προϊόν, συμφωνοῦνται:

1. Τό τίμημα καί ὁ τρόπος καταβολῆς αὐτοῦ. Σέ 
περίπτωση ἀγορᾶς μελλοντικοῦ ἕτοιμου τελικοῦ 
προϊόντος, γιά τήν ἑκάστοτε καταβολή δόσης ὁρίζεται 
ἡ ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ πωλητῆ γιά τήν 
πρόοδο τῶν ἐργασιῶν, σέ συνάρτηση μέ τήν ἐφαρμογή 
τοῦ χρονοδιαγράμματος ἐκτέλεσης αὐτῶν, ὁ τρόπος 
πιστοποίησης τῆς ἐκτέλεσης αὐτῶν καί ὅποιες ἄλλες 
προϋποθέσεις τυχόν συμφωνηθοῦν.

2. Ἡ προθεσμία παράδοσης τοῦ κτιρίου ἕτοιμου 
πρός χρήση καί οἱ τμηματικές προθεσμίες προόδου 
τῶν ἐργασιῶν. Οἱ χρόνοι προσωρινῆς καί διοικητικῆς 
παραλαβῆς καί ὁριστικῆς παραλαβῆς ὡς καί ὁ τρόπος 
καί χρόνος γνωστοποίησης στόν πωλητή τυχόν 
παρατηρήσεων τῶν ἐπιτροπῶν παραλαβῆς καί ὁ χρόνος 
ἐκτέλεσης τῶν ἐργασιῶν πού δέν ἔχουν ἐκτελεσθεῖ.

3. Οἱ προθεσμίες ἐκπόνησης τῶν ὁριστικῶν μελετῶν, 
ἔγκρισης αὐτῶν ἀπό τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό 
νομικό πρόσωπο ὄργανο, ὑποβολῆς φακέλου γιά ἔκδοση 
οἰκοδομικῆς ἄδειας, ἐκπόνησης μελετῶν ἐφαρμογῆς, 
ἐκπόνησης κατά περίπτωση εἰδικῶν μελετῶν καί ὅποιες 
ἄλλες εἰδικότερες προθεσμίες ἔχουν συμφωνηθεῖ γιά 
τήν ὁλοκλήρωση κατασκευῆς τοῦ κτιρίου.

4. Οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ πωλητῆ γιά τήν παροχή τῶν 
ἀναγκαίων πληροφοριῶν, στοιχείων καί διευκολύνσεων 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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πρός τό ὄργανο πού ὁρίζεται ἀπό τό διοικοῦν τό 
ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο γιά τήν παρα-
κολούθηση τῆς κατασκευῆς τοῦ κτιρίου.

5. Τό ποσό καί ἡ διάρκεια τῆς ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς 
καλῆς ἐκτέλεσης τῶν ἐργασιῶν πού συμφωνοῦνται μέ 
τό συμβόλαιο ὡς καί τῶν τμηματικῶν καί τελικῆς πα-
ράδοσης τοῦ κτιρίου κ.λπ.  πού θά ἀποτελέσουν λόγους 
κατάπτωσης τῆς ἐγγύησης. Τό ποσόν τῆς ἐγγυητικῆς 
ἐπιστολῆς καλῆς ἐκτέλεσης τῶν ὅρων τοῦ συμβολαίου 
σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα στίς παραγράφους 3 καί 
4 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν μπορεῖ 
νά εἶναι κατώτερο τοῦ 10% τοῦ συνολικοῦ τιμήματος 
ἀγορᾶς, ἐκτός ἐάν διαφορετικά ἀναφέρεται στήν 
πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος.

6. Οἱ ποινικές ρῆτρες γιά μή ἔγκαιρη περάτωση τῶν 
τμηματικῶν προθεσμιῶν καί τελικῆς παράδοσης τοῦ 
κτιρίου. Οἱ ποινικές ρῆτρες παρακρατοῦνται ἀπό τίς 
τμηματικές καταβολές καί ἐάν τό ποσό αὐτῶν δέν 
ἐπαρκεῖ, εἰσπράττονται ἀπό τίς ἐγγυητικές ἐπιστολές.

7. Σέ περίπτωση παραβίασης συμφωνηθείσας 
ἡμερομηνίας σταδιακῆς περάτωσης ἐργασιῶν ἡ τμημα-
τικῆς ἡ τελικῆς παράδοσης τοῦ κτιρίου ἀπό ὑπαιτιότητα 
ἤ ἀδυναμία τοῦ πωλητῆ, δικαιοῦται αὐτομάτως ὁ 
ἀγοραστής, χωρίς τήρηση ὁποιουδήποτε ἄλλου ὄρου, 
νά προβαίνει μέ δαπάνες του, συμψηφιζόμενες στό 
τίμημα, στή συνέχιση ἐργασιῶν ἀποπεράτωσης τοῦ 
κτιρίου.

8. Στήν περίπτωση πού καταστεῖ ἀναγκαία ἡ ἀγορά 
ἀπό τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπον νέων, πρόσ-
θετων καί συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν ἤ μελετῶν, οἱ 
ὁποῖες δέν ἦταν δυνατόν νά προβλεφθοῦν μέχρι τῆς 
ὑπογραφῆς τοῦ συμβολαίου, τότε ἡ ἐνέργεια αὐτή:

α) Εἶναι στή διακριτική εὐχέρεια καί ἐπιλογή τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου.

β) Ἀποτελεῖ ὑποχρέωση ἀνάληψης εὐθύνης πώλησης 
τοῦ πωλητῆ.

γ) Ἡ ἀγορά τῶν νέων ἐργασιῶν ἤ μελετῶν πραγ-
ματοποιεῖται μέ τήν ὑπογραφή νέου συμβολαίου 
ἀγορᾶς, νέου ἀντικειμένου, τό ὁποῖο θά ἀποτελεῖ 
προέκταση τοῦ ἀρχικοῦ συμβολαίου ἀγορᾶς.

δ) Ἡ ἀνάθεση ἐκτέλεσης ἤ ἐκπόνησης αὐτῶν σέ 
τρίτη τεχνική Ἐταιρία ἤ Μελετητικό γραφεῖο ἀποτελεῖ 
δικαίωμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου καί 
ὑποχρέωση τοῦ πωλητῆ γιά παροχή τῶν ἀπαραίτητων 
διευκολύνσεων καί μή παρεμβολῆς ὁποιονδήποτε 
ἐμποδίων ἤ κωλυμάτων στόν τρίτο ἀνάδοχο γιά τήν 
ἐκτέλεση τῶν νέων ἐργασιῶν.

ε) Ἡ κοστολόγηση τῶν νέων ἐργασιῶν οἱ ὁποῖες 
πιθανόν νά ἀνατεθοῦν στόν πωλητή μπορεῖ νά γίνει 
μέ κατ’ ἀναλογία ἐφαρμογή τῶν ἰσχυουσῶν δια-
τάξεων μέ τιμές ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ καί ΑΤΕΟ κατά τό χρόνο 
τῆς νέας συμφωνίας, μέ προσυμφωνημένη μέ τό 
ἀρχικό συμβόλαιο, ποσοστιαία ἐπ’ αὐτῶν ἔκπτωση, 
λαμβανομένων ὑπ’ ὄψη τοῦ ἐμπορικοῦ κέρδους, τῶν 
γενικῶν ἐξόδων καί τοῦ Φ.Π.Α., ἤ μέ ἄλλο τρόπο ἐπίσης 
προσυμφωνημένο μέ τό ἀρχικό συμβόλαιο.

στ) Ἡ κοστολόγηση νέων μελετῶν οἱ ὁποῖες πιθανόν  
νά ἀνατεθοῦν στόν πωλητή, μπορεῖ νά γίνει μέ κατ’ 
ἀναλογία ἐφαρμογή τῶν διατάξεων περί ἀμοιβῶν 
ἐκποίησης Μελετῶν Δημοσίων Ἔργων μέ προσυμ-
φωνημένη μέ τό ἀρχικό συμβόλαιο ποσοστιαία ἐπ’ αὐτῶν 
ἔκπτωση ἤ μέ ἄλλο τρόπο ἐπίσης προσυμφωνημένο μέ 
τό ἀρχικό συμβόλαιο.

ζ) Οἱ τυχόν αὐξομειώσεις εἰδῶν, ὑλικῶν ἤ μηχανη-
μάτων, ποιότητας καί ποσότητας ἐργασιῶν, ἀπό αὐτές 
πού ἔχουν συμφωνηθεῖ μέ τό ἀρχικό συμβόλαιο, 
συμψηφίζονται στό κόστος τῶν νέων ἐργασιῶν γιά τή 
διαμόρφωση τοῦ κόστους αὐτῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ ́ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

Ἄρθρο 23
Τρόποι Ἀντιπαροχῶν - Διαδικασία

1. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο μέ ἀπόφαση τοῦ 
διοικοῦντος ὀργάνου του δύναται νά προβαίνει στήν 
ἀξιοποίηση τῶν οἰκοπέδων, τῶν ὁποίων εἶναι κύριος ἤ 
διαχειριστής, μέ ἀνοικοδόμηση αὐτῶν, μέ τό σύστημα 
ἀντιπαροχῆς ποσοστῶν στό οἰκόπεδο ὁμοῦ μετά τῶν 
ὁριζοντίων ἰδιοκτησιῶν, οἱ ὁποῖες ἀντιστοιχοῦν σέ αὐτά, 
λόγῳ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος. Ἡ ἀνοικοδόμηση 
μέ ἀντιπαροχή δύναται νά πραγματοποιηθεῖ:

α) Διά δημοσίου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ, μετά ἀπό 
σύνταξη μέ μέριμνα τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
νομικοῦ προσώπου ἤ τρίτου, πλήρους μελέτης γιά 
τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ οἰκοπέδου, στήν ὁποίαν θά 
περιλαμβάνεται, πλήρης ἀρχιτεκτονική, στατική, 
γεωλογική, ἠλεκτρομηχανολογική, καί ὑδραυλική 
μελέτη, τεχνική περιγραφή, συγγραφή ὑποχρεώσεων, 
προθεσμία ἀποπερατώσεως, πίνακας ποσοστῶν 
συνιδιοκτησίας καί κατανομῆς δαπανῶν κοινοχρήστων 
καί κοινοκτήτων ἰδιοκτησιῶν, πίνακας ἀποτιμήσεως τῆς 
κάθε διῃρημένης ἰδιοκτησίας ἤ ὀρόφου, προβλεπομέ-
νων νά ἀνεγερθοῦν καί θά εἶναι καθορισμένες καί θά 
λαμβάνονται ὡς πλήρως ἀποπερατωμένες καί σχέδιο 
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τῆς καταρτισθησομένης ἐργολαβικῆς συμβάσεως, καί 
προσυμφώνου περί τῆς σταδιακῆς μεταβιβάσεως τῶν 
ποσοστῶν τοῦ οἰκοπέδου περιέχοντος καί διατάξεις 
διά τήν καταρτισθησομένη ὀροφοκτησία ὅπως καί κάθε 
ἄλλο στοιχεῖο ἐπιβαλλόμενο ἤ κρινόμενο ὡς σκόπιμο 
κατά τίς ὑπάρχουσες συνθῆκες ἤ ἀπαιτούμενων κατά 
τήν φύση τοῦ ἔργου. Ἡ ἀποτίμηση τῆς ἀξίας τῶν ἀντι-
παρεχομένων ἰδιοκτησιῶν καί τοῦ συνόλου τῶν ὑπό 
ἀνέγερση ἰδιοκτησιῶν, θά καθορίζεται συμφώνως πρός 
τούς συγκεκριμένους συντελεστές ἀξίας τῆς κάθε 
διῃρημένης ἰδιοκτησίας, θά ἐκφράζεται σέ ἀπόλυτες ἤ 
σχετικές τιμές καί θά ἀναφέρεται στόν σχετικό πίνακα 
στή διακήρυξη.

β) Μέ προσκλήσεις ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος, 
ὅπου οἱ ἐνδιαφερόμενοι καλοῦνται ὅπως ὑποβάλουν, 
πλήν τῆς προσφορᾶς ποσοστοῦ ἀντιπαροχῆς, ἰδέες 
περί τοῦ τρόπου ἀξιοποιήσεως τοῦ οἰκόπεδου μέ 
ἀρχιτεκτονική, στατική, ἠλεκτρομηχανολογική, γεω-
λογική, ὑδραυλική προμελέτη, τεχνική συγγραφή ὑπο-
χρεώσεων, πίνακα ποσοστῶν συνιδιοκτησίας, κατα-
νομή δαπανῶν, κοινοχρήστων καί κοινοκτήτων, σχέδιο 
σταδιακῆς μεταβιβάσεως ποσοστῶν οἰκοπέδου, καί 
κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἐπιβαλλόμενο ἐκ τῆς φύσεως τοῦ 
ἔργου. Στή διακήρυξη θά καθορίζονται τά κριτήρια καί 
ὁ τρόπος ἀξιολογήσεως προσφορῶν.

γ) Μέ ἀπ’ εὐθείας διαπραγματεύσεις, ὅταν δέν εἶναι 
δυνατόν ἤ συμφέρον νά γίνει διαγωνισμός, ὅπως ἰδίως 
στίς περιπτώσεις συνιδιόκτητων οἰκοπέδων ἤ συν-
ιδιόκτητων παλαιῶν οἰκημάτων.

Ἄρθρο 24
Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί

Πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος
1. Ἡ διακήρυξη ἀναρτᾶται καί δημοσιεύεται κατά 

τά προβλεπόμενα εἰς τό ἄρθρον 5 παρ. 2 τοῦ πα-
ρόντος Κανονισμοῦ, ἀναφέρει δέ καί καλεῖ τούς ἐν-
διαφερομένους:

α) Νά ὑποβάλουν ἐντός προθεσμίας ὄχι συντομότερης 
τῶν εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως προσ-
φορᾶς σέ ἀκέραιες μονάδες τῶν προσφερομένων 
πρός τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ποσοστῶν 
ἀντιπαροχῆς σύμφωνα μέ τόν πίνακα ἀποτιμήσεως τῆς 
ἀξίας τῶν διηρημένων ἰδιοκτησιῶν καί τόν πίνακα, στόν 
ὁποῖον θά ἐμφαίνονται οἱ προσφερόμενες ἐπί μέρους 
ἰδιοκτησίες πρός τό νομικό πρόσωπο γιά τήν κάλυψη 
τοῦ ποσοστοῦ τῆς ἀντιπαροχῆς.

β) Νά θέσουν τούς βασικούς ὅρους σχεδίου τῆς 

καταρτισθησομένης ἐργολαβικῆς συμβάσεως, σχεδίου 
προσυμφώνου περί σταδιακῆς μεταβιβάσεως τῶν 
ποσοστῶν τοῦ οἰκοπέδου, στό ὁποῖο θά περιέχονται καί 
διατάξεις γιά τήν καταρτισθησομένη ὀροφοκτησία, ὡς 
ἐπίσης καί κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀνάλογα ἀπαιτούμενο 
κατά τίς συνθῆκες καί τήν φύση τοῦ ἔργου.

γ) Τά προσόντα αὐτῶν πού δύνανται νά λάβουν μέρος 
στόν διαγωνισμό.

δ) Ἐγγυητική ἐπιστολή σύμφωνη πρός τά ἀναφερόμε-
να στό ἄρθρο 7 παρ. 3 καί 4 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, 
ποσοῦ ὄχι χαμηλότερο τοῦ δέκα τοῖς ἑκατό (10%) τῆς 
ἀξίας τοῦ οἰκοπέδου, ὅπως αὐτή ἀποτιμᾶται δυνάμει 
τῆς ἐκτιμητικῆς Ἐκθέσεως τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 τοῦ 
παρόντος.

 ε) Ἐν σχέσει πρός τό περιεχόμενο, τόν τύπο τῶν 
προσφορῶν, τή διαδικασία διεξαγωγῆς τῆς δημοπρα-
σίας, ἀνακηρύξεως πλειοδότη, κατακυρώσεως τοῦ 
ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ θά ἐφαρμόζονται 
ἀναλόγως οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

2. Ἡ πρόσκληση ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος 
δημοσιεύεται κατά τά διαλαμβανόμενα εἰς τήν προ-
ηγουμένη παράγραφο, θά ἀναφέρει καί θά καλεῖ τούς 
ἐνδιαφερομένους:

α) Νά ὑποβάλουν προσφορές ἐντός προθεσμίας 
ὄχι μικρότερη τῶν εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημο-
σιεύσεως, ξεχωριστά γιά τά αἰτούμενα τεχνικά στοι-
χεῖα (σχέδια, τεύχη, συγγραφές) ὅπως αὐτά ἀνα-
λυτικά θά ζητοῦνται καί ξεχωριστά σέ σφραγισμένο 
φάκελο μέ τούς οἰκονομικούς ὅρους τῆς προσφορᾶς, 
ἰδίως τό ποσοστό τῆς ἀντιπαροχῆς, ὁλογράφως καί 
ἀριθμητικῶς.

 β) Νά ὑποβάλουν σχέδιο ἐργολαβικῆς σύμβασης πού 
θά καταρτισθεῖ, σχέδιο προσυμφώνου περί σταδιακῆς 
μεταβίβασης τῶν ποσοστῶν τοῦ οἰκοπέδου, στό ὁποῖο 
θά περιέχονται καί διατάξεις γιά τήν ὀροφοκτησία πού 
θά καταρτισθεῖ, ὅπως ἐπίσης καί κάθε ἄλλο στοιχεῖο 
πού ἀπαιτεῖται ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες καί τή φύση 
τοῦ ἔργου.

γ) Τά κριτήρια ἀξιολόγησης τῶν προσφορῶν, τούς 
συντελεστές βαρύτητας τῶν κριτηρίων, τή βαθμολογία 
καί τόν τρόπο ὑπολογισμοῦ καί συσχετισμοῦ τῆς τε-
χνικῆς βαθμολογίας μέ τήν οἰκονομική προσφορά γιά 
τή συγκριτική ἀξιολόγηση τῶν προσφορῶν.

δ) Τά προσόντα αὐτῶν πού μποροῦν νά λάβουν μέρος 
στόν διαγωνισμό.

ε) Νά καταθέσουν ἐγγυητική ἐπιστολή σύμφωνα μέ 
τήν προηγούμενη παράγραφο.
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στ) Σέ σχέση μέ τίς διαδικασίες τοῦ διαγωνισμοῦ 
καί κατακύρωσης ἀποτελέσματος, θά ἐφαρμόζονται 
ἀνάλογες διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ.

3. Ὅλα τά ἔξοδα τοῦ διαγωνισμοῦ καί δημοσιεύσεις, 
τά ὁποῖα τό καθένα χωριστά καί σέ ἀπόλυτες 
τιμές, ἀναφέρονται στή διακήρυξη ἤ πρόσκληση 
ἐνδιαφέροντος καί βαρύνουν τόν ἀνάδοχο, ὅπως 
ἐπίσης καί ὅλα τά ἔξοδα κατάρτισης τῶν σχετικῶν 
συμβάσεων, τῶν πράξεων σύστασης ὁριζόντιας ἰδιο-
κτησίας, συμβολαιογραφικά ἔξοδα, πάσης φύσεως 
ἔξοδα καί ἔξοδα μεταγραφῶν βαρύνουν τόν ἀνάδοχο. 
Τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο 
δέν ἔχει καμμία οἰκονομική ὑποχρέωση γιά τήν ἐκ-
τέλεση τῆς σύμβασης.

4. Τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο 
ὄργανο ἀποφασίζει κατ’ ἐλευθέραν κρίσιν.

5. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δέν ὑποχρεοῦται 
σέ καμμία περίπτωση σέ παροχή ἀποζημιώσεως πρός 
τούς ὑποβάλλοντες προσφορά.

Ἄρθρον 25
Σύμβαση Ἀντιπαροχῆς

Ἡ σύμβαση ἀντιπαροχῆς καταρτίζεται σύμφωνα μέ 
τά ὁριζόμενα ἀπό τή διακήρυξη τοῦ διαγωνισμοῦ ἤ τῆς 
προσκλήσεως ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος καί ἀνάλογα 
τίς σχετικές διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρο 26
Διατάξεις Νόμων

Εἰδικές διατάξεις νόμων πού προβλέπουν τή χωρίς 
διαγωνισμό ἐκμίσθωση ἤ ἐκποίηση ἐκκλησιαστικῶν 

ἀκινήτων ἐφαρμόζονται κατά παρέκκλιση τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ.

Ἄρθρον 27
Τροποποίηση Διατάξεων - Ἔναρξη ἰσχύος

1. Οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ τροπο-
ποιοῦνται ἤ συμπληρώνονται, ἤ καταργοῦνται δι’ 
ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία δημοσιεύεται στήν Ἐφη-
μερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

2. Ὁ παρών Κανονισμός δέν προκαλεῖ  δαπάνη εἰς 
βάρος τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἤ τοῦ προϋπολο-
γισμοῦ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱ. Μ. Ἀργολίδος.

3. Οἱ διατάξεις τοῦ παρόντος καταλαμβάνουν τάς 
ἐκκρεμεῖς διαδικασίας ἤ συμβάσεις μισθώσεων, ἐκ-
ποιήσεων, ἀγορῶν, ἀνταλλαγῶν καί ἀντιπαροχῶν.

4. Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχίζει ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεώς του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως 
καί στό ἐπίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή νά δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 12.12.2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019
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Διαπιστωτική Πρᾶξις: Ἀναγνώρισις συστάσεως Ἐνορίας 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης 

συμφώνως πρός τό ἄρθρον 25 τοῦ Ν. 4301/2014Ἀριθμ. 5645-2018/75-2019

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Ἔχοντες ὑπ ὄψιν:
1. τό ἄρθρον 25 παρ. 1 τοῦ Ν. 4301/2014,
2. τήν ὑπ. ἀριθ. 716/384/23.11.2018 εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ,
3. τήν ἀπό 9.1.2019 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συν-
όδου,

διαπιστοῦμεν
τήν σύστασιν πρό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ Νό-

μου 590/1977, τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Διονυσίου Παχειᾶς Ράχης Αἰγίνης, μέ ἕδρα τό χωρίον 
Παχειά Ράχη, τοῦ Δήμου Αἰγίνης, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Νήσων, τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, ἱδρυθεῖσα 
πρό τοῦ ἔτους 1940, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 
49022/19.6.1940 Πράξεως τοῦ Ὑπουργοῦ Θρησκευμά-

των καί Ἐθνικῆς Παιδείας Ν. Σπέντζα διά τῆς ὁποίας 
διορίζονται μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ 
ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ καί τό ἀπό 20.9.1948 Πρωτόκολλον 
παραδόσεως - παραλαβῆς του ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.

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

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9ῃ Ἰανουαρίου 2019

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον, αὐθημερόν
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Κανονισμός περί ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως τῶν Ἐνοριῶν 
καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν
Ἀριθμ. 5663-2018/101-2019

 Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν:

1. Τά ἄρθρα 3 παρ. 1 καί 13 παρ. 1-3 τοῦ Συντάγματος,
2. τά ἄρθρα 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, 36, 37 παρ. 2 καί 38 παρ. 
2 τοῦ ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΦΕΚ 146/Α ́/1977), 
3. τά ἄρθρα 2 παρ. 1 καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 «Περί 
Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» (ΦΕΚ 1/Α ́/1980),
4. τά ἄρθρα 3 καί 6 τοῦ Κανονισμοῦ 305/2018 «Περί 
Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ Α ́ 153/22.8.2018), 
5. τό ἄρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. δ ́ καί ε ́ τοῦ Κανονισμοῦ 
263/2014 «Περί συγκροτήσεως ἁρμοδιοτήτων καί 
λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν 
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» 
(ΦΕΚ 272/Α ́/2014),

6. τά δημογραφικά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς ἀπογραφῆς τοῦ ἔτους 2011 (ΦΕΚ 697/
20.03.2014 τεῦχος Β ́),
7. τήν ὑπ’ ἀριθ. 2156/1158/23.11.2018 πρότασιν τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί 
Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί
8. τήν ἀπό 9.1.2019 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ.Συνόδου,

διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διάρθρωσιν τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
Ἱεροκηρύκων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, καθώς καί τῶν ἐκ-
κλησιαστικῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, οἱ ὁποῖες βαρύνουν 
τόν κρατικό προϋπολογισμό, καί ἐγκρίνομεν τόν 
Κανονισμόν τῆς ὀργανώσεως τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν 
θρησκευτικῶν λειτουργῶν αὐτῆς ὡς ἑξῆς:
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* Συνολικός ἀριθμός Ἐνοριῶν: 109, Ι. Προσκυνημάτων: 
3.
* Σύνολον ὀργανικῶν θέσεων Ἐφημερίων: 116.
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Ἄρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

Τρεῖς (3) θέσεις Ἱεροκηρύκων ΠΕ Κατηγορίας καί 
εἰδικότητος Θεολόγων, συσταθεῖσες διά τοῦ ἄρθρου 
25 τοῦ N. 817/1978 καί κατανεμηθεῖσες α) οἱ δύο (2) 
διά τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου καί β) ἡ μία (1) διά τοῦ Π.Δ. 582/
1980.

Ἄρθρον 3
Ὀργανικές Θέσεις Διακόνων

Τέσσαρες (4) θέσεις Διακόνων, κατηγορίας ΔΕ-
ΠΕ, συσταθεῖσαι διά τοῦ Ν. 673/77. Ἐκ τῶν ἀρχικῶς 
συσταθεισῶν δέκα (10) θέσεων Διακόνων: α) δύο θέσεις 
μετετράπησαν εἰς θέσεις Ἱεροκηρύκων (Ν. 817/1978), 
β) μία (1) θέσις μετεφέρθη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν 
Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, (ΦΕΚ 
119/Α ́/27.6.2008) καί γ) τρεῖς (3) θέσεις μετετράπησαν 
εἰς θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, ὡς ἕπεται.

Ἄρθρον 4
Ὀργανικαί Θέσεις Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων

αἱ ὁποῖαι βαρύνουν τόν κρατικόν προϋπολογισμόν
α) Μία (1) θέσις ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου, κλάδου 

ΔΕ Διοικητικῶν - Γραμματέων, συσταθεῖσα διά τοῦ 
ἄρθρου 20 τοῦ Ν. 1476/1984, ΦΕΚ 136/Α ́/18.9.1984.

 β) μία (1) θέσις ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικοῦ - Οἰκονομικοῦ, συσταθεῖσα διά τοῦ 
ἄρθρου 19 παράγρ. 5, τοῦ Ν. 2816/2000 (ΦΕΚ 84/Α ́ / 
15.3.2000) καί κατανεμηθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. Α1/
293/20.10.2000 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1351/Β ́/7.11.2000),

 γ) μία (1) θέσις Κλάδου ΔΕ Ὁδηγῶν, συσταθεῖσα 
διά τοῦ ἄρθρου 23 παρ. 1 τοῦ ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/ Α 
/́7.10.2014). 

Ἄρθρον 5
Ὑπηρεσιακή Κατάστασις

Τά τῆς πληρώσεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν 
προηγουμένων ἄρθρων, ὡς καί τά τῆς ἐν γένει 
ὑπηρεσιακῆς καταστάσεως τῶν θρησκευτικῶν 
λειτουργῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, οἱ 
ὁποῖοι διορίζονται εἰς τάς θέσεις αὐτάς, διέπονται κατά 
περίπτωσιν ἀπό τάς διατάξεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, 
τῶν ἄρθρων 37, 38 καί 42 τοῦ Ν. 590/1977 καί τῶν κατ’ 

ἐξουσιοδότησιν αὐτῶν ἐκδοθέντων ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Κανονισμῶν 
5/1978 «Περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» 
(ΦΕΚ Α ́ 48), 305/2018 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» 
(ΦΕΚ Α ́ 73) καί λοιπῶν συναφῶν Κανονισμῶν.

Ἄρθρον 6
Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται ὑπό τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῇ προτάσει τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου, μετά σχετικήν ἀπόφασιν τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, καί ἐφ’ ὅσον μεταβληθοῦν 
τά ὅρια ἤ ὁ ἀριθμός ἤ ὁ πληθυσμός τῶν ὑφισταμένων 
Ἐνοριῶν, ἐπιβάλλοντα τήν ἀνάλογον μεταβολήν τῶν 
ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, εἴτε ὁ ἀριθμός τῶν 
ὀργανικῶν θέσεων ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἄρθρον 7
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός ἔχει διαπιστωτικόν χαρακτῆρα 
καί κατά τοῦτο ἰσχύει ἀπό τῆς ἐνάρξεως ἰσχῦος, κατά 
περίπτωσιν, τῶν Προεδρικῶν Διαταγμάτων, τῶν Νόμων, 
τῶν Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων καί τῶν Κανονισμῶν 
συνεπείᾳ τῶν ὁποίων κατηρτίσθη.

Ἄρθρον 8
Δαπάνη

Ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.

Ἡ παροῦσα Ἀπόφασις νά δημοσιευθῇ διά τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καί διά τοῦ ἐπισήμου 
δελτίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 9ῃ Ἰανουαρίου 2019

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

 Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019
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Κανονισμός περί συστάσεως καί λειτουργίας 
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος 

ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ἵδρυμα Δημητρίου καί Μαγδαληνῆς Παπέ»
Ἀριθμ. 5646-2018/80-2019

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν:
1. τά ἄρθρα 29 παραγρ. 2 καί 59 παραγρ. 2 τοῦ Νόμου 
590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος» (Α ́ 146), καί τό ἄρθρο 68 παρ. 1, 5α ́ τοῦ 
ν. 4235/2014,
2. Τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός 
τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό 
τάς Εὐαγγελικάς ἐπιταγάς, τούς Ἱερούς Κανόνας καί 
τούς νόμους τοῦ Κράτους,
3. τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί 
πνευματικάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκα-
δᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης,
4. τήν ὑπ’ ἀριθ. 665/29.11.2018 Πρότασιν τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης 
κ. Ἰωάννου,
5. τήν ὑπ’ ἀριθ. 22/2018 Γνωμοδότησιν τοῦ Εἰδικοῦ 
Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί
6. τήν ἀπό 9.1.2019 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
συνιστᾶ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαγκαδᾶ, Λητῆς 

καί Ρεντίνης ἐκκλησιαστικόν ἵδρυμα ὑπό τήν ἐπωνυμίαν 
«Ἵδρυμα Δημητρίου καί Μαγδαληνῆς Παπέ», ἡ 
ὀργάνωσις, διοίκησις, διαχείρισις καί λειτουργία τοῦ 
ὁποίου θά διέπεται ἀπό τάς διατάξεις τοῦ ἑπομένου 
Κανονισμοῦ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ

«ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΠΑΠΕ»
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ 

ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Ἄρθρον 1ον
Ἱδρύεται μέ ἕδρα τό Δημοτικόν Διαμέρισμα Μελισ-

σοχωρίου τοῦ πρώην Δήμου Μυγδονίας καί νῦν Δήμου 
Ὡραιοκάστρου, νομοῦ Θεσσαλονίκης ἵδρυμα ὑπό τήν 
ἐπωνυμίαν: «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ 

ΠΑΠΕ», τό ὁποῖο θά ἀποτελεῖ ἀποκεντρωμένη ὑπηρεσία 
τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, αὐτοτελοῦς διαχειρίσεως 
καί μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος, τελοῦν ὑπό τόν 
ἔλεγχο καί τήν ἐποπτεία αὐτῆς.

Ἄρθρον 2ον
Κύριος σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ φιλοξενία 

καί φροντίς τῶν ἐγκατασταθησομένων εἰς τό Ἵδρυμα 
ὑπερηλίκων καταγομένων ἀπό τό Μελισσοχώριον 
τοῦ πρώην Δήμου Μυγδονίας καί νῦν Δήμου Ὡραιο-
κάστρου.

Ἄρθρον 3ον
Τό Ἵδρυμα στεγάζεται εἰς τό ἵδρυμα Χαραλάμπους 

Παπέ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί 
Ρεντίνης, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τό δημοτικόν 
διαμέρισμα Μελισσοχωρίου τοῦ πρώην Δήμου 
Μυγδονίας καί νῦν Δήμου Ὡραιοκάστρου τοῦ νομοῦ 
Θεσσαλονίκης. 

Ἄρθρον 4ον
1. Τό ἵδρυμα θά διοικεῖται καί θά τελεί ὑπό διαχείριση 

ἑπταμελοῦς (7/μελοῦς) Διοικητικοῦ Συμβουλίου, μέ 
τριετῆ (3) θητεία, ἀποτελουμένου ἀπό τόν ἑκάστοτε 
Μητροπολίτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς 
καί Ρεντίνης ὡς Προέδρου, τόν ἑκάστοτε ἐκλεγμένον 
Περιφερειάρχην Θεσσαλονίκης ὡς Ἀντιπροέδρου, 
τόν ἑκάστοτε ἐκλεγμένον Δήμαρχον τοῦ Δήμου 
Ὡραιοκάστρου πρώην Δήμου Μυγδονίας νομοῦ 
Θεσσαλονίκης καί τά ἑκάστοτε μέλη τῆς ἐπιτροπῆς τῆς 
ἐκκλησίας τοῦ Μελισσοχωρίου. 

2. Ἄπαντα τά μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου 
ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἀναλαμβάνουν τά καθήκοντα πού 
προβλέπει ἡ ἀντίστοιχη ἰδιότητά τους, καί ἀφοῦ 
πληροφορηθοῦν σχετικῶς ἀπό τόν ὑποχρεούμενον 
πρός τοῦτο προκάτοχόν τους ἤ ὁπωσδήποτε, δι’ 
ἐπιστολῆς γνωρίζουν εἰς τή διοίκησιν τοῦ ἱδρύματος 
τήν ἀνάληψιν τῶν καθηκόντων των ὡς μέλη τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος καί παραχρῆμα 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ὑπεισέρχονται εἰς τά δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις πού 
συνεπάγεται ἡ συμφώνως μέ τό παρόν συμμετοχή τους 
εἰς τὴ διοίκησιν τοῦ Ἱδρύματος.

3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συγκροτεῖται εἰς σῶμα 
διά πρώτην φοράν κατά τήν πρώτην συνεδρίαν τῶν 
μελῶν του, μετά τήν ἔγκρισιν τοῦ παρόντος ἱδρύματος 
ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
καί τήν συμφώνως μέ τόν νόμον δημοσίευσίν του καί 
ἐν συνέχειᾳ, κάθε φορά ἐκ νέου, ὅταν νέον φυσικόν 
πρόσωπον ἀναλαμβάνει μία ἀπό τάς προβλεπομένας 
θέσεις πού συνεπάγονται συμμετοχήν εἰς τήν διοί-
κησιν τοῦ ἱδρύματος συμφώνως μέ τόν παρόντα 
Κανονισμόν.

4. Εἰς περίπτωσιν πού ἕνα ἡ περισσότερα μέλη τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀρνηθοῦν ἤ ἀμελήσουν νά 
ἀναλάβουν συμφώνως μέ τά παραπάνω τά καθήκοντά 
των, τότε τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνεχίζεται μέ 
τά ὑπόλοιπα μέλη, ἐκτός ἄν δέν εἶναι πλέον δυνατή ἡ 
σύνθεσις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰς ἀπαρτίαν, 
ὅποτε τά ἐναπομείναντα μέλη ὑποχρεοῦνται νά 
ζητήσουν ἀπό τόν ἁρμόδιον κατά τόπον Πρόεδρον 
Πρωτοδικῶν τήν ἀνάθεσιν τῶν σχετικῶν καθηκόντων 
εἰς προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον. 

Ἄρθρον 5ον
1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἔχει τάς παρακάτω 

ἁρμοδιότητας:
Α) Ἀποφασίζει διά κάθε θέμα πού ἀφορᾶ εἰς τήν 

ἐκπλήρωσιν τῶν σκοπῶν τοῦ ἱδρύματος, εἰς τήν ἐπίτευξιν 
καί διεύρυνσίν των, καί, εἰς κάθε περίπτωσιν, κύριο 
μέλημα καί ὑποχρέωσις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
εἶναι ἡ λειτουργία τοῦ ξενῶνος παροχῆς φροντίδας καί 
φιλοξενίας βραχείας διαρκείας πρός τούς ὑπερηλίκους 
πού κατάγονται ἀπό τό Μελισσοχώριον τοῦ πρώην 
Δήμου Μυγδονίας καί νῦν Δήμου Ὡραιοκάστρου 
καί ἡ κάθε κοινωνική προσφορά πρός ὄφελος τοῦ 
Μελισσοχωρίου ὅπου καί ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ ἀει-
μνήστου Ἱδρυτοῦ.

Β) Συνεργάζεται μέ διάφορους πολιτιστικούς, 
κοινωνικούς, ἐπιστημονικούς φορεῖς, ὅπως ἐπίσης καί 
μέ φορεῖς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, μέ σκοπόν τήν 
ἐπίτευξιν καί προαγωγήν τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος.

Γ) Καταρτίζει ἐτήσιον προϋπολογισμόν καί ἀπο-
λογισμόν τοῦ Ἱδρύματος καί ἐγκρίνει αὐτούς 
ἀποφασίζοντας μέ ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν παρόντων 
μελῶν ἐφ’ ὅσον συνεδριάζει εἰς ἀπαρτίαν.

Δ) Μεριμνᾷ διά τήν ἐξεύρεσιν οἰκονομικῶν πόρων, 

ἀπαραιτήτων διά τήν ὁμαλήν λειτουργίαν καί τήν 
ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος.

Ε) Ἀποφασίζει διά κάθε θέμα πού ἀφορᾷ εἰς τή 
λειτουργίαν τοῦ Ἱδρύματος καί δέν προβλέπεται ἀπό 
τόν παρόντα Κανονισμόν.

2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται:
Α) Κάθε φορά πού ἀπαιτεῖται ἡ ἐκ νέου συγκρότησίς 

του εἰς σῶμα, συμφώνως μέ τό ἄρθρον 4, παρ. 3 τοῦ 
παρόντος καί εἰς κάθε περίπτωσιν τακτικῶς μίαν 
φοράν κάθε χρόνον ἐντός τοῦ πρώτου ἡμερολογιακοῦ 
ἑξαμήνου μέ πρόσκλησιν τοῦ Προέδρου ἤ τοῦ 
Προεδρεύοντος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί 
ἐκτάκτως μέ κοινοποιούμενην εἰς τά λοιπά μέλη 
πρόσκλησιν ὁποιουδήποτε Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου.

Β) Ἐφ’ ὅσον τό σύνολον τῶν διοικητικῶν ἐνεργειῶν 
συγκεντρώνεται εἰς τά πρόσωπα τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου, ἐπειδή δέν ἔχουν διοριστεῖ ἕνας ἤ 
περισσότεροι πληρεξούσιοι διευθυνταί, τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικῶς μέ πρόσκλησιν τοῦ 
Προέδρου ἤ τοῦ Προεδρεύοντος μέσα εἰς τόν πρῶτον 
μήνα κάθε ἡμερολογιακοῦ ἔτους, ὅποτε καί ἀποφασί-
ζεται ὁ τόπος καί ὁ χρόνος τῆς ἑπομένης συνεδριάσεως, 
ἄλλως συγκαλεῖται ἐκτάκτως μέ κοινοποιούμενην εἰς 
τά λοιπά μέλη πρόσκλησιν ὁποιουδήποτε μέλους τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Γ) Ὁ λόγος τῆς ἐκτάκτου συγκλήσεως τοῦ Διοι-
κητικοῦ Συμβουλίου πρέπει νά περιλαμβάνηται εἰς τήν 
κοινοποιούμενην πρόσκλησιν. Ἄν ἡ ἀπόλυτος πλειο-
ψηφία τῶν εἰς ἀπαρτίαν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
παρόντων μελῶν ἀποφασίσει ὅτι ἡ πρόσκλησις εἶναι 
ἀδικαιολόγητος, τό Διοικητικόν Συμβούλιον δέν 
συγκαλεῖται ἐκτάκτως μέ ἐπίκλησιν τοῦ ἰδίου λόγου 
μέσα εἰς τό ἴδιον ἡμερολογιακόν ἔτος.

3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εὑρίσκεται εἰς ἀπαρτίαν, 
ὅταν παρίστανται εἰς αὐτό τουλάχιστον τρία μέλη κατά 
τήν πρώτην σύγκλησιν βάσει τῆς ἰδίας ἡμερησίας 
διατάξεως καί δύο μέλη εἰς κάθε ἐπαναληπτικήν 
λόγῳ ἐλλείψεως ἀπαρτίας καί μέ τήν ἴδιαν ἡμερησίαν 
διάταξιν σύγκλησιν.

4. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἀποφασίζει μέ ἀπόλυτον 
πλειοψηφία τῶν παρόντων. Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας 
ὑπερισχύει ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου, ἄλλως τοῦ 
Προεδρεύοντος, ἄλλως τοῦ ἀρχαιοτέρου εἰς σχέσιν μέ 
τήν ἀνάληψιν καθηκόντων ὡς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου μέλους.
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Ἄρθρο 6ον
Διά τάς ἀναγκας τοῦ Ἱδρύματος τό Διοικητικόν 

Συμβούλιον κατά βούλησιν μπορεῖ νά θεσπίσῃ θέσεις 
ἑνός ἤ περισσοτέρων πληρεξουσίων Διευθυντῶν, καθώς 
καί λοιπάς θέσεις βοηθητικοῦ προσωπικοῦ συμφώνως 
μέ τάς ἀναγκας πού ἀπαιτοῦνται διά τήν ἐπίτευξιν τῶν 
σκοπῶν τοῦ ἱδρύματος. Τά καθήκοντα, αἱ ὑποχρεώσεις 
καί τά δικαιώματα τῶν πληρεξουσίων διευθυντῶν καί 
τοῦ βοηθητικοῦ προσωπικοῦ καθορίζονται ἀπό τάς 
ἑκάστοτε ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί 
τήν κειμένην νομοθεσίαν, ἀναλόγως μέ τό ἄν πρόκειται 
διά σύμβασιν ἐξηρτημένης ἐργασίας ὁρισμένου ἤ 
ἀορίστου χρόνου ἤ ἁπλήν σύμβασιν ἔργου ἤ παροχῆς 
ὑπηρεσιῶν.

Ἄρθρον 7ον
1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεῖ καί διαχειρίζεται 

τήν περιουσίαν τοῦ Ἱδρύματος καί ἀποφασίζει διά 
κάθε μέτρον τό ὁποῖον συμβάλλει εἰς τήν εὔρυθμον 
λειτουργίαν τοῦ Ἱδρύματος.

2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τηρεῖ τά παρακάτω 
διαχειριστικά βιβλία:

Α) Βιβλίον Πρωτοκόλλου Εἰσερχομένων καί Ἐξ-
ερχομένων Ἐγγράφων,

Β) Βιβλίον Πρακτικῶν Συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου,

Γ) Βιβλίον Λογιστικῆς Παρακολουθήσεως, εἰς τό 
ὁποῖον καταχωροῦνται ὅλα τά ἔσοδα καί ἔξοδα τοῦ 
Ἱδρύματος,

Δ) Βιβλίον Περιουσίας, ὅπου τηρεῖται ξεχωριστή 
μερίς διά κάθε περιουσιακόν στοιχεῖον.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἀποφασίζει καί διά τήν τή-
ρησιν ἐπιπλέον βιβλίων ἐφ’ ὅσον κριθοῦν ἀπαραίτητα.

3. Ἄπαντα τά βιβλία τηροῦνται ἀπό ἐντεταλμένον 
πρός τοῦτο μέ πρᾶξιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
πρόσωπον, τό ὁποῖον μπορεῖ καί νά μήν εἶναι μέλος 
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀλλά εἰς κάθε περίπτωσιν 
ὑποχρεοῦται εἰς λογοδοσίαν καί ἐπίδειξιν τῶν βιβλίων, 
ὅποτε τοῦ ζητηθῆ καί τά ὑποβάλλει πρός ἔγκρισιν εἰς τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν 
τακτικήν ἤ ἔκτακτον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κάθε 
ἡμερολογιακό ἔτος.

Ἄρθρον 8ον
1. Περιουσία τοῦ ἱδρύματος θά ἀποτελέσει ἐφ’ 

ὅσον ἐκδοθεῖ σχετική δικαστική ἀπόφαση Ἐφετείου 
πού ἑρμηνεύει ἤ τροποποιεῖ τόν σκοπό τῆς διαθήκης 

ἤ πληρωθεῖ ἡ διαλυτική αἵρεση τῆς διαθήκης (περί 
παρελεύσεως τριετοῦς προθεσμίας μή ἀποδοχῆς της 
ἀπό τόν Δῆμο Μυγδονίας) ἡ ἀναφερόμενη εἰς τάς ὑπ’ 
ἀριθ. 1422/23.7.2003 καί 1423/23.7.2003 δημοσίας δια-
θήκας τῶν ἀειμνήστων Σταυρούλας καί Ἑλένης Παπέ 
ἀντιστοίχως, ἤτοι:

Α) Ἕνα οἰκόπεδο ἐπί τῇ διασταυρώσει τῶν ὁδῶν 
Ρωξάνης ἀρ. 8 καί Πέτρου Ἐρμίτη 3 εἰς τήν περιοχήν 
Σφαγείων Θεσσαλονίκης, τό ἀναφερόμενον καί 
λεπτομερῶς περιγραφόμενον εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 574/
20.07.1992 συμβόλαιον γονικῆς παροχῆς τῆς Συμβο-
λαιογράφου Θεσσαλονίκης Σόνιας Ἀκριτοπούλου-
Παπαγεωργίου.

Β) Ἕνα κατάστημα εἰς Θεσσαλονίκην (Λαχαναγορά) 
μεταξύ τῶν ὁδῶν Ἁγίου Δημητρίου, ἀνωνύμου ὁδοῦ, 
Κασσάνδρου καί ἀνωνύμου ὁδοῦ καί ἤδη ἐπί τῶν ὁδῶν 
Ἁγίου Δημητρίου, Δουμπιώτη, Σαρρῆ καί Φιλώτα, καί δή 
τό ὑπ’ ἀριθ. 41, ἐμβαδοῦ μέτρων τετραγωνικῶν 18,04.

Γ) Ἕνα τμῆμα οἰκοπέδου ἐμβαδοῦ μέτρων τετρα-
γωνικῶν 989,80 τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς Σφαγεῖα 
Θεσσαλονίκης ἤδη ἐπί τῆς ὁδοῦ Ρωξάνης ἀριθμός 12.

Δ) Μίαν οἰκοδομήν, πολυκατοικίαν (πρῶτον καί δεύ-
τερον ὄροφον) ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς Θεσσαλονίκην 
ἐπί τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου ἀριθμός 64 καί ἤδη 60, κτισμένη 
εἰς οἰκόπεδον ἐμβαδοῦ μέτρων τετραγωνικῶν 304.

2. Ἐπίσης περιουσία καί πόροι τοῦ ἱδρύματος εἶναι:
Α) Αἱ δωρεαί εἰς μετρητά ἤ ἄλλα περιουσιακά στοιχεῖα 

ἤ πόροι ὁποιωνδήποτε περιουσιακῶν στοιχείων πού 
μεταβιβάζονται εἰς τό ἵδρυμα διά ὁποιανδήποτε νόμιμον 
αἰτίαν.

Β) Κληρονομίαι, κληροδοσίαι, δωρεαί φυσικῶν ἤ 
νομικῶν προσώπων ἤ προϊόντα ἐράνων τούς ὁποίους 
ἤθελε ἐνεργήσῃ νομίμως τό ἵδρυμα, καθώς καί κάθε 
ἔσοδον τό ὁποῖον ἤθελε προκύψῃ ἀπό ἐκδοτικήν ἤ 
ἄλλην δραστηριότητα τοῦ Ἱδρύματος.

Γ) Χορηγίαι – ἐπιχορηγήσεις τοῦ Κράτους, τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Ἰδιωτικοῦ ἤ Δη-
μοσίου Δικαίου, τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν τῆς Τοπικῆς 
Αὐτοδιοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἐπι-
στημῶν, Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Ἐθνικῆς 
Οἰκονομίας, Ἀπασχολήσεως ἤ ἄλλων Ὑπουργείων, 
Τραπεζῶν, Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἱερῶν Μονῶν.

3. Τό παρόν Ἵδρυμα δέν ἀποτελεῖ κερδοσκοπικόν 
κατάστημα, ὅπως προκύπτει ἀπό τόν σκοπόν του. Ἀντι-
θέτως, ἀποτελεῖ κοινωφελές κέντρο, τῆς κοινότητας 
ὅπου ἑδρεύει.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Ἄρθρον 9ον
Τό Ἵδρυμα φέρει τήν δικήν του σφραγῖδα φέρουσα 

τήν ἐπωνυμίαν του, τήν χρονολογίαν ἱδρύσεως, τήν 
ἕδραν του καί ἔμβλημα τό ὁποῖον θά ἐπιλεγῆ ἐν καιρῷ 
ἀπό τό ἁρμόδιον πρός τοῦτο Διοικητικόν Συμβούλιόν 
του.

Ἄρθρον 10ον
Διά κάθε θέμα πού δέν διαλαμβάνεται εἰς τόν παρόντα 

Κανονισμόν ἀποφασίζει τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ 
Ἱδρύματος.

Ἄρθρον 11ον
Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται δι’ ἀποφάσεως 

τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου δημοσιευμένης εἰς τήν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ἔπειτα ἀπό πρόταση τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί 
Ρεντίνης, ἔπειτα ἀπό σχετική πρός τοῦτο ἀπόφαση τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος.

Ἄρθρον 12ον
Τό Ἵδρυμα καταργεῖται μέ ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς 

Ἱερᾶς Συνόδου ἡ ὁποία δημοσιεύεται εἰς τήν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ἔπειτα ἀπό πρόταση τοῦ 

Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ἔπειτα 
ἀπό σχετική ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἄν 
ὁ σκοπός ἤ ἡ λειτουργία του καταστῇ ἀνέφικτος, καί 
ἡ ἀπομένουσα περιουσία του διατίθεται ὡς ὁ νόμος 
ὁρίζει.

Ἄρθρον 13ον
Κάλυψις Δαπάνης

Ἀπό τάς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 
νομικοῦ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, 
Λητῆς καί Ρεντίνης.

Ἡ ἀπόφασις αὕτη νά δημοσιευθῆ εἰς τήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 9.1.2019

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης 
Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019
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ΠΡΌΚΉΡΎΞΈΊΣ - ΚΛΉΤΉΡΊΆ ΕΠΊΚΡΊµΆΤΆ

Ἱερά Μητρόπολις Δράμας

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᾽ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς 
ὀργανικάς θέσεις Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν 
Ναῶν:

Ἁγίου Νικολάου Δενδρακίων
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καλλικάρπου

Ἁγίου Δημητρίου Καπνοφύτου
Ἁγίου Μηνᾶ Καρποφόρου

Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Μαρμαριᾶς
Ἁγίου Γεωργίου Μαυροκορδάτου

Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Παλιαμπέλων
Ἁγίου Γεωργίου Παπάδων

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιστεριᾶς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πολυνερίου

Ἁγίου Γεωργίου Πρασινάδας
Ἁγίων Θεοδώρων Πρινολόφου

Προφήτου Ἠλιού Πηγῶν
Ἁγίου Παντελεήμονος Πολυσύκου
Ἁγίου Παντελεήμονος Τερψιθέας

Καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά 
κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως έντός μηνός ἀπό 
τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Δράμᾳ τῇ 9ῃ Ἰανουαρίου 2019

†Ὁ Δράμας Παῦλος

Ἱερά Μητρόπολις Κορίνθου

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᾽ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς 
ὀργανικάς θέσεις ΤακτικῶνἘφημερίων τῶν Ἐνοριακῶν 
Ἱερῶν Ναῶν:

Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀλαμάνου
Μεταστάσεως τῆς Θεοτόκου Ἁλμυρῆς

Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Τρικάλων
Ἁγίου Δημητρίου Βελίνας

Ἁγίας Τριάδος Γαλατᾶ
Ἁγίας Παρασκευῆς Γονούσας

Ἁγίου Γεωργίου Δάφνης
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Δενδροῦ

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δροσοπηγῆς
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Εὐαγγελιστρίας

Ἁγίας Κυριακῆς Ζεμενοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Θαλεροῦ

Ἁγίου Σπυρίδωνος Θροφαρίου
Ἁγίας Τριάδος Καλυβίων

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καστανέας
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καστρακίου

Ἁγίου Νικολάου Κάτω Λουτροῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κάτω Ταρσοῦ

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κεχρεῶν
Ἁγίου Γεωργίου Κλημεντίου

Ἁγίου Σπυρίδωνος Κορφιωτίσσης
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κουτσίου

Ἁγίου Γεωργίου Κουτσομοδίου
Ἁγίας Τριάδος Λαγκαδεΐκων

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λιαλιωτίου
Ἁγίου Νικολάου Λυκοποριᾶς

Ἁγίου Ἰωάννου Μαψοῦ
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μεσ. Τρικάλων

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Παναριτίου
Ἁγίου Σπυρίδωνος Πελλήνης

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Περαχώρας
Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Πιτσαδεΐκων

Ἀγίου Ἀθανασίου ΠύργουἈναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019
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Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Ροζενῶν
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σαρανταπήχου

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σουληναρίου
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σουλίου

Ἁγίου Γεωργίου Σοφιανῶν
Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίων
Ἁγίου Ἀθανασίου Τιτάνης
Ἁγίου Σπυρίδωνος Φενεοῦ
Ἁγίου Νικολάου Χαλκείου

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χελυδορέου

Καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-
νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως έντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Κορίνθῳ τῇ 31ῃ Δεκεμβρίου 2018
 †Ὁ Κορίνθου Διονύσιος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019

Ἱερά Μητρόπολις Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38, παρ. 
2 καί 67 τοῦ Ν. 590/77 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» τῶν ἄρθρων 4-7 καὶ 20 τοῦ 
ὑπ᾽ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἑφη-
μερίων», ἵνα προβῶμεν εἰς τήν ἀνακήρυξιν ὑποψηφίων 
πρός πλήρωσιν:

1. τῆς κενῆς θέσεως τακτικοῦ Ἐφημερίου ἐν τῷ Ἱερῷ 
Ναῷ Ὁσίας Παρασκευῆς Νέων Ἐπιβατῶν καί

2. τῆς κενῆς θέσεως τακτικοῦ Διακόνου ἐν τῷ Ἱερῷ 
Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος,

καλοῦμεν τούς ἐνδιαφερομένους καί ἔχοντας τά 
κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως, ἐντός μηνός ἀπό 
τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης, ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
νενομισμένα δικαιολογητικά πρός κατάληψιν τῶν ἀνω-
τέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Καλαμαριᾷ τῇ 28ῃ Νοεμβρίου 2018
†Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.2.2019

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΕΔΟΘΗ ΤΗΝ ......................
ΕΙΣ ΤΟΝ .............................
ΕΝ ...................................
ΔΙΑ ..................................
Ο ΕΠΙΔΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ 33/2018

Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν διά Πρεσβυτέρους, 
Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου, συγ-
κείμενον ἐκ τοῦ Προέδρου Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου 
καί ἐκ τῶν τακτικῶν Μελῶν Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν: α) Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, 
β) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεωργίου, γ) Ἐλασσῶνος κ. 
Χαρίτωνος καί δ) Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.

Συνελθόν εἰς Συνεδρίαν τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2018, 
ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Τρίτη καί ὥρᾳ 5:00 ἀπογευματινῇ, 
ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ κειμένῳ ἐν Ἀθήναις ἐπί 
τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 1 καί τῇ 
συνήθει τῶν Συνεδριῶν Αἰθούσῃ, ἐπί παρουσίᾳ καί 
τοῦ Γραμματέως Αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεβαστιανοῦ 
Σωμαράκη, ἵνα κρίνῃ καί δικάσῃ τόν Πρεσβύτερον 
Πέτρον Βασιλείου τοῦ Δημητρίου, Κληρικόν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, κατ-
ηγορούμενον ἐπί: .........................................................
....... καί συγκεκριμένως ὅτι Κληρικός τυγχάνων τῆς 
Ὀρθοδόξου κατ᾽ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας καί δή Πρεσβύτερος Αὐτῆς ἐφημερεύων 
ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Βασιλικοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, ....................
..................., τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ παραπεμφθείσης 
ἐνώπιον Αὐτοῦ, λόγῳ ἁρμοδιότητος, δυνάμει τῆς ὑπ’ 
ἀριθμ. 1/2018 ἀποφάσεως τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας.

Δικάζον ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου νομίμως 
κληθέντος δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 2973/1915/11-9-
2018 Κλητηρίου Θεσπίσματος καί δημοσιευθέντος 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 55 τοῦ Ν. 
5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς 
πρό Αὐτῶν Διαδικασίας» ὡς ἀγνώστου διαμονῆς δίς εἰς 
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το περιοδικόν “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” μηνῶν Ὀκτωβρίου τοῦ 2018 
καί Νοεμβρίου τοῦ 2018 ὡς καί εἰς τήν ἐφημερίδα τῶν 
Ἀθηνῶν “ΕΣΤΙΑ” φύλλα 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου 2018, 
καί μή προσελθόντος καί μή παραστάντος κατά τήν 
σημερινήν δικάσιμον.

Διεξελθόν καί ἐπισταμένως μελετῆσαν ἅπαντα τά ἐν 
τῇ δικογραφίᾳ ἔγγραφα καί στοιχεῖα.

Λαβόν ὑπ’ ὄψιν καί τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Δικαστικοῦ Συνέδρου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί 
Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.

Σκεφθέν κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί 
τούς Νόμους τοῦ Κράτους.

Ἐπειδή .............................
Ἐπειδή ..............................
Ἐπειδή, ............................ 
Ἐπειδή ..............................
Ἐπειδή ἐκ τῆς ἐπισταμένης μελέτης καί ἀξιολογήσεως 

τοῦ συνόλου τῶν στοιχείων τῆς δικογραφίας, τῶν 
μαρτυρικῶν καταθέσεων τῆς περί τήν ἀπόδειξιν 
διαδικασίας περιλαμβανούσης καί τά στοιχεῖα τῆς 
προδικασίας, ὡς καί ἐκ τῶν ἀναγνωσθέντων ἐγγράφων 
ἀπεδείχθησαν ὡς πραγματικά περιστατικά κατά τήν 
κρίσιν τοῦ Δικαστηρίου καί κατ’ ἐλευθέραν ἐκτίμησιν, 
συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 57 τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περί 
Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν 
διαδικασίας», ὅτι ὁ κατηγορούμενος Κληρικός τυγ-
χάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολάς Καθολικῆς 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Πρεσβύτερος Αὐτῆς 
ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Βασιλικοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, ........
..............................................................................................

Ἐπειδή τά ἀνωτέρω ἀδικήματα τοῦ κατηγορητηρίου 
σαφῶς προβλέπονται καί ρητῶς τιμωροῦνται ὑπό τῶν 
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων................................................
.......................................................................

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
1) Ἀθωώνει ὁμοφώνως τόν Πρεσβύτερον Πέτρον 

Βασιλείου τοῦ Δημητρίου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας τῆς κατηγορίας 
ἐπί ...........................................................................

2) Κηρύσσει ὁμοφώνως ἔνοχον τόν Πρεσβύτερον 
Πέτρον Βασιλείου τοῦ Δημητρίου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας ἐπί ...................
....................καί συγκεκριμένως ὅτι Κληρικός τυγχάνων 
τῆς Ὀρθοδόξου κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας καί δή Πρεσβύτερος Αὐτῆς ἐφημερεύων 

ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Βασιλικοῦ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, ...................
..................................................., ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς 
προβλεπομένοις καί ρητῶς τιμωρουμένοις ὑπό τῶν 
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ...............................................
..........................

3) Ἐπιβάλλει αὐτῷ παμψηφεί τήν ποινήν τῆς καθ-
αιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς ἱερωσύνης ὑπουργήματος, 
ἀπογυμνοῦν αὐτόν τέλεον παντός ἱερατικοῦ βαθμοῦ 
καί τίτλου, κατάγον αὐτόν καί ἐπαναφέρον εἰς τήν τάξιν 
τῶν λαϊκῶν, καταδικάζον ἅμα εἰς βάρος αὐτοῦ καί ὑπέρ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τήν ἐκ τριάκοντα ΕΥΡΩ (30 Ε) 
δικαστικήν δαπάνην.

4) Συνῳδά ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 125, 126, 
127, 128, 130, 133, 134, 136 καί 151 τοῦ Νόμου 5383/
1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό 
Αὐτῶν διαδικασίας», ἡ παροῦσα ἀπόφασις ὑπόκειται 
εἰς τά ἔνδικα μέσα τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, ἥτις 
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ διά 
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς ἐφέσεως ἥτις 
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Δευτεροβαθμίου Συνοδικοῦ διά 
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἀσκοῦνται διαδοχικῶς 
καί οὐχί ταὐτοχρόνως. 

Δυνάμει τῶν ἄρθρων 127, 128 καί 134 τοῦ ν. 5383/
1932: 

«Ἡ ἀνακοπή ἐπιτρέπεται ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς 
εἰς τόν καταδικασθέντα ἐπιδόσεως τῆς ἀνακοπτομένης 
ἀποφάσεως.

Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ εἰς ἄλλον 
τόπον παρά τόν τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἡ πρός 
ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται κατά ὀκτώ μέν ἡμέ-
ρας ἄν οὗτος κατοικῇ ἐκτός τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, 
ἐν τῇ αὐτῇ ὅμως περιφερείᾳ τῆς Μητροπόλεως, κατά 
δέκα πέντε δέ ἡμέρας ἄν κατοικῇ ἐν ἑτέρᾳ Μητροπόλει. 
Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, 
ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται ἐπί ἡμέρας 
ἑξήκοντα».

«Ἡ ἡμέρα τῆς ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως δέν 
συνυπολογίζεται εἰς τήν προθεσμίαν.

Ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία λήγει τήν 6ην ὥραν 
μ.μ. τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἤ ἐάν ἡ τελευταία ἡμέρα 
εἶναι Κυριακή ἤ ἄλλη ὑπό τοῦ Κράτους διά τά Δημόσια 
Γραφεῖα ἀνεγνωρισμένη ἑορτή, τήν 6ην ὥραν μ.μ. τῆς 
ἐπιούσης.

Ἐκπρόθεσμος ἀνακοπή εἶναι δεκτή μόνον ἐάν 
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ἡ προθεσμία παρῆλθεν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰδικῶς 
ᾐτιολογημένης ἐν τῇ ἀποφάσει», καί

«Ἡ πρός ἔφεσιν προθεσμία εἶναι δεκαήμερος, 
ἀρχομένη ἐπί μέν τῆς κατ ̓ ἐρήμην ἀποφάσεως ἀπό τῆς 
κοινοποιήσεως εἰς τόν καταδικασθέντα, ἐπί δέ τῆς κατ ̓ 
ἀντιμωλίαν ἀπό τῆς δημοσίευσεως τῆς ἀποφάσεως.

Ὡς πρός τόν ὑπολογισμόν τῆς προθεσμίας καί τήν 
ἐπέκτασιν αὐτῆς ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῶν ἄρ-
θρων 127-128».

Δυνάμει δέ τῆς παρ. α ́  τοῦ ἄρθρου 55 τοῦ ὡς ἄνω 
νόμου: 

«Ἐπί κατηγορουμένων ἀγνώστου διαμονῆς ἡ ἐπί-
δοσις λογίζεται γενομένη, ἐάν τό περιεχόμενον τοῦ 
ἐπιδοτηρίου ἐγγράφου γνωστοποιηθῇ δίς διά τοῦ 
περιοδικοῦ τῆς «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» καί μιᾶς ἐφημερίδος 
καί ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως παρέλθωσι δύο 
ἑβδομάδες».

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ἀσκήσεως 
κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως τῶν ἀνωτέρω ἐνδίκων 
μέσων, αὕτη καθίσταται τελεσίδικος, ἀμετάκλητος 
καί ἐκτελεστή. Ἡ προθεσμία αὕτη ἀναστέλλει τήν ἐκ-
τέλεσιν τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς. 

Εἰς περίπτωσιν παραλείψεως τῆς ὑπό τοῦ κατα-
δικασθέντος ἀσκήσεως ἐφέσεως κωλύεται ἡ παραδεκτή 
ἄσκησις ἐνδίκου βοηθήματος κατά τῆς παρούσης ἀπο-
φάσεως.

Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβαθμίου 

Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος

† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ

Ὁ Γραμματεύς 
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 25.2.2019

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΕΔΟΘΗ ΤΗΝ ......................
ΕΙΣ ΤΟΝ .............................
ΕΝ ...................................
ΔΙΑ ..................................
Ο ΕΠΙΔΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ 34/2018

Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν διά Πρεσβυτέρους, 
Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου, 
συγκείμενον ἐκ τοῦ Προέδρου Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου 
καί ἐκ τῶν τακτικῶν Μελῶν Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν: α) Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, 
β) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεωργίου, γ) Ἐλασσῶνος κ. 
Χαρίτωνος καί δ) Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.

Συνελθόν εἰς Συνεδρίαν τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2018, 
ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Τρίτη καί ὥρᾳ 5:00 ἀπογευματινῇ, 
ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ κειμένῳ ἐν Ἀθήναις ἐπί 
τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 1 καί τῇ 
συνήθει τῶν Συνεδριῶν Αἰθούσῃ, ἐπί παρουσίᾳ καί 
τοῦ Γραμματέως Αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεβαστιανοῦ 
Σωμαράκη, ἵνα κρίνῃ καί δικάσῃ τόν Ἀρχιμανδρίτην 
Βαρθολομαῖον Τσιούμαν, κατά κόσμον Χρῆστον τοῦ 
Κωνσταντίνου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, κατηγορούμενον 
ἐπί: .............................................. καί συγκεκριμένως ὅτι 
Κληρικός τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ᾽ Ἀνατολάς 
Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀρχιμανδρί-
της Αὐτῆς ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρ-
βάρας Λυκοβρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, 
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, .................................................
........., τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ παραπεμφθείσης ἐνώπιον 
Αὐτοῦ, λόγῳ ἁρμοδιότητος, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 
2/2018 ἀποφάσεως τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί 
Ὠρωποῦ.

Δικάζον ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου νομίμως 
κληθέντος δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 3333/1916/11-9-
2018 Κλητηρίου Θεσπίσματος καί δημοσιευθέντος 
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συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 55 τοῦ Ν. 
5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς 
πρό Αὐτῶν Διαδικασίας» ὡς ἀγνώστου διαμονῆς δίς εἰς 
τό περιοδικόν “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” μηνῶν Ὀκτωβρίου τοῦ 2018 
καί Νοεμβρίου τοῦ 2018 ὡς καί εἰς τήν ἐφημερίδα τῶν 
Ἀθηνῶν “ΕΣΤΙΑ” φύλλα 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου 2018, 
καί μή προσελθόντος καί μή παραστάντος κατά τήν 
σημερινήν δικάσιμον.

Διεξελθόν καί ἐπισταμένως μελετῆσαν ἅπαντα τά ἐν 
τῇ δικογραφίᾳ ἔγγραφα καί στοιχεῖα.

Λαβόν ὑπ’ ὄψιν καί τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Δικαστικοῦ Συνέδρου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. 
Δαβίδ.

Σκεφθέν κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί 
τούς Νόμους τοῦ Κράτους.

Ἐπειδή ............................ 
Ἐπειδή ............................ 
Ἐπειδή ..............................
Ἐπειδή ..............................
Ἐπειδή ἐκ τῆς ἐπισταμένης μελέτης καί ἀξιολογήσεως 

τοῦ συνόλου τῶν στοιχείων τῆς δικογραφίας, τῶν 
μαρτυρικῶν καταθέσεων τῆς περί τήν ἀπόδειξιν 
διαδικασίας περιλαμβανούσης καί τά στοιχεῖα τῆς 
προδικασίας, ὡς καί ἐκ τῶν ἀναγνωσθέντων ἐγγράφων 
ἀπεδείχθησαν ὡς πραγματικά περιστατικά κατά τήν 
κρίσιν τοῦ Δικαστηρίου καί κατ’ ἐλευθέραν ἐκτίμησιν, 
συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 57 τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περί 
Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν 
διαδικασίας», ὅτι ὁ κατηγορούμενος Κληρικός 
τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ’ Ἀνατολάς Καθολικῆς 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀρχιμανδρίτης Αὐτῆς, 
ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας 
Λυκοβρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, 
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ................................................
...................................

Ἐπειδή τά ἀνωτέρω ἀδικήματα τοῦ κατηγορητηρίου 
σαφῶς προβλέπονται καί ρητῶς τιμωροῦνται ὑπό τῶν 
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων................................................
.......................................................................

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
1) Κηρύσσει ὁμοφώνως ἔνοχον τόν Ἀρχιμανδρίτην 

Βαρθολομαῖον Τσιούμαν, κατά κόσμον Χρῆστον τοῦ 
Κωνσταντίνου, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ἐπί: ..........................
....................................., καί συγκεκριμένως ὅτι Κληρικός 

τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου κατ ̓  Ἀνατολάς Καθολικῆς 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀρχιμανδρίτης Αὐτῆς 
ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας 
Λυκοβρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, 
Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, ......................................., 
ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς προβλεπομένοις καί ρητῶς 
τιμωρουμένοις ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ......
..............................................................................................
......................................

2)Ἐπιβάλλει αὐτῷ παμψηφεί τήν ποινήν τῆς 
καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς ἱερωσύνης 
ὑπουργήματος, ἀπογυμνοῦν αὐτόν τέλεον παντός 
ἱερατικοῦ βαθμοῦ καί τίτλου, ἐπαναφέρον αὐτόν εἰς 
τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν, προσφωνούμενον τοῦ λοιποῦ 
διά τοῦ λαϊκοῦ αὐτοῦ ὀνόματος, καταδικάζον ἅμα εἰς 
βάρος αὐτοῦ καί ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τήν ἐκ 
τριάκοντα ΕΥΡΩ (30 Ε) δικαστικήν δαπάνην.

3) Συνῳδά ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 125, 126, 
127, 128, 130, 133, 134, 136 καί 151 τοῦ Νόμου 5383/
1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό 
Αὐτῶν διαδικασίας», ἡ παροῦσα ἀπόφασις ὑπόκειται 
εἰς τά ἔνδικα μέσα τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, ἥτις 
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ διά 
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς ἐφέσεως ἥτις 
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Δευτεροβαθμίου Συνοδικοῦ διά 
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἀσκοῦνται διαδοχικῶς 
καί οὐχί ταὐτοχρόνως. 

Δυνάμει τῶν ἄρθρων 127, 128 καί 134 τοῦ ν. 5383/
1932: 

«Ἡ ἀνακοπή ἐπιτρέπεται ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς 
εἰς τόν καταδικασθέντα ἐπιδόσεως τῆς ἀνακοπτομένης 
ἀποφάσεως.

Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ εἰς ἄλλον 
τόπον παρά τόν τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἡ πρός 
ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται κατά ὀκτώ μέν ἡμέ-
ρας ἄν οὗτος κατοικῇ ἐκτός τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, 
ἐν τῇ αὐτῇ ὅμως περιφερείᾳ τῆς Μητροπόλεως, κατά 
δέκα πέντε δέ ἡμέρας ἄν κατοικῇ ἐν ἑτέρᾳ Μητροπόλει. 
Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, 
ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται ἐπί ἡμέρας 
ἑξήκοντα».

«Ἡ ἡμέρα τῆς ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως δέν 
συνυπολογίζεται εἰς τήν προθεσμίαν.

Ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία λήγει τήν 6ην ὥραν 
μ.μ. τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἤ ἐάν ἡ τελευταία ἡμέρα 
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εἶναι Κυριακή ἤ ἄλλη ὑπό τοῦ Κράτους διά τά Δημόσια 
Γραφεῖα ἀνεγνωρισμένη ἑορτή, τήν 6ην ὥραν μ.μ. τῆς 
ἐπιούσης.

Ἐκπρόθεσμος ἀνακοπή εἶναι δεκτή μόνον ἐάν ἡ 
προθεσμία παρῆλθεν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰδικῶς ᾐτιο-
λογημένης ἐν τῇ ἀποφάσει», καί

«Ἡ πρός ἔφεσιν προθεσμία εἶναι δεκαήμερος, 
ἀρχομένη ἐπί μέν τῆς κατ ̓ ἐρήμην ἀποφάσεως ἀπό τῆς 
κοινοποιήσεως εἰς τόν καταδικασθέντα, ἐπί δέ τῆς κατ ̓ 
ἀντιμωλίαν ἀπό τῆς δημοσίευσεως τῆς ἀποφάσεως.

Ὡς πρός τόν ὑπολογισμόν τῆς προθεσμίας καί 
τήν ἐπέκτασιν αὐτῆς ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῶν 
ἄρθρων 127-128».

Δυνάμει δέ τῆς παρ. α ́  τοῦ ἄρθρου 55 τοῦ ὡς ἄνω 
νόμου: 

«Ἐπί κατηγορουμένων ἀγνώστου διαμονῆς ἡ ἐπί-
δοσις λογίζεται γενομένη, ἐάν τό περιεχόμενον τοῦ 
ἐπιδοτηρίου ἐγγράφου γνωστοποιηθῇ δίς διά τοῦ 
περιοδικοῦ τῆς «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» καί μιᾶς ἐφημερίδος 
καί ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως παρέλθωσι δύο 
ἑβδομάδες».

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ἀσκήσεως 
κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως τῶν ἀνωτέρω ἐνδίκων 
μέσων, αὕτη καθίσταται τελεσίδικος, ἀμετάκλητος 
καί ἐκτελεστή. Ἡ προθεσμία αὕτη ἀναστέλλει τήν 
ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς. 

Εἰς περίπτωσιν παραλείψεως τῆς ὑπό τοῦ κατα-
δικασθέντος ἀσκήσεως ἐφέσεως κωλύεται ἡ παραδεκτή 
ἄσκησις ἐνδίκου βοηθήματος κατά τῆς παρούσης ἀπο-
φάσεως.

Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβαθμίου 

Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος

† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ

Ὁ Γραμματεύς 
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 25.2.2019

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΕΔΟΘΗ ΤΗΝ ......................
ΕΙΣ ΤΟΝ .............................
ΕΝ ...................................
ΔΙΑ ..................................
Ο ΕΠΙΔΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ 35/2018

Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν διά Πρεσβυτέρους, 
Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου, 
συγκείμενον ἐκ τοῦ Προέδρου Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου 
καί ἐκ τῶν τακτικῶν Μελῶν Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν: α) Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, 
β) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεωργίου, γ) Ἐλασσῶνος κ. 
Χαρίτωνος καί δ) Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.

Συνελθόν εἰς Συνεδρίαν τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2018, 
ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Τρίτη καί ὥρᾳ 5:00 ἀπογευματινῇ, 
ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ κειμένῳ ἐν Ἀθήναις ἐπί 
τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 1 καί τῇ 
συνήθει τῶν Συνεδριῶν Αἰθούσῃ, ἐπί παρουσίᾳ καί 
τοῦ Γραμματέως Αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεβαστιανοῦ 
Σωμαράκη, ἵνα κρίνῃ καί δικάσῃ τόν Πρεσβύτερον 
Γρηγόριον-Ἐρωτόκριτον Ἰωσηφίδην τοῦ Γεωργίου, 
Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί 
Κιλκισίου, κατηγορούμενον ἐπί: ................................
...., καί συγκεκριμένως ὅτι Κληρικός τυγχάνων τῆς 
Ὀρθοδόξου κατ᾽ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας καί δή Πρεσβύτερος Αὐτῆς, ἐφημερεύων 
ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰσώματος τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου, .......
................................................., ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς 
προβλεπομένοις καί ρητῶς τιμωρουμένοις ὑπό τῶν 
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ...............................................
........, τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ παραπεμφθείσης ἐνώπιον 
Αὐτοῦ, λόγῳ ἁρμοδιότητος, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 
1/2017 ἀποφάσεως τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου. 

Δικάζον ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου νομίμως 
κληθέντος δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 5377/1913/11-9-
2018 Κλητηρίου Θεσπίσματος καί δημοσιευθέντος 
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συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 55 τοῦ Ν. 
5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς 
πρό Αὐτῶν Διαδικασίας» ὡς ἀγνώστου διαμονῆς δίς εἰς 
το περιοδικόν “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” μηνῶν Ὀκτωβρίου τοῦ 2018 
καί Νοεμβρίου τοῦ 2018 ὡς καί εἰς τήν ἐφημερίδα τῶν 
Ἀθηνῶν “ΕΣΤΙΑ” φύλλα 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου 2018, 
καί μή προσελθόντος καί μή παραστάντος κατά τήν 
σημερινήν δικάσιμον.

Διεξελθόν καί ἐπισταμένως μελετῆσαν ἅπαντα τά ἐν 
τῇ δικογραφίᾳ ἔγγραφα καί στοιχεῖα.

Λαβόν ὑπ’ ὄψιν καί τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Δικαστικοῦ Συνέδρου Μητροπολίτου Κίτρους καί 
Κατερίνης κ. Γεωργίου.

Σκεφθέν κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί 
τούς Νόμους τοῦ Κράτους.

Ἐπειδή, ...........................
Ἐπειδή, .........................
Ἐπειδή, .........................
Ἐπειδή ...........................
Ἐπειδή, ..........................
Ἐπειδή ........................... 
Ἐπειδή, .......................... 
Ἐπειδή, ..........................
Ἐπειδή, ...........................
Ἐπειδή ἐκ τῆς ἐπισταμένης μελέτης καί ἀξιολογήσεως 

τοῦ συνόλου τῶν στοιχείων τῆς δικογραφίας, τῶν 
μαρτυρικῶν καταθέσεων τῆς περί τήν ἀπόδειξιν 
διαδικασίας περιλαμβανούσης καί τά στοιχεῖα τῆς 
προδικασίας, ὡς καί ἐκ τῶν ἀναγνωσθέντων ἐγγράφων 
ἀπεδείχθησαν ὡς πραγματικά περιστατικά κατά τήν 
κρίσιν τοῦ Δικαστηρίου καί κατ’ ἐλευθέραν ἐκτίμησιν, 
συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 57 τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περί 
Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν 
διαδικασίας», ὅτι ὁ κατηγορούμενος Κληρικός τυγχάνων 
τῆς Ὀρθοδόξου κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας καί δή Πρεσβύτερος Αὐτῆς ἐφημερεύων ἐν 
τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰσώματος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου, .........................
..........................................................................................

Ἐπειδή τά ἀνωτέρω ἀδικήματα τοῦ κατηγορητηρίου 
σαφῶς προβλέπονται καί ρητῶς τιμωροῦνται ὑπό τῶν 
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων................................................
.......................................................................

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
1) Κηρύσσει ὁμοφώνως ἔνοχον τόν Πρεσβύτερον 

Γρηγόριον-Ἐρωτόκριτον Ἰωσηφίδην τοῦ Γεωργίου, 

Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί 
Κιλκισίου, ἐπί: .............................................., καί συγ-
κεκριμένως ὅτι Κληρικός τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου 
κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί 
δή Πρεσβύτερος Αὐτῆς ἐφημερεύων ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ 
Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰσώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Πολυανῆς καί Κιλκισίου, .............................................
...................... ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς προβλεπομένοις 
καί ρητῶς τιμωρουμένοις ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν 
Κανόνων .............................................................................
........................................

2) Ἐπιβάλλει αὐτῷ παμψηφεί τήν ποινήν τῆς 
καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς ἱερωσύνης 
ὑπουργήματος, ἀπογυμνοῦν αὐτόν τέλεον παντός 
ἱερατικοῦ βαθμοῦ καί τίτλου, καί ἐπαναφέρον εἰς τήν 
τάξιν τῶν λαϊκῶν, καταδικάζον ἅμα εἰς βάρος αὐτοῦ καί 
ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τήν ἐκ τριάκοντα ΕΥΡΩ 
(30 Ε) δικαστικήν δαπάνην.

3) Συνῳδά ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 125, 126, 
127, 128, 130, 133, 134, 136 καί 151 τοῦ Νόμου 5383/
1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό 
Αὐτῶν διαδικασίας», ἡ παροῦσα ἀπόφασις ὑπόκειται 
εἰς τά ἔνδικα μέσα τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, ἥτις 
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ διά 
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς ἐφέσεως ἥτις 
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Δευτεροβαθμίου Συνοδικοῦ διά 
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἀσκοῦνται διαδοχικῶς 
καί οὐχί ταὐτοχρόνως. 

Δυνάμει τῶν ἄρθρων 127, 128 καί 134 τοῦ ν. 5383/
1932: 

«Ἡ ἀνακοπή ἐπιτρέπεται ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς 
εἰς τόν καταδικασθέντα ἐπιδόσεως τῆς ἀνακοπτομένης 
ἀποφάσεως.

Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ εἰς ἄλλον 
τόπον παρά τόν τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἡ πρός 
ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται κατά ὀκτώ μέν ἡμέ-
ρας ἄν οὗτος κατοικῇ ἐκτός τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, 
ἐν τῇ αὐτῇ ὅμως περιφερείᾳ τῆς Μητροπόλεως, κατά 
δέκα πέντε δέ ἡμέρας ἄν κατοικῇ ἐν ἑτέρᾳ Μητροπόλει. 
Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, 
ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται ἐπί ἡμέρας 
ἑξήκοντα».

«Ἡ ἡμέρα τῆς ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως δέν 
συνυπολογίζεται εἰς τήν προθεσμίαν.

Ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία λήγει τήν 6ην ὥραν 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 2 [ΦΈΒΡΌΎΆΡΊΌΣ 2019]

182

μ.μ. τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἤ ἐάν ἡ τελευταία ἡμέρα 
εἶναι Κυριακή ἤ ἄλλη ὑπό τοῦ Κράτους διά τά Δημόσια 
Γραφεῖα ἀνεγνωρισμένη ἑορτή, τήν 6ην ὥραν μ.μ. τῆς 
ἐπιούσης.

Ἐκπρόθεσμος ἀνακοπή εἶναι δεκτή μόνον ἐάν 
ἡ προθεσμία παρῆλθεν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰδικῶς 
ᾐτιολογημένης ἐν τῇ ἀποφάσει», καί

«Ἡ πρός ἔφεσιν προθεσμία εἶναι δεκαήμερος, 
ἀρχομένη ἐπί μέν τῆς κατ ̓ ἐρήμην ἀποφάσεως ἀπό τῆς 
κοινοποιήσεως εἰς τόν καταδικασθέντα, ἐπί δέ τῆς κατ ̓ 
ἀντιμωλίαν ἀπό τῆς δημοσίευσεως τῆς ἀποφάσεως.

Ὡς πρός τόν ὑπολογισμόν τῆς προθεσμίας καί 
τήν ἐπέκτασιν αὐτῆς ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῶν 
ἄρθρων 127-128».

Δυνάμει δέ τῆς παρ. α ́  τοῦ ἄρθρου 55 τοῦ ὡς ἄνω 
νόμου: 

«Ἐπί κατηγορουμένων ἀγνώστου διαμονῆς ἡ ἐπί-
δοσις λογίζεται γενομένη, ἐάν τό περιεχόμενον τοῦ 
ἐπιδοτηρίου ἐγγράφου γνωστοποιηθῇ δίς διά τοῦ 
περιοδικοῦ τῆς «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» καί μιᾶς ἐφημερίδος 
καί ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως παρέλθωσι δύο 
ἑβδομάδες».

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ἀσκήσεως 
κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως τῶν ἀνωτέρω ἐνδίκων 
μέσων, αὕτη καθίσταται τελεσίδικος, ἀμετάκλητος 
καί ἐκτελεστή. Ἡ προθεσμία αὕτη ἀναστέλλει τήν ἐκ-
τέλεσιν τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς. 

Εἰς περίπτωσιν παραλείψεως τῆς ὑπό τοῦ κατα-
δικασθέντος ἀσκήσεως ἐφέσεως κωλύεται ἡ παραδε-
κτή ἄσκησις ἐνδίκου βοηθήματος κατά τῆς παρούσης 
ἀποφάσεως.

Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβαθμίου 

Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος

† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ

Ὁ Γραμματεύς 
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 25.2.2019

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΕΔΟΘΗ ΤΗΝ ......................
ΕΙΣ ΤΟΝ .............................
ΕΝ ...................................
ΔΙΑ ..................................
Ο ΕΠΙΔΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ 36/2018

Τό Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν διά Πρεσβυτέρους, 
Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου, 
συγκείμενον ἐκ τοῦ Προέδρου Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου 
καί ἐκ τῶν τακτικῶν Μελῶν Αὐτοῦ Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτῶν: α) Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, 
β) Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεωργίου, γ) Ἐλασσῶνος κ. 
Χαρίτωνος καί δ) Γρεβενῶν κ. Δαβίδ.

Συνελθόν εἰς Συνεδρίαν τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2018, 
ἡμέρᾳ τῆς ἑβδομάδος Τρίτη καί ὥρᾳ 5:00 ἀπογευματινῇ, 
ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ κειμένῳ ἐν Ἀθήναις ἐπί 
τῶν ὁδῶν Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασίου 1 καί τῇ 
συνήθει τῶν Συνεδριῶν Αἰθούσῃ, ἐπί παρουσίᾳ καί 
τοῦ Γραμματέως Αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεβαστιανοῦ 
Σωμαράκη, ἵνα κρίνῃ καί δικάσῃ τόν Μοναχόν Μωυσέα 
Τάσσην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού 
Πρεβέζης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί 
Πρεβέζης, κατηγορούμενον ἐπί: .............................. καί 
συγκεκριμένως ὅτι Μοναχός τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου 
κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή 
Ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Πρεβέζης 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, 
..................................................., ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς 
προβλεπομένοις καί ρητῶς τιμωρουμένοις ὑπό τῶν 
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων ...............................................
........, τῆς ὑποθέσεως αὐτοῦ παραπεμφθείσης ἐνώπιον 
Αὐτοῦ, λόγῳ ἁρμοδιότητος, δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 
6/2018 ἀποφάσεως τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Δικάζον ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου νομίμως 
κληθέντος δυνάμει τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 558/1914/11-9-2018 
Κλητηρίου Θεσπίσματος καί καί δημοσιευθέντος 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 55 τοῦ Ν. 
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5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς 
πρό Αὐτῶν Διαδικασίας» ὡς ἀγνώστου διαμονῆς δίς εἰς 
τό περιοδικόν “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” μηνῶν Ὀκτωβρίου τοῦ 2018 
καί Νοεμβρίου τοῦ 2018 ὡς καί εἰς τήν ἐφημερίδα τῶν 
Ἀθηνῶν “ΕΣΤΙΑ” φύλλα 2ας καί 3ης Ὀκτωβρίου 2018, 
καί μή προσελθόντος καί μή παραστάντος κατά τήν 
σημερινήν δικάσιμον.

Διεξελθόν καί ἐπισταμένως μελετῆσαν ἅπαντα τά ἐν 
τῇ δικογραφίᾳ ἔγγραφα καί στοιχεῖα.

Λαβόν ὑπ’ ὄψιν καί τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Δικαστικοῦ Συνέδρου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. 
Χαρίτωνος.

Σκεφθέν κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας καί 
τούς Νόμους τοῦ Κράτους.

Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, .............................................
Ἐπειδή, ............................................. 
Ἐπειδή, ..............................................
Ἐπειδή, ............................................
Ἐπειδή, ..............................................
Ἐπειδή, ..............................................
Ἐπειδή, ..............................................
Ἐπειδή, ............................................. 
Ἐπειδή ἐκ τῆς ἐπισταμένης μελέτης καί ἀξιολογήσεως 

τοῦ συνόλου τῶν στοιχείων τῆς δικογραφίας, τῶν 
μαρτυρικῶν καταθέσεων τῆς περί τήν ἀπόδειξιν 
διαδικασίας περιλαμβανούσης καί τά στοιχεῖα τῆς 
προδικασίας, ὡς καί ἐκ τῶν ἀναγνωσθέντων ἐγγράφων 
ἀπεδείχθησαν ὡς πραγματικά περιστατικά κατά τήν 
κρίσιν τοῦ Δικαστηρίου καί κατ’ ἐλευθέραν ἐκτίμησιν, 
συνῳδά τῷ ἄρθρῳ 57 τοῦ Νόμου 5383/1932 «Περί 
Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν 
διαδικασίας», ὅτι ὁ κατηγορούμενος, Μοναχός τυγχά-
νων τῆς Ὀρθοδόξου κατ ̓ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή Ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Προφήτου Ἠλιού Πρεβέζης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ................................................
..........................................................................................

Ἐπειδή τά ἀνωτέρω ἀδικήματα τοῦ κατηγορητηρίου 
σαφῶς προβλέπονται καί ρητῶς τιμωροῦνται ὑπό τῶν 
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων: ..............................................
......................................................

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
1) Ἀπαλάσσει ὁμοφώνως τόν Μοναχόν Μωυσέα 

Τάσσην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ 
Πρεβέζης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί 
Πρεβέζης τῶν κατηγοριῶν ἐπί ..........................................
..............................................................................................
. 2) Κηρύσσει ὁμοφώνως ἔνοχον τόν Μοναχόν Μωυσέα 
Τάσσην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού 
Πρεβέζης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί 
Πρεβέζης, τῶν κατηγοριῶν ἐπί: .....................................καί 
συγκεκριμένως ὅτι Μοναχός τυγχάνων τῆς Ὀρθοδόξου 
κατ᾽ Ἀνατολάς Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δή 
Ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Πρεβέζης 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, ...
......................................................., ἐπί ἀδικήμασι σαφῶς 
προβλεπομένοις καί ρητῶς τιμωρουμένοις ὑπό τῶν 
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων .................................................
.........................................................................................

3) Ἐπιβάλλει αὐτῷ παμψηφεί τήν ποινήν τῆς 
ἀφαιρέσεως τοῦ μοναχικοῦ σχήματος, τῆς διαγραφῆς 
αὐτοῦ ἐκ τοῦ μοναχολογίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου 
Ἠλιού Πρεβέζης, ἐπαναφέρον αὐτόν εἰς τήν τάξιν τῶν 
λαϊκῶν, προσφωνούμενον τοῦ λοιποῦ διά τοῦ λαϊκοῦ 
αὐτοῦ ὀνόματος, καταδικάζον ἅμα εἰς βάρος αὐτοῦ καί 
ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τήν ἐκ τριάκοντα ΕΥΡΩ 
(30 Ε) δικαστικήν δαπάνην.

4) Συνῳδά ταῖς διατάξεσι τῶν ἄρθρων 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, καί 151 τοῦ Νόμου 5383/1932 
«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί τῆς πρό 
Αὐτῶν διαδικασίας», ἡ παροῦσα ἀπόφασις ὑπόκειται 
εἰς τό ἔνδικον μέσον τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, ἥτις 
ἀσκεῖται ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ διά 
Πρεσβυτέρους, Διακόνους καί Μοναχούς Δικαστηρίου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Δυνάμει τῶν ἄρθρων 127 καί 128 τοῦ ν. 5383/1932: 
«Ἡ ἀνακοπή ἐπιτρέπεται ἐντός δέκα ἡμερῶν ἀπό τῆς 

εἰς τόν καταδικασθέντα ἐπιδόσεως τῆς ἀνακοπτομένης 
ἀποφάσεως.

Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ διατρίβῃ εἰς ἄλλον 
τόπον παρά τόν τῆς ἕδρας τοῦ Δικαστηρίου, ἡ 
πρός ἀνακοπήν προθεσμία ἐπεκτείνεται κατά ὀκτώ 
μέν ἡμέρας ἄν οὗτος κατοικῇ ἐκτός τῆς ἕδρας 
τοῦ Δικαστηρίου, ἐν τῇ αὐτῇ ὅμως περιφερείᾳ τῆς 
Μητροπόλεως, κατά δέκα πέντε δέ ἡμέρας ἄν κατοικῇ 
ἐν ἑτέρᾳ Μητροπόλει. Ἄν ὁ καταδικασθείς κατοικῇ ἤ 
διατρίβῃ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία 
ἐπεκτείνεται ἐπί ἡμέρας ἑξήκοντα», καί «Ἡ ἡμέρα τῆς 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ
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ἐπιδόσεως τῆς ἀποφάσεως δέν συνυπολογίζεται εἰς 
τήν προθεσμίαν.

Ἡ πρός ἀνακοπήν προθεσμία λήγει τήν 6ην ὥραν 
μ.μ. τῆς τελευταίας ἡμέρας, ἤ ἐάν ἡ τελευταία ἡμέρα 
εἶναι Κυριακή ἤ ἄλλη ὑπό τοῦ Κράτους διά τά Δημόσια 
Γραφεῖα ἀνεγνωρισμένη ἑορτή, τήν 6ην ὥραν μ.μ. τῆς 
ἐπιούσης.

Ἐκπρόθεσμος ἀνακοπή εἶναι δεκτή μόνον ἐάν 
ἡ προθεσμία παρῆλθεν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰδικῶς 
ῄτιολογημένης ἐν τῇ ἀποφάσει».

Δυνάμει δέ τῆς παρ. α ́  τοῦ ἄρθρου 55 τοῦ ὡς ἄνω 
νόμου: 

«Ἐπί κατηγορουμένων ἀγνώστου διαμονῆς ἡ ἐπί-
δοσις λογίζεται γενομένη, ἐάν τό περιεχόμενον τοῦ 
ἐπιδοτηρίου ἐγγράφου γνωστοποιηθῇ δίς διά τοῦ 
περιοδικοῦ τῆς «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» καί μιᾶς ἐφημερίδος 
καί ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως παρέλθωσι δύο 
ἑβδομάδες».

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ἀσκήσεως 
κατά τῆς παρούσης ἀποφάσεως τοῦ ἀνωτέρω ἐνδίκου 
μέσου, αὕτη καθίσταται τελεσίδικος, ἀμετάκλητος 
καί ἐκτελεστή. Ἡ προθεσμία αὕτη ἀναστέλλει τήν ἐκ-
τέλεσιν τῆς ἐπιβληθείσης ποινῆς. 

Ἐκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβαθμίου 

Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς
† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος

† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
† Ὁ Γρεβενῶν Δαβίδ

Ὁ Γραμματεύς 
Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 25.2.2019

Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων 

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 ́ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν 
ὀργανικήν θέσιν Ἐφημερίου τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ:

Ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐν Βουναίνοις 
Καλλιφωνίου

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 Καρδίτσῃ τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου 2019

†Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος

Ἱερά Μητρόπολις Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου 
Άριθμ. Πρωτ.: 27 

Κλῆσις
Πρός τόν Διάκονον Σώζοντα Ἀναγνωστόπουλον 
κατά κόσμον Κωνσταντῖνον τοῦ Νικολάου 
Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λήμνου 
καί Ἁγίου Εὐστρατίου (ἀγνώστου διαμονῆς) 

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον 
ἐμοῦ τοῦ π. Σεραφείμ Μουστακούδη ἐνεργοῦντος ὡς 
Ἀνακριτοῦ συνῳδά τῇ ὑπ’ ἀριθμ. 39/27/8/2018 ἐντολῇ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου ἐν 
τοῖς γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λήμνου τῇ 5ῇ 
Ἀπριλίου 2019 καί ὥραν 10:00 π.μ. ἵνα ἀπολογηθῇς ἐπί 
τῶν κατηγοριῶν εἰς βάρος σου. 

Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρᾳ τε και 
ὥρᾳ, θέλεις δικασθῆ ἐρήμην. 

Ὁ Γραμματεύς Ἱερεύς Πολυχρόνης Διαμαντόπουλος 
Ὁ Ἀνακριτής Ἱερεύς Σεραφείμ Μουστακούδης 

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 25.2.2019
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Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 25.2.2019

Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης 

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᾽ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἐφημερίων καί 
Διακόνων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τάς κενάς 
ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριακῶν 
Ἱερῶν Ναῶν:

Ἁγίου Νικήτα κώμης Ἁγίου Νικήτα Λευκάδος
Ἁγίας Παρασκευῆς Καρυᾶς Λευκάδος
Ἁγίου Γεωργίου Ἐπισκοπῆς Καλάμου

Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμιτσίου Λευκάδος
Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδρίου Λευκάδος

Ἁγίων Ἀποστόλων Φρυνίου Λευκάδος
Ἁγίων Ἀναργύρων Πηγαδησάνων Λευκάδος

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀνωγῆς Ἰθάκης
Ἁγίας Μαρίνης Ἐξωγῆς Ἰθάκης

Κοιμήσεως Θεοτόκου Περαχωρίου Ἰθάκης
Ταξιαρχῶν Πλατριθειᾶ Ἰθάκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ

Ἱερά Μητρόπολις Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου 
Άριθμ. Πρωτ.: 28 

Κλῆσις
Πρός
τόν Πρεσβύτερον Κυριάκον Ἀργυρίδην τοῦ Νικολάου 
 Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λήμνου 
καί Ἁγίου Εὐστρατίου (ἀγνώστου διαμονῆς) 

Καλεῖσαι ἵνα ἐμφανισθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιον 
ἐμοῦ τοῦ π. Σεραφείμ Μουστακούδη ἐνεργοῦντος ὡς 
Ἀνακριτοῦ συνῳδά τῇ ὑπ’ ἀριθμ. 39/27/8/2018 ἐντολῇ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου ἐν 
τοῖς γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λήμνου τῇ 5ῇ 
Ἀπριλίου 2019 καί ὥραν 10:00 π.μ. ἵνα ἀπολογηθῇς ἐπί 
τῶν κατηγοριῶν εἰς βάρος σου. 

Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρᾳ τε και 
ὥρᾳ, θέλεις δικασθῆ ἐρήμην. 

Ὁ Γραμματεύς Ἱερεύς Πολυχρόνης Διαμαντόπουλος 
Ὁ Ἀνακριτής Ἱερεύς Σεραφείμ Μουστακούδης 

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 25.2.2019

Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σταυροῦ Ἰθάκης
Ἁγίου Βησσαρίωνος Βαθέος Μεγανησίου

Ἁγίων Ἀποστόλων Κατωμερίου Μεγανησίου
Ἁγίου Σπυρίδωνος Βλυχοῦ Λευκάδος

Ἁγίας Παρασκευῆς Πλατυστόμων Λευκάδος
Ἁγίου Νικολάου Φτερνοῦ Λευκάδος

Ἁγίου Ἀθανασίου κώμης Ἁγίου Ἠλία Λευκάδος
Κοιμήσεως Θεοτόκου Κονταραίνης Λευκάδος

Γενεσίου Θεοτόκου Σύβρου Λευκάδος
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀθανίου Λευκάδος

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Χορτάτων Λευκάδος
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Δρυμῶνος Λευκάδος

Ἁγίου Στεφάνου Ἐξανθείας Λευκάδος
Ἁγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου Λευκάδος

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 Λευκάδι τῇ 6ῃ Φεβρουαρίου 2019

†Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
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ΕΚΚΛΉΣΊΆΣΤΊΚΆ ΧΡΌΝΊΚΆ
Οἱ ἐργασίες τῆς ΔΙΣ 

τῆς 5 καί 7 Φεβρουαρίου 2019

 Συνῆλθε, τήν Τρίτη 5 καί τήν Πέμπτη 7 
Φεβρουαρίου, ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς 
Περιόδου, γιά τόν μῆνα Φεβρουάριο, ὑπό τήν 
προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατά τίς Συνεδρίες:
Η ∆.Ι.Σ. ἀποφάσισε ὁμοφώνως τήν ἀποστολή 

στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων ὑπομνήματος μέ τίς 
θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί τῆς 
διαδικασίας συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως καί 
τίς προτεινόμενες πρός ἀναθεώρηση διατάξεις γιά 
τίς σχέσεις Κράτους καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος καί τόν θεσμό τῆς Οἰκογένειας.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἀποδεχόμενος 
τήν πρόσκληση τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Σερβίας κ. Εἰρηναίου, θά μεταβεῖ στό Βελιγράδι 
τόν ἐρχόμενο Ὀκτώβριο, γιά νά παραστεῖ στίς 
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 
ὀκτώ αἰώνων ἀπό τῆς χειροτονίας τοῦ Ἁγίου 
Σάββα ὡς πρώτου Ἀρχιεπισκόπου τῶν Σερβικῶν 
καί Παραθαλασσίων Χωρῶν. Η ∆.Ι.Σ. ὅρισε νά 
συνοδεύσουν τόν Μακαριώτατο οἱ Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολῖτες Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς 
κ. Νικόλαος καί Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων καί ὁ 
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερώνυμος Κάρμας, 
Β ́ Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐπίσης ὅρισε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο ἐκ-
πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν 
Τελετή ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός κατά τό Μεγάλο 
Σάββατο στά Ἱεροσόλυμα. 

Ἀκολούθως, ἀποδεχόμενη τήν πρόταση τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν ∆ιορθοδόξων 
καί τῶν ∆ιαχριστιανικῶν Σχέσεων περί ἀνα-
συστάσεως τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Ἑλλάδος στόν διεξαγόμενο Θεολογικό 
∆ιάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῶν 
Ρωμαιοκαθολικῶν ὅρισε ἀντιπροσώπους τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο καί τόν 
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀμφιλόχιο Μήλτου, 
κληρικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ∆ημητριάδος 
καί Ἁλμυροῦ.

Κατόπιν τῆς ἐκδημίας εἰς Κύριόν του μακα-
ριστοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης 
κυροῦ Παύλου ἡ ∆.Ι.Σ. ὅρισε τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Γρεβενῶν κ. ∆αβίδ νέο Πρόεδρο 
τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκο-
γενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί ∆ημογραφικοῦ 
Προβλήματος.

Ἀποφασίσθηκε τά «∆ίπτυχα» τοῦ ἔτους 2020 
νά ἀφιερωθοῦν στόν Ἅγιο Νεκτάριο Μητροπολίτη 
Πενταπόλεως, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως 
ἑκατό ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεώς του.

Η ∆.Ι.Σ. ἐνέκρινε τίς προτάσεις: τῆς Ἀποστολι-
κῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
περί διοργανώσεως τῆς «Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς», κατά τήν περίοδο ἀπό 17ης ἕως  
καί 23ης Μαρτίου ἐ.ἔ. καί τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτρο-
πῆς ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί 
Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου ἐπί 
τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν 
Κλήσεων τήν Γ´ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, ἀπό 
∆ευτέρας 25ης Μαρτίου ἕως καί τῆς Κυριακῆς 
τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 31ης Μαρτίου ἐ.ἔ.

Ἡ ∆.Ι.Σ. ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειά της στήν 
κ. Εὐαγγελία Χατζηφώτη καί στόν κ. Εὐάγγελο 
Καρακοβούνη, οἱ ὁποῖοι ἀποχώρησαν κατόπιν 
πολυετοῦς ὑπηρεσίας στήν Ἱερά Σύνοδο.

Τέλος, ἐνέκρινε νέες ἱερές ἀκολουθίες καί ἀπο-
σπάσεις κληρικῶν καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα 
ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Ἐκ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τίμησε τόν προστάτη της 
Μέγα Φώτιο

Τιμήθηκε τήν 6η Φεβρουαρίου 2019 στήν Ἱερά 
Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης ἡ μνήμη 
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος 
εἶναι καί ὁ Προστάτης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἑορτασμός 
ἄρχισε μέ τή Θεία Λειτουργία. Τό μυστήριο τῆς 
Θείας εὐχαριστίας τέλεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καί 
συλλειτούργησαν οἱ Μητροπολῖτες Μεσογαίας 
καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος καί Γρεβενῶν κ. 
∆αβίδ. Παρέστησαν Συνοδικοί Ἱεράρχες καί ἄλλοι 
Ἀρχιερεῖς, ἐνῶ παρόντες ἦταν Καθηγητές τῶν 
Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθήνας καί Θεσσαλονίκης. 

Ἀμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα 
τοῦ ∆ιορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, τό ὁποῖο στεγάζεται σέ χώρους τῆς 
Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, ἡ 
καθιερωμένη κοινή σύσκεψη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
μέ τούς Καθηγητές τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν 
Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης. 

Στόν χαιρετισμό του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε 
ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τιμᾶ σήμερα τή 
σεπτή μνήμη τοῦ Μεγάλου Φωτίου, προστάτη τῆς 
Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. Ἀναζητεῖ στό πρόσωπο καί 
τό ἔργο του ἔμπνευση καί φωτισμό, προβάλλουσα 
αὐτόν ὡς πρότυπο ἐκκλησιαστικῆς διακονίας». 

Σημείωσε, ἐπίσης, ὅτι «ὁ μεγαλόπνοος Πα-
τριάρχης ἀποτελεῖ μοναδικό παράδειγμα 
Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος συνδύαζε τήν ὑπερέχουσα 
παιδεία μέ τήν ταπεινή βιοτή, τόν ἀποστολικό 
ζῆλο μέ τή θυσιαστική αὐταπάρνηση, τήν 
ἐπιδίωξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐστάθειας μέ 
τήν ἀποστασιοποίηση ἀπό τά κοσμικά. Τό 
δεσπόζον ἱστορικό ἔργο τοῦ Μεγάλου Φωτίου 
μᾶς ὁδηγεῖ ὁμοίως νά ἐντρυφήσουμε στόν 
ἀθόρυβο καί ἀτάραχο κόσμο τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς, ἐντός ὅσων, κατά τούς λόγους τοῦ ἰδίου, 
«λεπτύνουν τή διάνοια», «ἰχνεύουν τό ἀληθές» 
καί «ἰθύνουν τόν νοῦ πρός τήν εὐσέβεια». 
Μᾶς ἀποκαλύπτει τούς καρπούς μιᾶς βαθείας 
βιωματικῆς καταφάσεως πρός τόν Θεό καί τόν 

ἄνθρωπο, ὅπως καί τῆς φιλίας τῆς σοφίας στήν 
ποιμαντική πράξη. Συγχρόνως, προσφέρει “εἰς 
γενεάς καί γενεάς” Ὀρθοδόξων τόν πλοῦτο μιᾶς 
διαρκοῦς ἐμπειρίας σπουδῆς στή θεοφιλῆ ζωή, 
τόν χῶρο τῶν ἐνεργειῶν καί τῶν χαρισμάτων 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ πανεπιστήμων Φώτιος 
φωτίζει τήν ὁδό τῆς Ἀμώμου γνώσεως, ἡ ὁποία, 
ὡς δῶρον Θεοῦ, ἀναβιβάζει τόν ἄνθρωπο πρός 
τά ὑψηλότερα καί θεοειδέστερα. Γιά τοῦτο καί 
τό πεδίο τῆς ἔρευνας τῆς ἁγίας βιοτῆς καί τῶν 
συγγραμμάτων του παραμένει πλῆρες θησαυρῶν 
πνευματικῶν. Μεταδίδει ἐπίσης ἕνα ἀναλλοίωτο 
καί ἀκμαῖο μήνυμα ἐλπίδος, μία ἐνδυναμοῦσα 
ὑπόμνηση πρός ἡμᾶς τούς συγχρόνους, στερεω-
μένη στίς ἀλήθειες τῆς πίστεως καί τήν χάριν 
τῆς ἁγιότητος, στό ἦθος τοῦ σταυροῦ καί τήν 
κένωση τῆς προσφορᾶς». 

Στόν ἐφετινό ἑορτασμό ὁμιλητής ἦταν ὁ 
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλλιακμάνης, 
Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ 
θέμα: «Ὁ κενωτικός χαρακτήρας τῆς Ἱερωσύνης 
καί ὁ Ἱερός Φώτιος». 

«Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν κένωση 
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφής καί 
συνοδικά ἐκπεφρασμένη. Σχετικά ὅμως μέ τίς 
σωτηριολογικές καί ἀνθρωπολογικές συνέπειες, 
καθώς καί τήν ἐνσωμάτωσή της στίς εὐχές τῆς 
Ἐκκλησίας δέν ἔχει δοθεῖ ἰδιαίτερη βαρύτητα. 
Ἡ μεταφορά ἀπό τό θεολογικό ἐπίπεδο στίς 
ποιμαντικές ἐφαρμογές νοεῖται κυρίως, α) ὡς 
ἑκούσια ταπείνωση τοῦ πνευματικοῦ ποιμένα 
ὡς ἱερουργοῦ, προκειμένου νά γίνει δεκτικός 
τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καί β) ὡς 
ἀδιαμαρτύρητη ἄρση τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ κόσμου 
κατά μίμηση τοῦ Χριστοῦ» ἀνέφερε, μεταξύ 
ἄλλων, ὁ π. Βασίλειος καί σημείωσε ὅτι «ὁ ἱερός 
Φώτιος, τόσο στήν ἐργογραφία του ὅσο καί στόν 
βίο καί τήν πολιτεία του περιγράφει ἀφ᾽ ἑνός τίς 
διαστάσεις τῆς κένωσης τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ 
Θεοῦ καί ἀφ᾽ ἑτέρου ζεῖ κενωτικά. Κατ᾽ ἀρχήν 
ἀπαντᾶ σχηματικά σέ ὅσους ἀναρωτιοῦνται, γιατί 
δέν θά μποροῦσε ἡ ἐπανόρθωση τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως μετά τήν πτώση νά γίνει ἀπό κάποιον 
ἄνθρωπο ἤ ἀπό ἀγγέλους καί χρειαζόταν ἡ 
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κένωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. 1) Κάθε 
ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη καθάρσεως καί θεραπείας, 
ὅποτε κανείς δέν εἶχε τήν ἱκανότητα “ἑτέροις 
διακονεῖν τὴν κάθαρσιν καὶ χορηγὸς εἶναι τῆς 
ἰάσεως”. 2) Ἄν κάποιος ἄνθρωπος ἐπιφορτιζόταν 
μέ τή σωτηρία τοῦ κόσμου καί φιλοδοξοῦσε 
νά ἀναλάβει “θεῖον ἔργον καινόν (καινοφανές) 
ὑπὸ τὸν ἥλιον”, θά βρισκόταν στά πρόθυρα 
μεγαλύτερης πτώσεως ἀπό τήν πρώτη. Κι ἀκόμη 
διέτρεχε τόν κίνδυνο νά τόν λατρεύσουν ὡς θεό 
οἱ ἄνθρωποι, ὅπως συνέβη μέ τόν Ἀπ. Παῦλο 
στά Λύστρα. Ἔτσι, καταλήγει ὁ ἱερός Φώτιος, 
εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι ἀντί τῆς ἀνόρθωσης τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους θά εἴχαμε “χαλεπωτέρα καὶ 
ἀδιόρθωτον ἔκπτωση”. 3) Ἀλλά καί οἱ ἄγγελοι ὡς 
κτίσματα τρεπτά καί ὁμόδουλα τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως δέν μποροῦσαν νά σώσουν τόν ἄνθρωπο. 
Ὁπότε, τό ἀνθρώπινο γένος μέ τήν κένωση τοῦ 
Λόγου εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσει τήν 
“κάλλιστη, τιμιώτατη καί ἀνέκφραστη δόξα”. Ὁ 
ἱερός Φώτιος ὁμιλεῖ γιά “κένωσιν” τοῦ Ἀκενώ-
του», πού κάνει αἰσθητή τήν ἀγάπη καί τήν 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ στό ἀνθρώπινο γένος. Ἡ 
θεοσοφή καί καί θεοπρεπής πρόσληψη τῆς 
ἀνθρώπινης σάρκας ἀπό τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ 
Θεοῦ, “τὴν κοινὴν τοῦ (ἀνθρωπίνου) γένους σω-
τηρίαν εἰργάσατο”, τονίζει. Ἡ διδασκαλία αὐτή 
τοῦ ἱεροῦ Φωτίου ἔρχεται σέ πλήρη συμφωνία 
μέ σύνολη τή βιβλική, προγενέστερη πατερική 
καί εὐχολογική παράδοση. Ἡ κένωση τοῦ 
Υἱοῦ καί Λόγου γίνεται γιά νά συναντήσει τήν 
ἀνθρωπότητα. Ἡ κατάβαση τοῦ ἱερέως ἀπό 
τήν ὑψηλοφροσύνη γίνεται γιά νά συναντήσει 
τή θεότητα. Κατέρχεται ἄνθρωπος χοϊκός καί 
ἀνέρχεται ἄνθρωπος πνευματικός». 

Ὁ π. Βασίλειος, ἐπεσήμανε ἐπίσης ὅτι «ὁ 
ἱερός Φώτιος ἐμπνεόμενος ἀπό τήν πνευ-
ματική καί λειτουργική ἐμπειρία, βίωνε τήν 
ἐθελούσια ταπείνωση καί στόν καθ’ ἡμέραν 
βίο. Ἀκολουθώντας τόν Χριστό σήκωνε τίς 
ἁμαρτίες τοῦ κόσμου καί ὑπέμεινε ἀγόγγυστα τίς 
ἀλγηδόνες, τίς ἐξορίες καί τούς συκοφαντικούς 
ἐξευτελισμούς. Ἔτσι βρισκόταν στήν ὁδό τοῦ 
Κυρίου καί ἀποτελεῖ πρότυπο τῶν πνευματικῶν 
ποιμένων κάθε ἐποχῆς». 

Κατόπιν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε στίς 
συγχύσεις τῆς ἐποχῆς τονίζοντας πώς μᾶς 
ἐνδιαφέρει μόνο τό φαίνεσθαι καί ὄχι τό εἶναι καί 
σημείωσε πώς καλούμαστε νά πορευόμαστε χωρίς 
ἐγωισμό, μέ θάρρος, δύναμη καί εἰλικρίνεια. 

Ἀμέσως μετά διεξήχθη συζήτηση μεταξύ τῶν 
παρισταμένων.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Α´ Ἀνακοινωθέν τῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας

Ἡ «Εἰδική Ἐπιτροπή διά τή μελέτη θεμάτων 
κοινοῦ ἐνδιαφέροντος Ἐκκλησίας καί Πολιτείας», 
ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. 
Ἱεροθέου, ἀνταποκρίθηκε στό αἴτημα τοῦ 
Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων 
κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου καί συναντήθηκε 
σήμερα (12-2-2019) στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, μέ 
τόν Ὑπουργό κ. Γαβρόγλου, τόν Γενικό Γραμματέα 
τῆς Κυβέρνησης Καθηγητή κ. Ἀκρίτα Καϊδατζῆ, 
τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
Καθηγητή κ. Ἠλία Γεωργαντᾶ καί τόν Γενικό 
Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζῆ. 

Κατά τή συνάντηση, ἡ ὁποία διεξήχθη σέ καλό 
κλῖμα, κατατέθηκε σέ ὅλα τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς 
τό Προτεινόμενο Πλαίσιο Συμφωνίας Πολιτείας 
καί Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἐφόσον συναφθεῖ, θά 
κυρωθεῖ μέ νόμο.

Τό Προτεινόμενο Πλαίσιο Συμφωνίας θά μελε-
τηθεῖ ἀπό τήν Εἰδική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, σύμφωνα μέ τήν ἐξουσιοδότηση πού 
ἔχει λάβει μέ τήν Ἀπόφαση τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας 
κατά τή συνεδρία Αὐτῆς τῆς 16ης Νοεμβρίου 
2018.

Ἡ Εἰδική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐρ-
γάζεται συλλογικά καί περιορίζεται στήν ἐπ-
εξεργασία τῶν ὅσων εἶναι ἐξουσιοδοτημένη καί 
θά εἰσηγηθεῖ τά δέοντα στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία εἶναι καί τό μοναδικό ὄργανο, 
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πού μπορεῖ νά λάβει τίς τελικές ἀποφάσεις τῆς 
Ἐκκλησίας ἐπ’ αὐτοῦ του ζητήματος.

Ἀθήνα 12 Φεβρουαρίου 2019

Ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Β´ Ἀνακοινωθέν τῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας

Ἡ ὁρισθεῖσα κατ’ ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
«Εἰδική Ἐπιτροπή διά τήν μελέτην θεμάτων κοινοῦ 
ἐνδιαφέροντος Ἐκκλησίας καί Πολιτείας», ὑπό 
τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱεροθέου καί μέ 
τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν 
Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, Κορίνθου κ. ∆ιονυσίου, 
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γρη-
γορίου Παπαθωμᾶ, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Παν. Ἀθηνῶν, τῶν Αἰδεσιμολογιωτάτων 
Πρωτοπρεσβυτέρων π. Βασιλείου Καλλιακμάνη, 
Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. 
Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε σχετικό 
ὑπόμνημα, καί π. Γεωργίου Σελλῆ, Προέδρου 
τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, τοῦ 
Ἐλλογιμωτάτου κ. Βασιλείου Κονδύλη, Ἀνα-
πληρωτοῦ Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ 
Παν. Ἀθηνῶν καί τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Θεοδώρου 
Παπαγεωργίου, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνῆλθε 
σήμερα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 σέ συν-
εδρίαση.

Ἡ Ἐπιτροπή, μετά ἀπό πολύωρη συζήτηση, 
κατέληξε στά ἑξῆς:

1. Κατά τή συνάντηση τῆς 12-2-2019 μέ τόν 
Ἐντιμότατο Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί 
Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου καί 
τούς Γενικούς Γραμματεῖς τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας καί τῶν Θρησκευμάτων, μᾶς 
ἐδόθη τό ὑπό τόν τίτλο «Σχέδιο ὑλοποίησης τῆς 
Συμφωνίας Πολιτείας-Ἐκκλησίας» δεκασέλιδο 

κείμενο καί ὄχι τό Νομοσχέδιο, ὅπως ἀρχικά 
εἶχαν ὑποσχεθεῖ.

2. Ἡ Ἐπιτροπή μας ἔχει ἐξουσιοδοτηθεῖ ἀπό 
τήν Ἱεραρχία προκειμένου: «α. Νά συνεχιστεῖ ὁ 
διάλογος μέ τήν Πολιτεία ἐπί θεμάτων κοινοῦ 
ἐνδιαφέροντος. β... καί γ. Νά ἐμμείνει στό ὑφ-
ιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν 
καί τῶν λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος».

 3. Ἡ Ἐπιτροπή μας συνῆλθε πέντε συνολικά 
φορές, τίς δύο ἀπό αὐτές σέ κοινή συνεδρίαση μέ 
τόν Ὑπουργό Παιδείας καί τόν Γενικό Γραμματέα 
τῆς Κυβέρνησης, καί ἐξεδόθησαν τά ὡς κάτωθι 
∆ελτία Τύπου:

α. Στίς 19.12.2018: «...Κατά τή διάρκεια τῆς 
Συνεδρίας, ἐτέθησαν καί ἐνεκρίθησαν τά ὅρια 
καί τό πλαίσιο (κανονισμός ἐργασιῶν), σύμφωνα 
μέ τό ὁποῖο θά ἐργασθεῖ ἡ Ἐπιτροπή, πού καθ-
ορίσθηκαν ἀπό τήν ὁμόφωνη Ἀπόφαση τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος τῆς 16ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἤτοι: 

1) ἀναμένει ἀπό τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση τό 
Σχέδιο Νόμου, σύμφωνα μέ τήν ἀπό 16.11.2018 
δήλωση τοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, «...
ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση θά προχωρήσει ἄμεσα 
στήν ἐκπόνηση Σχεδίου Νόμου, στό πλαίσιο τοῦ 
Κοινοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς 6ης Νοεμβρίου, πού 
ἀποτελεῖ ἕνα ἱστορικό βῆμα γιά τόν ἐξορθολογισμό 
τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Κράτους. Τό Σχέδιο 
Νόμου θά τεθεῖ σέ γνώση τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς 
τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, πρίν κατατεθεῖ 
στή Βουλή...». Ἡ Ἐπιτροπή θά τοποθετηθεῖ ἐπί 
τοῦ Σχεδίου Νόμου, ἀφοῦ αὐτό καταρτισθεῖ ἀπό 
τήν Κυβέρνηση καί τῆς ὑποβληθεῖ, 

2) ἡ Ἐπιτροπή ἀσκεῖ μόνο συλλογικῶς τά 
καθήκοντά της καί ἐκπροσωπεῖται ἀπό τόν 
Πρόεδρό της, Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου 
καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο. Τά μέλη τῆς Ἐπι-
τροπῆς δέν συμμετέχουν, χωρίς ἐντολή της, σέ 
καμμία διαδικασία διαπραγμάτευσης ἐπί τοῦ 
ἀντικειμένου τῆς ἁρμοδιότητός της καί 

3) ἡ Ἐπιτροπή περιορίζεται, κατά τό ἀντικείμε-
νο τῆς ἀποστολῆς της, μόνο στήν ἐπεξεργασία καί 
εἰσήγησή της πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας 
ἐπί τοῦ ἐπικειμένου Σχεδίου Νόμου...».

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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β. Στίς 10.1.2019: «Στή σημερινή (10-1-2019) 
συνεδρίαση τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς... ζήτησαν νά 
παρευρεθοῦν ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἔρευνας 
καί Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου 
καί ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς Κυβέρνησης, 
Καθηγητής κ. Ἀκρίτας Καϊδατζῆς, οἱ ὁποῖοι 
ἀναφέρθηκαν στό ὑπό κατάρτιση Νομοσχέδιο, τό 
ὁποῖο κατά τήν ἀνακοίνωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ 
θά κατατεθεῖ στήν Ἐπιτροπή μας, πρᾶγμα πού 
ἐπιβεβαίωσε ὁ κ. Ὑπουργός, προκειμένου νά 
ἀρχίσει ἡ συζήτηση ἐπί τοῦ τελικοῦ κειμένου. 

Σημειώνεται ὅτι ἀπό τήν «πρόθεση γιά 
συμφωνία» ἡ Ἐπιτροπή μας θά συζητήσει τήν 
ἀξιοποίηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας 
καί τόν ἀριθμό τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν 
Κληρικῶν, ἀλλά καί θά ἐμμείνει στό ἰσχῦον 
καθεστώς τῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καί 
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, γιά νά τηρηθεῖ 
ἐξάπαντος ἡ Ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 16ης 
Νοεμβρίου 2018».

γ. Στίς 12.2.2019: «Ἡ Εἰδική Ἐπιτροπή... συν-
αντήθηκε σήμερα (12-2-2019) στό Ὑπουργεῖο 
Παιδείας, μέ τόν Ὑπουργό κ. Γαβρόγλου, τόν 
Γενικό Γραμματέα τῆς Κυβέρνησης Καθηγητή 
κ. Ἀκρίτα Καϊδατζῆ, τόν Γενικό Γραμματέα 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Καθηγητή κ. Ἠλία 
Γεωργαντᾶ καί τόν Γενικό Γραμματέα Θρη-
σκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζῆ. 

Κατά τή συνάντηση, ἡ ὁποία διεξήχθη σέ καλό 
κλῖμα, κατατέθηκε σέ ὅλα τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς 
τό Προτεινόμενο Πλαίσιο Συμφωνίας Πολιτείας 
καί Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἐφόσον συναφθεῖ, θά 
κυρωθεῖ μέ νόμο. 

Τό Προτεινόμενο Πλαίσιο Συμφωνίας θά μελε-
τηθεῖ ἀπό τήν Εἰδική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, σύμφωνα μέ τήν ἐξουσιοδότηση πού 
ἔχει λάβει μέ τήν Ἀπόφαση τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας 
κατά τή συνεδρία Αὐτῆς τῆς 16ης Νοεμβρίου 
2018. 

Ἡ Εἰδική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
ἐργάζεται συλλογικά καί περιορίζεται στήν ἐπ-
εξεργασία τῶν ὅσων εἶναι ἐξουσιοδοτημένη καί 
θά εἰσηγηθεῖ τά δέοντα στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία εἶναι καί τό μοναδικό ὄργανο, 
πού μπορεῖ νά λάβει τίς τελικές ἀποφάσεις τῆς 

Ἐκκλησίας ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ζητήματος».
4. Μελέτησε ἐνδελεχῶς τό ὑπό τόν τίτλο «Σχέδιο 

ὑλοποίησης τῆς Συμφωνίας Πολιτείας-Ἐκκλη-
σίας» κείμενο, τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς κατέθεσαν 
γραπτῶς καί προφορικῶς τίς ἀπόψεις τους, καί 
ἐπί τοῦ κειμένου ἡ Ἐπιτροπή θά διατυπώσει τίς 
θέσεις της, κατά τή συνάντηση πού θά γίνει τήν 
Τρίτη 19-2-2019 στήν Ἱερά Σύνοδο μέ τόν κύριο 
Ὑπουργό καί τούς συνεργάτες του.

Ἀθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019

Ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Γ´ Ἀνακοινωθέν τῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας

Στή συνεδρίαση τῆς 19ης Φεβρουαρίου 2019 
τῆς «Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς διά τή μελέτη θεμάτων 
κοινοῦ ἐνδιαφέροντος Ἐκκλησίας καί Πολιτείας», 
ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στά Γραφεῖα τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό 
τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου, 
προσῆλθαν καί ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἔρευνας 
καί Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, ὁ 
Γενικός Γραμματέας τῆς Κυβέρνησης Καθηγητής 
κ. Ἀκρίτας Καϊδατζῆς, ὁ Γενικός Γραμματέας 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Καθηγητής κ. 
Ἠλίας Γεωργαντᾶς καί ὁ Γενικός Γραμματέας 
Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζῆς.

Κατά τή συνάντηση ἔγινε ἀναφορά στό 
προτεινόμενο Πλαίσιο Συμφωνίας Πολιτείας-
Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο παρεδόθη στήν Ἐπιτροπή 
μας κατά τήν προηγούμενη συνάντηση τῆς 12-2-
2019 στό Ὑπουργεῖο Παιδείας. 

Ὡς Ἐπιτροπή, κινηθήκαμε μέ βάση τήν Ἀπόφα-
ση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 16ης Νοεμβρίου 2018, ἡ ὁποία 
ὁριοθέτησε τό ἔργο μας, ἐνῶ λάβαμε ὑπ’ ὄψιν 
μας, τόσο τό ἀπό 12-2-2019 Κοινό Ἀνακοινωθέν 
τῶν δύο Ἀντιπροσωπειῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
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ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου, ὅπου, κατά τό Κοινό Ἀνακοινωθέν, 
«διαπιστώθηκε ἡ ἀπόλυτη σύμπνοια καί ταύτιση 
ἀπόψεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν τόσο ἐπί τῶν 
προτάσεων ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος 
ὅσο καί ἐπί τῆς διατηρήσεως τοῦ ἰσχύοντος 
καθεστῶτος μισθοδοσίας τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ 
Κλήρου», ὅσο καί τήν σχετική ἀπόφαση τοῦ 
Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.).

Ἐπειδή τό Προτεινόμενο Πλαίσιο προβλέπει 
τήν ἀλλαγή τοῦ Φορέως Μισθοδοσίας, κάτι τό 
ὁποῖο ὑπερβαίνει τήν ἐντολή πού ἔδωσε στήν 
Ἐπιτροπή μας ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, 
ἐνημερώσαμε τήν Ἐπιτροπή τῆς Πολιτείας ὅτι 
θά ἀποστείλουμε ἔγγραφο στὴ διαρκῆ Ἱερά 
Σύνοδο, μέ τό ὁποῖο ἡ Ἐπιτροπή μας θά ἐκθέτει 
τίς ἀπόψεις της ἐπί τῶν προτεινομένων καί θά 
ἐνημερώνει γιά τό ἐπιτελεσθέν μέχρι σήμερα ἔργο 
της. 

Συνεπῶς, ἐναπόκειται στή ∆ιαρκῆ Ἱερά Σύνοδο 
τῆς Ἱεραρχίας, ὡς τό μόνο ἁρμόδιο ὄργανο, νά 
λάβει τίς δέουσες Ἀποφάσεις.

Ἀθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2019

Ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ὁ ἑορτασμός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
στο Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πραγματοποιήθηκε 
τήν 30ή Ἰανουαρίου 2019 ὁ ἐπίσημος ἑορτασμός 
τῆς ἡμέρας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς Ἑλληνικῆς 
Παιδείας πού διοργάνωσαν στή Μεγάλη Αἴθουσα 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν οἱ Πρυτανικές Ἀρχές 
τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν. 

Μετά τήν προσφώνηση ἀπό τόν Πρύτανη τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Καθηγητή Μελέτιο-Ἀθα-
νάσιο Κ. ∆ημόπουλο ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ 
καθηγητῆ τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας 
καί Θρησκειολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου 
μέ τίτλο: «H οἰκουμενικότητα τῆς διδασκαλίας 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Κατόπιν, Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Τμήματος 
Μουσικῶν Σπουδῶν ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ὕ-
μνους.

Τήν ἴδια ἡμέρα, νωρίτερα τό πρωί, μετά τή Θεία 
Λειτουργία τελέσθηκε στόν Πανεπιστημιακό 
Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Καπνικαρέα) 
τό καθιερωμένο ἀρχιερατικό μνημόσυνο γιά τούς 
Ἱδρυτές, ∆ωρητές, Εὐεργέτες, Καθηγητές, Φοι-
τητές καί τό ∆ιοικητικό Προσωπικό τοῦ Παν-
επιστημίου Ἀθηνῶν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Κοινό ἀνακοινωθέν ἀντιπροσωπειῶν 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

 Κατά τή σημερινή συνάντηση τῶν Ἀντι-
προσωπειῶν, ἀφ’ ἑνός μέν τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἀφ’  ἑτέρου δέ, τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπό τήν προεδρία 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος 
Πριγκηποννήσων κ. ∆ημητρίου, στό Μέγαρο τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ 
ὁποία διεξήχθη σέ κλῖμα ἀμοιβαίας κατανοήσεως, 

συνεργασίας καί ἑνότητας, διαπιστώθηκε ἡ 
ἀπόλυτη σύμπνοια καί ταύτιση ἀπόψεων τῶν 
δύο Ἐκκλησιῶν, τόσο ἐπί τῶν προτάσεων 
ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ὅσο καί ἐπί 
τῆς διατηρήσεως τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος 
μισθοδοσίας τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ Κλήρου.

Ἀθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2019
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ΔΊΌΡΘΌΔΌΞΆ ΚΆΊ ΔΊΆΧΡΊΣΤΊΆΝΊΚΆ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Συνεστήθη Συνοδική Ἐπιτροπή 
γιά τή Συνταγματική Ἀναθεώρηση

Τή σύσταση Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό θέμα 
τῆς τροποποίησης τῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος 
καί τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου ἀποφάσισε 
στίς 2.1.2019 ἡ Ἐπαρχιακή Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

Ἡ Ἐπιτροπή θά ἀποτελεῖται ἀπό τούς Μη-
τροπολῖτες Κισάμου Ἀμφιλόχιο, Πέτρας Γερά-

σιμο, Ἱεραπύτνης Κύριλλο, τόν ἀρχιγραμματέα 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀρχιμανδρίτη Πρόδρομο Ξε-
νάκη καί τόν νομικό σύμβουλο ∆ημήτριο Μηλα-
θιανάκη καί θά παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις γύρω 
ἀπό τό θέμα τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος 
καί τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου.

Παράλληλα, ὅταν κατατεθεῖ σχέδιο νόμου 
στή Βουλή, ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή θά ὑποβάλει 
σχετική εἰσήγηση πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησιας τῆς Κρήτης.


