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ΠΡΌΛΌΓΊΚΌΝ

Σ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Ἰανουαρίου τοῦ περιοδικοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δημοσιεύουμε τἀ Ἑόρτια 
Γράμματα, τά ὁποῖα ἀντήλλαξαν γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ὁ Παναγιώτατος 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.

∆ημοσιεύουμε ἐπίσης τό Μήνυμα τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τούς μαθητές 
γιά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου).

Στή στήλη τῶν Ὁμιλιῶν μπορεῖτε νά διαβάσετε τήν εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου στήν Τακτική Σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας 
τοῦ Ὀκτωβρίου 2018 μέ θέμα τίς μελετώμενες συνταγματικές ἀλλαγές καί τίς θέσεις 
τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στή στήλη τῶν Ἐκδημιῶν θά βρεῖτε τόν Ἐπικήδειο Λόγο πρός τόν Μακαριστό 
Μητρροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης κυρό Παῦλο (Ἰωάννου), τόν ὁποῖο ἐκφώνησε ὁ 
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Στήν ἑνότητα Ἐκκλησία καί ∆ίκαιον δημοσιεύουμε τό κείμενο τῆς Ἀποφάσεως 
1999/2018 τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιά τό παρεκκλήσιο τοῦ Κτήματος 
Προμπονᾶ.

Ἡ ὕλη τοῦ τεύχους συμπληρώνεται μέ τα ὑπηρεσιακά κείμενα τοῦ Πίνακος 
Ὑποψηφίων, τῶν Κανονισμῶν καί τῶν Προκηρύξεων, καθώς καί μέ τίς εἰδησεογραφικές 
στῆλες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Χρονικῶν καί τῶν ∆ιορθοδόξων καί ∆ιαχριστιανικῶν.
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ΠΊΝΆΞ ΥΠΌΨΉΦΊΏΝ 
Προκαταρκτικός Πίναξ Ὑποψηφίων πρός ἐγγραφήν 

εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

 Πρωτ. 84
         

Ἀριθ.               Ἀθήνῃσι 21ῃ Ἰανουαρίου 2019
 
 ∆ιεκπ. 111

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τό ἄρθρον 19 παρ. 2 
τοῦ ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», δημοσιεύομεν 
κατωτέρω «Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», 
ὑποψηφίων δι’ ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν 
πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων καί κεκτημένων 
τά ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ Νόμου ὁρι-
ζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα.

Συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 20 παρ. 2 τοῦ ν. 590/1977, 
ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ 
παρόντος, δύναται παρ’ οἱουδήποτε κληρικοῦ ἤ 
λαϊκοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
νά ἀσκηθῇ ἔνστασις κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑπο-
ψηφίου τινός ἐκ τῶν κατωτέρω, ἐπί τῷ λόγῳ 
ὅτι οὗτος στερεῖται τῶν πρός Ἀρχιερατείαν 
οὐσιαστικῶν ἤ τυπικῶν προσόντων.

Ἡ ἔνστασις αὕτη ὑποβάλλεται εἴτε πρός 
τόν οἰκεῖον Μητροπολίτην εἴτε πρός τήν Ἀρ-
χιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαι-
τέρω.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ι’ ΕΓΓΡΑΦΗΝ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ

1.

2.

3. 

4. 

5.

6.

7. 

8.

Ἀρχιμ. Παΐσιος Ἀζμανίδης, κληρικός 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας 
καί Κομοτηνῆς,
Ἀρχιμ. Νικόλαος Γιαννουσᾶς, κληρικός 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας,
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Γκλίβας, κλη-
ρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας 
Σμύρνης,
Ἀρχιμ. Συμεών Καλοπαναγιώτης, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν,
Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Νάκος, κληρικός τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς, 
κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν,
Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Σχίζας, κληρικός τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς καί
Ἀρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιᾶς, κληρικός 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 31.1.2019
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ΕΠΊΣΤΌΛΆΊ 

Ἑόρτιον γράμμα πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον 

διά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων 2018 
Τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

Ἀριθμ. Πρωτ. 1099

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπη-
τέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς 
ἡμῶν Μετριότητιος κύριε Ἱερώνυμε, Πρόεδρε τῆς 
Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν 
Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς 
ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσ-
αγορεύομεν.

Ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί ταῖς λοιπαῖς 
ἑορταῖς τοῦ ἁγίου ∆ωδεκαημέρου, ὡς καί ἐπί 
τῷ ἐπί θύραις νέῳ ἔτει, προαγόμεθα ὅπως 
ἐκφράσωμεν τῇ Ὑμετέρᾳ Τιμιωτάτῃ Μακα-
ριότητι, ἀδελφοποθήτως, ἑόρτιον χαιρετισμόν, 
ἀναβοῶντες τό «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, 
Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε, Χριστός ἐπί 
γῆς ὑψώθητε». 

Ἡ σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐχαρακτηρίσθη 
ὑπό τοῦ Ἰωάννου τοῦ ∆αμασκηνοῦ ὡς τό «πάντων 
καινόν καινότατον, τό μόνον καινόν ὑπό τόν 
ἥλιον». Ὁ Χριστός, «ὅς πάντας ἀνθρώπους θέλει 
σωθῆναι καὶ εἰς ἐπιγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν (Α ́ 
Τιμ. β, 4) χαρίζεται εἰς τόν ἄνθρωπον, ἐκ νέου, 
τό διά τῆς πτώσεως ἀπολεσθέν  «καθ᾽ ὁμοίωσιν».  
«Σήμερον Θεός ἐπὶ γῆς παραγέγονε καὶ ἄν-
θρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκε», ψάλλομεν εἰς 
τήν Λιτήν τῶν Χριστουγέννων. Ὑποδεχόμεθα ἐν 
ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ὠδαῖς πνευματικαῖς τόν  
«παντέλειον Θεόν», ὅν «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς 
τὴν γῆν», ἐν ἐπιγνώσει ὅτι τό «ξένον καὶ παρά-
δοξον», τό «μέγα» καί  «ἀεί» μυστήριον τῆς θείας 
Ένανθρωπήσεως εἶναι τό θεμέλιον τῆς κατά 
χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀνήκομεν εἰς τόν Χριστόν. «Οὐκ ἔστιν ἐν 
ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία» (Πράξ. δ ́, 11). Ἀπό 

τόν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί οὐρανώ-
σαντα τήν τῶν ἀνθρώπων φύσιν Υἱόν καί 
Λόγον τοῦ Θεοῦ ἀντλοῦμεν ἅπαντες τήν 
πνευματικήν δύναμιν διά νά μαρτυρῶμεν περί 
τῆς θεοδωρήτου ἐλευθεροποιοῦ Ἀληθείας καί 
τῆς ἀληθευούσης ἐν ἀγάπῃ ἐλευθερίας, καί 
νά τηρῶμεν τά οὐρανόφοιτα προστάγματα τοῦ 
Χριστοῦ. Ὁ ἄνθρωπος δέν δύναται νά εὕρῃ 
τήν ἀληθινήν ὁλοκλήρωσίν του, ὅπου ἐκεῖνος 
ἐπιθυμεῖ. ∆ιότι δέν ὑπάρχει αὐθεντική ἐλευθερία 
χωρίς τήν Ἀλήθειαν. «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν 
καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η ́, 32). 
Αὐτή ἡ σωτηριώδης  Ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός, ὁ 
∆ημιουργός, ὁ Λυτρωτής καί ἡ Ἐλπίς ἡμῶν, «τό  
Α καὶ τὸ Ω..., ὁ σήμερον ὁ αὐτὸς καί εἰς τοὺς 
αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ´, 8). Ἡ ἐλευθεροῦσα γνῶσις 
εἶναι ἡ πίστις ὡς ἀπάντησις εἰς τήν κλῆσιν τοῦ 
Χριστοῦ, «τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς». «Ἐν τούτῳ 
ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν 
Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς» ( Α ́ Ἰωάν. 
δ ́, 10).

Μέ κεφαλήν τόν Χριστόν, ἡ Μία, Ἁγία, Καθ-
ολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία δίδει καί 
σήμερον τήν καλήν μαρτυρίαν ἔναντι ὅλων τῶν 
συγχρόνων ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν 
ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἐναντίον 
τοῦ παγεροῦ δικαιωματισμοῦ τῶν ἀτομικῶν 
διεκδικήσεων, τοῦ ἀκοινωνήτου οἰκονομισμοῦ 
καί τῶν ἀκροτήτων τῆς παγκοσμιοποιήσεως, 
ἀναδεικνυομένη πολλαχοῦ καί πολλαχῶς εἰς 
«Καλὸν Σαμαρείτην» τῶν «κοπιώντων καὶ πε-
φορτισμένων», εἰς συνήγορον τῶν ἀδικουμένων, 
εἰς κριτήν τῆς «ἀφροσύνης» τῆς οἰκοδομῆς 
«μειζόνων ἀποθηκῶν» (πρβλ. Λουκ. ιβ ́ , 17-21), 
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χωρίς, βεβαίως, ἡ κοινωνική αὕτη μέριμνα καί 
διακονία νά ἀποσυνδέηται ἀπό τήν πνευματικήν 
ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ἐν Χριστῷ 
αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου.

Μακαριώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
∆ιά τῶν ἀνωτέρω σκέψεων, χαιρετίζομεν 

εὐφροσύνως, ἐπί ταῖς πανεόρτοις καί παμ-
φώτοις ταύταις ἡμέραις, τήν Ὑμετέραν ὑπερλίαν 
ἀγαπητήν ἐν τῷ βουληθέντι ὀφθῆναι ἐπί τῆς γῆς 
καί τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφῆναι Κυρίῳ 
τῆς δόξης, εὐχόμενοι Ὑμῖν ὑγιείαν ἀκλόνητον 

καί πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν, ἐπ᾽́ ἀγαθῷ τοῦ 
ἐμπεπιστευμένου Ὑμῖν λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί 
συμπάσης τῆς Ὀρθοδοξίας, καί διατελοῦμεν μετ᾽ 
ἐξιδιασμένης τιμῆς,
   

Χριστούγεννα, βιη ́

Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

    
†Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Ἑόρτιον γράμμα πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην
διά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων 2018 

Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου 

Ἀρ. Πρωτ. 5539

Παναγιώτατε καί Θειότατε Ἀρχιεπίσκοπε Κων-
σταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καί Οἰκουμενικέ 
Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ 
καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς 
ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Βαρθολομαῖε, τήν 
Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα ἐν Κυρίῳ 
κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

∆ία μίαν εἰσέτι φοράν ἐφθάσαμεν εἰς τάς 
πανσέπτους ἡμέρας τοῦ ἁγίου ∆ωδεκαημέρου, 
ἐν αἷς ἐνθυμούμεθα καί πανηγυρίζομεν ἐκ τῶν 
σωτηριωδῶν γεγονότων τῆς θείας οἰκονομίας τήν 
Γέννησιν, τήν Περιτομήν καί τήν Βάπτισιν τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν 
Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνε-
σιν» (Α´ Τιμ. 3, 16), ἵνα πάντες ἔλθωμεν εἰς 
ἐπίγνωσιν τῆς Ἀληθείας καί πιστεύσωμεν εἰς 
τόν σαρκωθέντα Κύριον, λαμβάνοντες δή τήν 
«ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι» (Ἰω. 1, 12).

Ἰδού, ἐν τῷ μέσῳ τοῦ χειμῶνος καί τοῦ 
ψύχους, σύμπας ὁ κόσμος βιοῖ τήν θαλπωρήν 
τῆς θείας φάτνης καί τήν θέρμην τοῦ Ἡλίου 

τῆς δικαιοσύνης, ὥστε πλέον αἱ καρδίαι τῶν 
ἀνθρώπων νά ζητῶσι καί φρονῶσι τά ἄνω, οἱ 
δέ ἐν σκότει καί σκιᾷ καθήμενοι νά φωτίζωνται 
ὑπό τοῦ Φωτός τοῦ ἀληθινοῦ. Συγκαταβαίνων 
ὁ Σωτήρ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει καί ὁμοιωθείς 
κατά πάντα ἡμῖν, «ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς 
πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοη-
θῆσαι» (Ἑβρ. 2, 18).

Ἡ ἱστορία, μάλιστα, ἡ πραγματικότης καί ἡ 
καθ’ ἡμέραν ἀνθρωπίνη πεῖρα ἀποδεικνύουσιν 
ὅτι, ὅτε ἡ ἀνθρωπότης ἠκολούθει τόν ἀστέρα 
τῆς Βηθλεέμ, ἐμεγαλούργει, ἐπιδιδομένη εἰς ἔργα 
γνησίου πολιτισμοῦ καί ἀγάπης, ἐνῶ εἰρήνη, 
χάρις, ἀγαλλίασις καί σωτηρία κατεῖχον τάς 
ψυχάς τῶν οὕτω πολιτευομένων.

Ἀντιθέτως, ὅτε ἡ κοινωνία καί τά πρόσωπα 
ἐπορεύοντο κατά τό ἴδιον αὐτῶν θέλημα, τά 
ἀποτελέσματα ἀπέβαινον ἀρνητικά κατά πάντα 
καί δι’ ὅλους, μέ συνέπειαν νά ἐπικρατῶσι μόνον 
δεινά, καταστροφαί, δυστυχία καί ἀθλιότης 
ἐν τῷ βίῳ. Χαρακτηριστικόν εἶναι ἐνταῦθα τό 
σημειούμενον ὑπό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου 
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ὅτι, «ἐλθόντος εἰς τὰ ἴδια» τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, 
ἀκόμη «καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον» (Ἰω. 
1, 11), φαινόμενον τό ὁποῖον ἰδιαιτέρως παρα-
τηρεῖται εἰς τήν σύγχρονον ἐποχήν, καθ’ ἣν 
πολλοί ἐκ τῶν ἀπολαυόντων τῆς ἐλευθερίας, 
τῆς δικαιοσύνης καί τῶν λοιπῶν ὠφελῶν τοῦ 
χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς χριστιανικῆς 
ἀγάπης, οὐκ ἐπιθυμοῦσι τήν μετά τοῦ Ἰησοῦ τοῦ 
Ναζωραίου κοινωνίαν καί ἀρνοῦνται τήν ἱστο-
ρικήν ἀλήθειαν.

Ὅθεν, ἐπικοινωνοῦντες ἐν ταῖς χαρμοσύνοις 
ταύταις ἡμέραις μεθ’ Ὑμῶν καί καθιστῶντες τήν 
Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα μέτοχον τῶν 
ἀνωτέρω προβληματισμῶν καί σκέψεων, πάνυ 
ἀσμένως ἀπευθύνομεν εἰς Ὑμᾶς προσωπικῶς, 
ἀλλά καί εἰς ἅπασαν τήν σεβασμίαν τῶν 
Ἱεραρχῶν χορείαν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει 
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀδελφικόν 
χαιρετισμόν καί ἀσπασμόν, εὐχόμενοι ὁλοψύχως 
δι’ ἕνα ἕκαστον ἐξ Ὑμῶν, χάριτι τοῦ Ἐπιφανέντος 
Κυρίου, μακροημέρευσιν, ὑγίειαν τήν κατ’ ἄμφω 
καί ὀλβιότητα βίου, παρακαλοῦντες εἰσέτι ὅπως 

δέησθε εἰς τόν ἐκ Παρθένου Τεχθέντα ἀφ’ ἑνός 
μέν διά τήν εἰρήνευσιν, τήν εὐστάθειαν καί 
ἑνότητα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Του, ἀφ’ ἑτέρου δέ 
διά τόν ὑπ’ Αὐτοῦ οὐσιαστικόν φωτισμόν τοῦ 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἵνα πορευόμενος ἀκολουθῇ 
τά ἴχνη Αὐτοῦ, ἐγκαταλείπων πάντα ἐγωισμόν, 
ἰδιοτέλειαν καί αὐτάρκειαν, ὡς πρός δέ τούς 
ἀγνοοῦντας Αὐτόν, δέησθε ἵνα γνωρίσωσι τό 
Εὐαγγέλιόν Του καί εὐσεβῶσιν Αὐτόν, «μέχρι 
καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς 
πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» 
(Ἐφεσ. 4, 13).

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι εὐλογημένον τόν 
νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου καί 
αὖθις κατασπαζόμενοι ἑορτίως τήν Ὑμετέραν 
Σεπτήν Κορυφήν, διατελοῦμεν.

Ἀθήνῃσι, Χριστούγεννα 2018

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός 

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
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MHNYMATA Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τούς μαθητές 

γιά τήν ἑορτή των Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀγαπητοί μας μαθητές καί μαθήτριες,

Κάθε χρόνο, τήν 30ή Ἰανουαρίου, ἑορτάζουμε 
μέ λαμπρότητα τήν ἑορτή τῶν «Τριῶν μεγίστων 
φωστήρων τῆς Τρισηλίου Θεότητος». Τιμοῦμε  
Βασίλειο τόν Μέγα, Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί 
Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τά χρυσά αὐτά στό-
ματα τοῦ ἑλληνικοῦ καί χριστιανικοῦ λόγου, τά 
ὁποῖα, ὅπως ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιό τους, 
κατάρδευσαν, δηλαδή πότισαν, ὅλη τήν Οἰκουμένη 
μέ διδάγματα θεογνωσίας.Ἔζησαν τόν 4ο αἰ. καί 
βοήθησαν στήν ἀποδοχή καί κατανόηση τῆς 
ἑλληνικῆς Παιδείας ἀπό τούς Χριστιανούς τῆς 
Ἑλλάδος καί τῆς Μ. Ἀσίας. Εἶχαν καί οἱ τρεῖς 
μεγάλη μόρφωση, ὄχι μόνο θεολογική, ἀλλά καί 
βασισμένη στά ἀρχαῖα ἑλληνικά κείμενα. Πίστευαν 
ὅτι ὁ Χριστιανός ἔχει πολλά νά ὠφεληθεῖ ἀπό 
τή μελέτη τῶν κλασικῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς γραμματείας, ἀρκεῖ ἡ μελέτη αὐτή 
νά γίνεται προσεκτικά καί ἐπιλεκτικά, ὅπως 
συμβαίνει μέ τή μέλισσα, ἡ ὁποία λαμβάνει ἀπό 
τά ἄνθη μόνο ὅ,τι τῆς χρειάζεται γιά νά φτιάξει 
τό μέλι.

Ὁ Μ. Βασίλειος, Ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς 
Καππαδοκίας, ἔγραψε ἕνα περίφημο κείμενο μέ 
θέμα πῶς οἱ νέοι μποροῦν νά ὠφεληθοῦν ἀπό 
τά ἀρχαῖα ἑλληνικά κείμενα. Ἐκεῖ παραθέτει 
παραδείγματα ἤθους ἀπό τόν βίο μεγάλων μορ-
φῶν τῆς Ἀρχαιότητος. Μεταξύ ἄλλων παρου-
σιάζει θετικά παραδείγματα ἐγκρατείας ἀπό τόν 
βίο τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ 
τέκνου τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας.

Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἀρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, ἐκφωνώντας Ἐπιτάφιο 
Λόγο πρός τόν καλό του φίλο Μ. Βασίλειο, ὑπο-
γραμμίζει ὅτι τό σπουδαιότερο ἀγαθό γιά τόν 
ἄνθρωπο εἶναι ἡ Παιδεία. Προσθέτει ἐπίσης ὅτι 
παράλληλα μέ τήν ἐκκλησιαστική παιδεία, τά 
χριστιανικά γράμματα δηλαδή, πρέπει οἱ νέοι νά 
γνωρίζουν καί τή σοφία πού ἔρχεται ἔξω ἀπό τόν 

ναό (ἔξωθεν ἤ θύραθεν παιδεία), ἐννοώντας τά 
κείμενα τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Στήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας ἔζησε ὁ Ἅγ. Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔφτασε μέχρι τό ἀξίωμα 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ 
πατρίδα του τότε ἦταν σημαντικό κέντρο ἑλληνικῆς 
Παιδείας. Σπούδασε τή ρητορική καί τή νομική, 
ἀλλά ἀφοσιώθηκε στήν Ἐκκλησία. Οἱ ἀπόψεις 
του γιά τήν παιδαγωγική εἶναι διαχρονικές καί 
ἐπίκαιρες καί διδάσκονται σήμερα, μετά ἀπό 
τόσους αἰῶνες, σέ κορυφαῖα πανεπιστήμια ἐντός 
καί ἐκτός Ἑλλάδος.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἀγωνίσθηκαν γιά μία Παιδεία, 
ἡ ὁποία δέν θά προσφέρει ἁπλῶς τεχνική 
καί ἐπαγγελματική κατάρτιση, ἀλλά θά εἶναι 
διδασκαλία γνώσεων καί ἤθους, ὥστε ἡ μόρφωση νά 
ἀποβαίνει οὐσιαστικά σέ διαμόρφωση χαρακτήρων. 
Πίστευαν σέ μία Παιδεία προσανατολισμένη στόν 
Θεό καί στόν συνάνθρωπο. Σέ ἕνα σχολεῖο, τό 
ὁποῖο θά διδάσκει τή φιλανθρωπία, τόν σεβασμό 
σέ κάθε ἀδύναμο καί πάσχοντα συνάνθρωπο, τήν 
ἐλευθερία πού συνδυάζεται μέ ὑπευθυνότητα, 
τόν ὑγιῆ καί ἀφανάτιστο πατριωτισμό. 

Ἀγαπητά μας παιδιά, σᾶς εὐχόμαστε καλή 
πρόοδο καί σᾶς καλοῦμε νά γνωρίσετε τά κείμενα 
καί τή σοφία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Νά τούς ἔχετε 
ὡς πρότυπα στή ζωή σας, μέσα ἀπό οὐσιαστική 
μελέτη, καί νά θυμᾶστε ὅτι σκοπός τῆς Παιδείας 
εἶναι νά γίνετε ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες μέ 
σφαιρική γνώση, χρήσιμοι γιά τήν κοινωνία, τήν 
πατρίδα τήν Ἀνθρωπότητα. 

Τό μέλλον θά εἶναι καλύτερο ἄν φωτισθοῦμε 
ὅλοι ἀπό τά νάματα καί τόν τρόπο ζωῆς τοῦ Μ. 
Βασιλείου, τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί 
τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ 

ΣΥΝΟ∆ΟΥ
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Μελετώμενες συνταγματικές ἀλλαγές 
καί οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας

Εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου 
καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου ἐνώπιον τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Συνεδρίαν αὐτῆς τήν Τετάρτην 3 Ὀκτωβρίου 2018 

ΟµΊΛΊΆΊ 

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι,

Τό ζήτημα τῶν σχέσεων Κράτους καί Ἐκκλησίας 
στήν Ἑλλάδα ἀκολουθεῖ τά τελευταῖα χρόνια μία 
σταθερή ὡς πρός τίς διακυμάνσεις του διαδρομή. 
Ὑπάρχουν περίοδοι ἔντασης, κατά τίς ὁποῖες τό 
ζήτημα αὐτό κυριαρχεῖ πολιτικά καί προκαλεῖ 
μείζονες κοινωνικές καί ἰδίως ἰδεολογικές 
ἀντιθέσεις, καί περίοδοι ὕφεσης, κατά τίς ὁποῖες 
ὁ σχετικός προβληματισμός εἶναι ὑπόθεση μόνο 
τῶν εἰδικῶς ἀσχολουμένων μέ τό ὡς ἄνω ζήτημα, 
κυρίως νομικῶν, θεολόγων καί ἱστορικῶν. Ὅταν, 
λοιπόν, τό ζήτημα τῶν σχέσεων Κράτους καί 
Ἐκκλησίας ἀποκτᾶ πολιτικό καί εἰδησεογραφικό 
ἐνδιαφέρον, αὐτό γίνεται σχεδόν πάντοτε μέ 
μεγάλη ὀξύτητα καί ὁδηγεῖ σέ προσεγγίσεις πού 
συχνά δέν διακρίνονται γιά τήν ψυχραιμία τους.

Ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι ἴσως φυσική, 
καθώς στό ζήτημα τῶν σχέσεων Κράτους καί 
Ἐκκλησίας συμπυκνώνονται πολλά ἀπό τά 
θεμελιώδη προβλήματα αὐτοπροσδιορισμοῦ καί 
αὐτοσυνειδησίας τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας: ἡ 
σχέση της μέ τίς μεγάλες φάσεις τῆς ἑλληνικῆς 
ἱστορικῆς διαδρομῆς, μέ τή διαχρονία τοῦ 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί ἰδίως μέ τόν ἀρχαῖο 
ἑλληνικό πολιτισμό καί τό Βυζάντιο, ἡ σχέση 
της μέ αὐτό πού ὀνομάζεται ∆ύση καί δυτικό 
πολιτιστικό παράδειγμα ἀλλά καί μέ τήν καθ’ 
ἡμᾶς Ἀνατολή. Τό κρισιμότερο, ὅμως, εἶναι ὅτι 
τά προβλήματα αὐτά δέν τίθενται αὐτοτελῶς, 
ἀλλά σέ σχέση μέ τόν εὐρωπαϊκό μέσο ὅρο: 
σέ σχέση μέ τό εὐρωπαϊκό μοντέλο ἀνάπτυξης 
καί μέ τό εὐρωπαϊκό καί γενικότερα τό δυτικό 
θεσμικό μοντέλο τοῦ συνταγματικοῦ κράτους, 

τοῦ δημοκρατικοῦ Κράτους ∆ικαίου, στό ὁποῖο 
θά ἀναφερθῶ παρακάτω.

1. Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία ὡς «κοινωνία»
Οἱ σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας ἤ μᾶλλον 

Κράτους καί Θρησκείας ἦταν, λοιπόν, πάντοτε 
μία οὐσιαστική καί βασική ὄψη τῶν εὐρύτερων 
σχέσεων κράτους καί κοινωνίας τῶν πολιτῶν. Αὐτό 
ἰσχύει κατεξοχήν στήν περίπτωση τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, πού ἀντιλαμβάνεται ἐκκλησιολογικά 
τόν ἑαυτό της ὡς «κοινωνία», δηλαδή ὡς σχέση 
προσώπων μέ τή θεολογική ἔννοια τοῦ ὅρου, ἡ 
ὁποία, ὅμως, ἐπηρέασε ἐν πολλοῖς καί τή νομική 
ἔννοια τοῦ προσώπου στό ἐπίπεδο τόσο τοῦ 
δημοσίου, ὅσο καί τοῦ ἰδιωτικοῦ δικαίου.

Ἄν, μάλιστα, ἀναζητήσουμε τήν ἀφετηρία τῶν 
σχέσεων αὐτῶν ὄχι θεωρητικά, ἀλλά ἱστορικά, 
τότε ἀξίζει, θεωροῦμε, νά σημειώσουμε δύο 
στοιχεῖα: πρῶτον, τό γεγονός ὅτι ἡ ἑλληνική 
ἐπανάσταση τῆς ἀνεξαρτησίας δέν προσέλαβε 
ποτέ ἀντικληρικαλικό ἢ ἀντεκκλησιαστικό 
χαρακτῆρα, σέ ἀντίθεση μέ τίς ἱστορικές διεργασίες 
πού ὁδήγησαν στή συγκρότηση ἄλλων σύγχρονων 
εὐρωπαϊκῶν κρατῶν (ὅπως π.χ. ἡ Γαλλία). 
Καί, δεύτερον, τό γεγονός πώς τό ἀνεξάρτητο 
ἑλληνικό κράτος, ὑπό τό καθεστώς μάλιστα 
τῆς Ἀντιβασιλείας, δηλαδή ἑνός θεσμοῦ δυτικοῦ 
καί κάθε ἄλλο παρά ὀρθοδόξων πεποιθήσεων, 
θεώρησε ἀναγκαῖο συμπλήρωμα τῆς ἀνεξαρτησίας 
του τήν αὐτοκεφαλία τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας 
του. Μπορεῖ ἡ ἐπιλογή αὐτή, ὅπως ὀργανώθηκε 
ἀπό τήν Ἀντιβασιλεία, νά ἦταν ἐπείσακτη καί 
νά εἶχε σαφέστατα προτεσταντικές καταβολές, 
ἔγινε, ὅμως, ἀποδεκτή σέ μεγάλο βαθμό ὡς πράξη 
δηλωτική τῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς κυριαρχίας 
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τοῦ νεοπαγοῦς τότε ἑλληνικοῦ κράτους. Ἀπό 
τήν ἄποψη αὐτή ἐπισημαίνουμε ὡς ἀναγκαῖο 
τά πρωτόκολλα τοῦ Λονδίνου τοῦ 1830 καί ἡ 
ἀνακήρυξη τῆς αὐτοκεφαλίας νά ἀντιμετωπίζονται, 
ἐξ ἀποτελέσματος, ἀπό μία κοινή ὀπτική γωνία.

2. Ἡ  Θρησκεία στην Εὐρώπη σήμερα
Τό 2010 πραγματοποιήθηκε στήν πόλη Bir-

mingham τῆς Ἀγγλίας μία πανευρωπαϊκή 
συνάντηση Κοινωνιολόγων τῆς θρησκείας μέ 
κεντρικό θέμα τίς σχέσεις, οἱ ὁποῖες διαμορ-
φώνονται μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν 
θρησκευτικῶν κοινοτήτων μέ τά θεσμικά εὐ-
ρωπαϊκά ὄργανα, κυρίως μέ τό ἄρθρο 17 τῆς 
Συνθήκης τῆς Λισσαβόνας. Οἱ βασικές γραμμές 
τῆς ὅλης θεματολογίας τοῦ πανευρωπαϊκοῦ 
αὐτοῦ συνεδρίου ἐπικεντρώθηκαν κυρίως σέ 
δύο οὐσιαστικά ἐρωτήματα: τό πρῶτο ἀφορᾶ 
τήν εἰκόνα πού ἔχουν οἱ διάφορες θρησκευτικές 
κοινότητες γιά τήν Ἑνωμένη Εὐρώπη (ἱστορική, 
κοινωνιολογική, πολιτική κ.λπ.) καί τό δεύτερο, 
μέ ποιούς τρόπους οἱ θρησκευτικές κοινότητες 
παρουσιάζουν τίς θέσεις τους ἤ ἐπηρεάζουν τίς 
πολιτικές στρατηγικές στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. 

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γιά 
πολλά χρόνια ἀπετέλεσε τό ἐπίκεντρο πολ-
λαπλῶν οἰκονομικῶν καί πολιτικῶν ἀλλαγῶν. 
Ἡ ἐπίδραση τῆς θρησκείας τά πρῶτα ἔτη τῆς 
λειτουργίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στίς 
ἀλλαγές αὐτές θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι 
διαδραμάτισε πολύ μικρό ρόλο. Ἐντούτοις, ἡ 
πολιτική κινητοποίηση σχετικά μέ τή σύνταξη 
ἑνός Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγματος (Convention) καί 
ἡ αὐξανόμενη παρουσία πολλῶν θρησκευτικῶν 
ὁμάδων στό κέντρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 
στίς Βρυξέλλες, μετά ἀπό τό 1992, ἔχουν σίγουρα 
ἐπιδράσει στή διαδικασία λήψης ἀποφάσεων. 
Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης θεσμοθετεῖται ἐπίσημα πλέον ὁ 
διάλογος μεταξύ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί 
τῶν θρησκευτικῶν πρωταγωνιστῶν στό σημαν-
τικότερο ἐπίσημο ἔγγραφο γιά τό εὐρωπαϊκό 
κεκτημένο, τή συνθήκη τῆς Λισσαβόνας.

Τέλος, θά πρέπει νά σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι τά νέα 
αὐτά δεδομένα ἐνισχύουν τίς συνεργασίες τόσο 
μεταξύ τῶν Κρατῶν-Μελῶν, ὅσο καί μεταξύ 

τῶν Ἐκκλησιῶν γιά τό μέλλον τῆς Εὐρώπης. 
Ἡ ποικιλία καί τό πλῆθος τῶν ἐρευνητικῶν 
εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων, οἱ εἰδικές μελέτες 
ἀπό πολλούς πανεπιστημιακούς γιά τίς δράσεις 
τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀλλά καί ἡ 
παρουσία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀντιπροσωπειῶν 
στίς Βρυξέλλες ἀναδεικνύουν τή σημασία 
τοῦ διαλόγου γιά τή λήψη τῶν οὐσιαστικῶν 
ἀποφάσεων, ἀποφάσεις βιώσιμες καί λειτουργικές 
γιά τά Κράτη-Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. 
Αὐτό καθίσταται ἀκόμη πιό ἀναγκαῖο, ἐάν λάβει 
κανείς ὑπ’ ὄψιν του τήν ἐπανεμφάνιση καί τή 
μελέτη τῆς θρησκείας στήν Εὐρώπη μέσα ἀπό 
τά νέα δεδομένα, ὅπως: ὁ ρόλος τῶν ἱστορικῶν 
Ἐκκλησιῶν στή διαμόρφωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
πολιτισμοῦ, ἡ ἐμφάνιση νέων πληθυσμῶν στήν 
Εὐρώπη ἀπό πολλές περιοχές τοῦ κόσμου, 
ἡ ἐπιστροφή πολλῶν νέων στίς Ἐκκλησίες, 
ὁ διάλογος γιά τόν ρόλο τῆς θρησκείας στή 
δημόσια καί τήν ἰδιωτική σφαῖρα, ἡ συμβολή τῶν 
Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργανώσεων 
στή δημιουργία δημοκρατικῶν κοινωνιῶν στήν 
Εὐρώπη κ.ἄ. Παρακάτω σταχυολογοῦμε μερικά 
σημεῖα τοῦ παραπάνω προβληματισμοῦ.

3. Σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας στήν Ε.Ε.
Τό ἄρθρο 17 τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβόνας, 
σύμφωνα μέ πολλούς μελετητές, λειτουργεῖ 
σήμερα ὡς deus ex machina. Οἱ Κοινωνιολόγοι 
τῆς θρησκείας καί ἄλλων κοινωνικῶν ἐπιστημῶν 
πιστεύουν ὅτι ὁ νεωτερισμός ἔχει δημιουργήσει σέ 
πολλά Κράτη-Μέλη ἕνα οὐδετερόθρησκο Κράτος. 
Οἱ ἐπιρροές, ὅμως, πού δέχεται τό Κράτος ἀπό 
τίς θρησκευτικές κοινότητες σέ θέματα π.χ. 
οἰκονομικά, κοινωνικά κ.λπ. παραμένουν ἐξίσου 
σημαντικές. Παρά τό ὅτι πολλοί πολιτικοί φιλό-
σοφοι συνεχίζουν νά ὑπερασπίζονται τήν ἰδέα 
ὅτι ἡ θρησκεία πρέπει νά βρίσκεται μόνο στήν 
ἰδιωτική σφαῖρα, ἐντούτοις, παρατηρεῖται τό 
ἀντίθετο. 

Ἡ Εὐρώπη συνεχίζει νά κινεῖται μέ τή συνύπαρξη 
διαφορετικῶν ἠθικῶν ἀντιλήψεων γιά τό θέμα τοῦ 
γάμου ἤ ἄλλων βιοηθικῶν ζητημάτων. Οἱ πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις ὡς πρός τό οἰκογενειακό δίκαιο 
σέ πολλές εὐρωπαϊκές χῶρες δείχνουν, ἐπίσης, 
ὅτι οἱ ἱστορικές Ἐκκλησίες ἔχουν σιγά-σιγά χάσει 
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τήν ἱκανότητά τους νά συμβάλλουν δημιουργικά 
στόν δημόσιο διάλογο καί νά ἐπηρεάζουν τίς 
πολιτικές ἀποφάσεις. Ἔτσι, ἡ παρουσία τῶν 
Ἐκκλησιῶν στίς Βρυξέλλες, μέ βάση τό ἄρθρο 
17, τούς δίνει τή δυνατότητα, καί μάλιστα μέ τόν 
πλέον ἐπίσημο τρόπο, νά ἔχουν ἕναν «ἀνοικτό, 
διαφανῆ καί συνεχῆ διάλογο» τόσο σέ ἐθνικό, ὅσο 
καί σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο  καί ἐπιβεβαιώνει τή 
«συμβολή» ὅλων τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων 
ὡς πρός τό μέλλον τῆς Εὐρώπης. Βέβαια, αὐτό γιά 
νά κατανοηθεῖ, θά πρέπει νά γνωρίζουμε τό εἶδος 
τῶν σχέσεων Θρησκείας-Πολιτείας πού ἐπικρατεῖ 
στά Κράτη-Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Στό 
σημεῖο αὐτό πρέπει νά ὑπογραμμισθεῖ ὅτι τό 
μοναδικό Κράτος μέ ἐπίσημο διαχωρισμό (Sepa-
rationist) Κράτους-Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Γαλλία 
λόγῳ τῆς συνταγματικῆς laïcité. Ὅλες οἱ ἄλλες 
περιπτώσεις ἀνήκουν στίς κατηγορίες μιᾶς 
συμβιβαστικῆς συνύπαρξης (Accommodationist), 
συνεργασίας μέ τό Κράτος (Cooperationist), ἐπι-
κύρωσης τῆς Θρησκείας (Endorsed Religion) ἤ 
τῆς ἐπίσημης Θρησκείας (Official Religion).

4. Εἶδος τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Κράτους 
στά Κράτη-Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 

ΚΡΑΤΗ  ΒΑΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ὁλλανδία 1.25  Συμβιβαστική
Λουξεμβοῦργο 10.50  Συνεργασίας
Σουηδία 12.17  Συνεργασίας
Ἰταλία  13.00  Συνεργασίας
Ἰρλανδία 15.75 Ἐπικύρωση Θρησκείας
Κύπρος 16.13  Συνεργασίας
Γερμανία 19.88  Συνεργασίας
Πορτογαλία 21.94 Ἐπικύρωση Θρησκείας
Γαλλία  22.92  Χωρισμός
Αὐστρία 24.25  Συνεργασίας
Βέλγιο  25.50  Συνεργασίας
Μάλτα  25.63 Ἐπίσημη Θρησκεία
∆ανία  26.04 Ἐπίσημη Θρησκεία
Ἀγγλία  27.67 Ἐπίσημες Θρησκεῖες
Ἱσπανία 28.46 Ἐπίσημη Θρησκεία
Φινλανδία 32.88 Ἐπίσημες Θρησκεῖες
Ἑλλάδα 33.31 Ἐπίσημη Θρησκεία
Ἐσθονία 3.52  Συμβιβαστική

Σλοβενία 11.96  Συνεργασίας
Λετονία 17.56  Συνεργασίας
Λιθουανία 17.58  Συνεργασίας
Τσεχία  18.19  Συνεργασίας
Σλοβακία 19.88  Συνεργασίας
Πολωνία 22.21 Ἐπικύρωση Θρησκείας
Οὑγγαρία 22.79  Συνεργασίας
Ρουμανία 24.50 Ἐπικύρωση Θρησκείας
Βουλγαρία 36.72 Ἐπικύρωση Θρησκείας

(στοιχεῖα ἔτους 2010)

5. Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στή δια-
μόρφωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ γίγνεσθαι

Μέ θετικό τρόπο χαρακτηρίστηκε ἡ ἐνεργός 
συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας σέ ὁλόκληρη τή δια-
δικασία τῶν πρόσφατων εὐρωπαϊκῶν μεταρ-
ρυθμίσεων καί εἰδικώτερα ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος συμβάλλει ἐνεργά πρωτίστως 
στά ζητήματα τῆς μετανάστευσης καί τοῦ 
ἀσύλου μέσῳ τοῦ Κέντρου Συμπαραστάσεως 
Παλιννοστούντων καί Μεταναστῶν–Οἰκουμε-
νικό Πρόγραμμα Προσφύγων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἡ δραστηριότητά της αὐτή εἶναι πάντοτε ὁρατή 
τόσο σέ ἐθνικό, ὅσο καί σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο. 
Αὐτή ἡ δραστηριότητα χαιρετίστηκε καί ὑπο-
στηρίχθηκε ἀπό ὅλους σχεδόν τούς εἰσηγητές. 
Συγχρόνως τονίστηκε ὅτι, ἐάν καί πολλές φορές 
κατά τό παρελθόν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
βρέθηκε στό περιθώριο ἀπό τίς πολιτικές δυ-
νάμεις, ἡ ἴδια κατόρθωσε νά καθιερωθεῖ στή 
συνείδηση τῶν εὐρωπαίων πολιτικῶν καί σήμερα 
νά ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς ἀξιόπιστους συν-
ομιλητές στίς διάφορες συζητήσεις καί fora στίς 
Βρυξέλλες.

Τό παράδειγμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ἀπεικονίζει τό γεγονός ὅτι οἱ Ἐκκλησίες μποροῦν 
νά συμμετέχουν στίς συζητήσεις σχετικά μέ τή 
διαμόρφωση τῆς ἴδιας τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτό-
τητας. Αὐτό εἶναι σημαντικό ὡς πρός τή δη-
μιουργία θετικῶν ἀντιλήψεων γιά τόν ρόλο τῶν 
Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά συμβάλουν 
στήν ἀλλαγή τῆς νοοτροπίας καί τήν ὑγιῆ ἀντι-
μετώπιση τῶν πολιτῶν μέ τήν παρουσία τῶν 
Ἀντιπροσωπειῶν στίς Βρυξέλλες καί ἀποτελοῦν 
τή χρυσῆ εὐκαιρία γιά τήν Ε. Ἕνωση πρός μία 
οὐσιαστική συνεργασία στό ἄμεσο μέλλον.
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6. Παράγοντες πού καθιστοῦν ἐπίκαιρη τή 
θρησκεία στήν Εὐρώπη

Οἱ παράγοντες πού καθιστοῦν ἐπίκαιρη τή 
θρησκεία στήν Εὐρώπη εἶναι οἱ ἑξῆς: 

Ὁ ρόλος τῶν ἱστορικῶν Ἐκκλησιῶν στή δια-
μόρφωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτό 
γίνεται εὔκολα κατανοητό, ὅταν δοῦμε ὅτι ἡ 
χριστιανική παράδοση εἶχε μία ἀμετάκλητη 
ἐπίδραση στόν χρόνο (ἡμερολόγια, ἐκκλησιαστικά 
φεστιβάλ, διακοπές μέ βάση τό ἐκκλησιαστικό 
ἡμερολόγιο, κ.ἄ.) καί τόν χῶρο (οἱ ἐνοριακές 
κοινότητες, τά διάφορα χριστιανικά κτήρια κ.λπ.) 
σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.
 Ἡ συνειδητοποίηση ὅτι οἱ ἱστορικές Ἐκκλησίες 
ἔχουν ἀκόμη σημαντική θέση στίς ἰδιαίτερες 
στιγμές τῶν σύγχρονων Εὐρωπαίων (βαπτίσεις, 
γάμος, κηδεῖες κ.λπ.), ἀκόμα καί ἐάν οἱ ἴδιες δέν 
εἶναι ἱκανές νά πειθαρχήσουν στίς θρησκευτικές 
πεποιθήσεις καί τή συμπεριφορά τῆς μεγά-
λης πλειοψηφίας τοῦ πληθυσμοῦ. Παρά τή 
σχετική ἐκκοσμίκευση, πολλοί Εὐρωπαῖοι ἐπι-
στρέφουν στίς Ἐκκλησίες σέ στιγμές χαρᾶς ἤ 
θλίψης (εἴτε ἰδιωτικά εἴτε συλλογικά). Ἐνῶ ὅλο 
καί περισσότεροι νέοι ἐπιλέγουν μόνοι τους 
τή «θρησκευτική ταυτότητα», παρά τήν κλη-
ρονομοῦν, ἐν τούτοις πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού 
δέχονται τούς ἠθικούς κανόνες τῆς θρησκείας.  
 Ἡ ἄφιξη στήν Εὐρώπη πολλῶν νέων ὁμάδων 
ἀπό πολλά διαφορετικά μέρη τοῦ κόσμου. Αὐτό 
εἶναι πρώτιστα μία οἰκονομική μετακίνηση, 
ἀλλά οἱ ἐπιπτώσεις στή θρησκευτική ζωή τῆς 
γηραιᾶς ἠπείρου εἶναι τεράστιες. Ἡ αὐξανόμενη 
παρουσία πολλῶν καί ποικίλων θρησκευτικῶν 
κοινοτήτων ἔχουν ἀλλάξει τό θρησκευτικό τοπίο 
τῆς Εὐρώπης. Ἐκτός ἀπό αὐτό, μερικές ἀπό 
αὐτές τίς κοινότητες εἶναι – ἀπό τήν ἴδια τή φύση 
τους– προκλητικές ὡς πρός τήν ἀντίληψη ὅτι ἡ 
ἔννοια τῆς θρησκείας εἶναι ἰδιωτική ὑπόθεση. 
Ἀκριβῶς ἀντίθετες εἶναι ἀρκετές φωνές διαφόρων 
θρησκευτικῶν ὁμάδων, οἱ ὁποῖες δέχονται τή 
θρησκεία στή δημόσια σφαῖρα.
 Μία νέα ἀντίληψη στόν χῶρο τῆς Κοινω-
νιολογίας τῶν θρησκειῶν εἶναι ὅτι ἡ θρησκευτική 
ζωή στή σύγχρονη Εὐρώπη ἀποτελεῖ μία «ἐξαι-
ρετική περίπτωση». Ὅλο καί περισσότερο 
συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἡ Εὐρώπη δέν εἶναι κο-

σμική (secular), ἐπειδή εἶναι σύγχρονη, ἀλλά 
ἐπειδή εἶναι εὐρωπαϊκή (Grace Davie). Μερικοί 
Εὐρωπαῖοι χαιρετίζουν αὐτήν τήν ἀντίληψη, 
ἄλλοι δέν τήν ἀποδέχονται.
 Ἡ Εὐρώπη στό νέο παγκόσμιο οἰκονομικό περι-
βάλλον πού διαμορφώνεται, ὀφείλει νά συνεχίσει 
νά εἶναι ἐκείνη πού μπορεῖ καί συνδυάζει τή 
θρησκευτικότητα τῶν πολιτῶν της. Ἡ Εὐρώπη 
σήμερα ἔχει νά ἀντιμετωπίσει σοβαρές κοινωνικές 
ἀλλαγές, ὅπως τήν παγκοσμιοποίηση, τό ἄνοιγμα 
τῶν συνόρων καί τόν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμό στήν 
ἀγορά ἐργασίας, τό δημογραφικό πρόβλημα καί  
τίς ἀλλαγές στόν γηγενῆ πληθυσμό της.

 Ἡ ὑψηλή ἀνεργία, ἡ οἰκονομική κρίση πού 
ὀφείλεται στήν ἀδυναμία της νά προσαρμοστεῖ 
ἐγκαίρως στίς νέες συνθῆκες πού δημιούργησε 
ἡ παγκοσμιοποίηση, μία συνεχής μείωση καί 
γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ της μέ παράλληλη αὔ-
ξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μεταναστῶν, ἡ πλειονό-
τητα τῶν ὁποίων οὔτε ἀφομοιώθηκε οὔτε δεί-
χνει δυνατότητες νά ἐνταχθεῖ στό εὐρωπαϊκό 
κοινωνικό σύστημα, χαρακτηρίζει σήμερα τό εὐ-
ρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

Σέ ὅλα αὐτά τά προβλήματα οἱ Ἐκκλησίες 
μποροῦν νά συμβάλλουν μέ ἕναν ἀνοικτό προ-
βληματισμό γιά τό μέλλον τῆς Εὐρώπης, πού 
μπορεῖ νά τή μετασχηματίσει σέ ἕνα μοντέλο συν-
ύπαρξης καί σεβασμοῦ πρός ὅλους τούς πολῖτες 
της.

7. Ἡ ὑπ’ ἀριθμόν 11 συνοδευτική δήλωση πού 
προσαρτήθηκε στή συνθήκη τοῦ Ἄμστερνταμ

Νομίζω ὅτι τό πιό ἐνδιαφέρον νομικό κείμενο 
πού ἀποτυπώνει τόν κοινό παρονομαστή τοῦ 
εὐρωπαϊκοῦ νομικοῦ καί θεσμικοῦ πολιτισμοῦ 
καί ὑποδηλώνει τήν πολυτυπία τοῦ φαινομένου 
εἶναι ἡ συνοδευτική δήλωση (ὑπ’ ἀριθμ. 11) πού 
υἱοθετήθηκε ἀπό τή διακυβερνητική ∆ιάσκεψη 
τῶν Κρατῶν-Μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 
καί προσαρτήθηκε στή Συνθήκη τοῦ Ἄμστερνταμ 
«γιά τό καθεστώς τῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν μή ὁμο-
λογιακῶν ἑνώσεων».

 Σύμφωνα μέ τή δήλωση αὐτή: «Ἡ Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση σέβεται καί δέν προδικάζει τό σύμφωνα 
μέ τό ἐθνικό δίκαιο καθεστώς τῶν ἐκκλησιῶν καί 
τῶν θρησκευτικῶν ἑνώσεων ἤ κοινοτήτων στά 

ΟΜΙΛΙΑΙ
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Κράτη-Μέλη. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση σέβεται μέ 
τόν ἴδιο τρόπο τό καθεστώς τῶν φιλοσοφικῶν 
καί μή ὁμολογιακῶν ἑνώσεων». Ἀνεξάρτητα 
ἀπό τά ἑρμηνευτικά προβλήματα πού μπορεῖ 
νά προκαλέσει μία τόσο γενική διατύπωση, 
εἶναι προφανές ὅτι στό πλαίσιο τῆς ἀρχῆς τῆς 
ἐπικουρικότητας πού διαπερνᾶ τή συνθήκη 
τοῦ Ἄμστερνταμ (ὅπως καί τοῦ Μάαστριχτ) καί 
διέπει τίς σχέσεις Ἕνωσης καί Κρατῶν-Μελῶν, τό 
ζήτημα τῶν σχέσεων κράτους καί ἐκκλησιῶν καί 
γενικότερα κράτους καί θρησκείας τοποθετεῖται 
ἐκτός τοῦ πεδίου τῆς κοινοτικῆς πολιτικῆς καί 
δράσης.

 Αὐτό εἶναι προφανές ὅτι δέν ἀφορᾶ τή 
θρησκευτική ἐλευθερία καί γενικότερα τόν 
σεβασμό τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων, πού 
προστατεύονται καί ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση 
∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, καθώς καί ἀπό τό 
ἴδιο τό πρωτογενές δίκαιο τῆς Ἕνωσης εὐθέως, 
ἀλλά τήν πολυτυπία τῶν σχέσεων μεταξύ 
τῶν κρατῶν καί ἐκκλησιῶν (καί θρησκευτικῶν 
κοινοτήτων γενικότερα). Γιά τό θέμα αὐτό ἡ 
ἁρμοδιότητα παραμένει φυσικά στό ἐθνικό 
κράτος, καί γιατί ἐκεῖ ἀνήκει ἱστορικά ἀλλά καί 
γιατί εἶναι τόσο ποικίλες καί διαφορετικές οἱ 
διαδρομές πού ἀκολουθήθηκαν καί οἱ θεσμικές 
ἐπιλογές πού ἔγιναν. Ἡ Εὐρωπαϊκή αὐτή Συν-
θήκη δέν ἐπιβάλλει συγκεκριμένο μοντέλο σχέ-
σεων, ἀφήνει ἐλεύθερο τό κάθε Κράτος-Μέλος 
νά τήν καθορίζει, μέ βάση τό ἐθνικό-ἐσωτερικό 
δίκαιο, ἀνάλογα μέ τίς ἐθνικές καί ἱστορικές του 
ἰδιαιτερότητες. 

Ἐπίσης, συγχρόνως ἐγγυᾶται τόν σεβασμό 
σέ ὁποιοδήποτε μοντέλο διαμορφωθεῖ καί θά 
εἶναι ἀποδεκτό ἀπό τούς πολῖτες τοῦ Κρά-
τους-Μέλους. Καμμία, λοιπόν, ἀπαίτηση δέν 
ὑφίσταται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τό 
Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, ὡς ἐπιχείρημα γιά τόν 
τρόπο καθορισμοῦ τοῦ πλαισίου τῶν σχέσεων 
Ἐκκλησίας-Πολιτείας ἑνός Κράτους-Μέλους.
8. Οἱ σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας ὡς σχέσεις 
συνταγματικά ρυθμισμένες

Οἱ σχέσεις Κράτους καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,  
ὅπως καί γενικότερα οἱ σχέσεις μεταξύ κράτους 
καί θρησκευτικῶν συσσωματώσεων εἶναι στήν 
ἑλληνική ἔννομη τάξη σχέσεις συνταγματικῶς 

ρυθμισμένες. Βέβαια, τό Σύνταγμα εἶναι ἡ ὕπατη 
πολιτειακή πράξη. Μέ τό Σύνταγμα ἐκδηλώνεται 
ἡ κρατική ἐξουσία ὡς συντακτική ἐξουσία εἴτε 
πρωτογενής καί ἀπεριόριστη εἴτε δευτερογενής 
(ἀναθεωρητική) καί ναί μέν ἐλεγχόμενη, ἀλλά 
ἔχοντας στή διάθεσή της εὐρύτατη διακριτική 
εὐχέρεια.

Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή μπορεῖ βεβαίως νά 
εἰπωθεῖ ὅτι ἡ ἴδια ἡ βάση τῶν σχέσεων αὐτῶν 
εἶναι πολιτειοκρατική, καθώς ἡ Ἐκκλησία 
«ὑπάγεται» στό Σύνταγμα. Τό βασικό, ὅμως, 
γενετικό χαρακτηριστικό τοῦ Συντάγματος εἶναι 
ὅτι ὁριοθετεῖ καί καθυποτάσσει τήν ἴδια τήν 
κρατική ἐξουσία ὑπό ὅλες τίς ἐκφάνσεις της, 
τή νομοθετική, τήν ἐκτελεστική, τή δικαστική. 
Ἡ ὑπαγωγή, συνεπῶς, στό Σύνταγμα σημαίνει 
ὑπαγωγή στήν ἔννομη τάξη καί ἄρα σέ κρατικῆς 
προέλευσης κανόνες, ἀλλά καί προστασία 
ἔναντι τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Ἡ ἴδια ἡ ἀτομική 
σφαῖρα, ὅπως καί ἡ κοινωνική αὐτονομία, στό 
μέτρο πού κατοχυρώνεται, κατοχυρώνεται μέσα 
ἀπό τό Σύνταγμα.

Οἱ λειτουργίες τοῦ Συντάγματος καί ἰδίως ἡ 
ὀργανωτική καί ἡ ἐγγυητική του λειτουργία 
εἶναι ἀδιαίρετες. Τό γεγονός, ἄρα, ὅτι οἱ σχέσεις 
Κράτους καί Ἐκκλησίας εἶναι συνταγματικῶς 
ρυθμισμένες, σημαίνει ὅτι εἶναι συνταγματικῶς 
ὀργανωμένες ἀλλά καί συνταγματικῶς ἐγγυη-
μένες. Αὐτό περιορίζει τήν εὐχέρεια τοῦ νόμου, 
τήν εὐχέρεια τῆς διοίκησης καί τήν εὐχέρεια τοῦ 
δικαστῆ.

Μπορεῖ τό Σύνταγμα νά εἶναι καί αὐτό «νόμος», 
ἀλλά εἶναι νόμος αὐξημένης τυπικῆς ἰσχύος, καί 
βασική κανονιστική ἀποστολή του εἶναι ἀκριβῶς 
ἡ ὁριοθέτηση –διαδικαστική καί οὐσιαστική– τοῦ 
νόμου καί κάθε ἄλλης πολιτειακῆς πράξης. Τό 
Σύνταγμα ὑπό τήν ἔννοια αὐτή ὁριοθετεῖ τήν 
παρέμβαση τῆς Πολιτείας καί ἐγγυᾶται τήν αὐτο-
νομία τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί τήν ὑπαγωγή 
της στό Σύνταγμα. Αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία 
ὡς πρός τή ρύθμιση ὁριακῶν καταστάσεων. 
Τέτοια ὁριακή, ἀλλά ἀρκετά συνηθισμένη πιά 
κατάσταση, εἶναι ἡ ἀντίρρηση συνείδησης ὡς 
πρός τή στράτευση ἤ ὁ περιορισμός τῆς γονικῆς 
μέριμνας, ὅταν ἡ θρησκευτική συνείδηση τοῦ 
ἀσκοῦντος τή γονική μέριμνα ἔχει ἐπιπτώσεις 
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στήν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ (ὅταν π.χ. οἱ γονεῖς 
ἀρνοῦνται τή μετάγγιση αἵματος στό παιδί τους 
ἤ τή χειρουργική ἐπέμβαση πού εἶναι ἀναγκαία, 
γιά νά σωθεῖ ἡ ζωή του). Στίς περιπτώσεις αὐτές 
τό Σύνταγμα καί ἰδίως ἡ συστηματική ἑρμηνεία 
τῶν διατάξεών του δίνει ἀπάντηση. Μάλιστα ἡ 
ἀπάντηση αὐτή ἔχει προφανεῖς ἀξιακές ἀναγωγές 
πού μπορεῖ νά εἶναι ἀσυμβίβαστες μέ ὁρισμένα 
θρησκευτικά δόγματα (π.χ. τῶν μαρτύρων τοῦ 
Ἰεχωβᾶ), καθώς ἡ ἐθνική ἄμυνα (ἄρθρο 4 παρ. 1) 
ἤ τό δικαίωμα στήν ὑγεία καί ἡ προστασία τῆς 
ζωῆς (ἄρθρο 5 παρ. 1 καί 2) εἶναι συνταγματικά 
ἀξιακά προτάγματα πού μπορεῖ νά μήν γίνονται 
δεκτά ἀπό ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες, 
ἀλλά κατισχύουν ὡς στοιχεῖα τῆς δημόσιας, πιά, 
τάξης.

9. Ἡ ἀξιολογική λειτουργία τοῦ Συντάγματος· ἡ 
κρατοῦσα συνταγματική ἰδεολογία καί ὁ χριστια-
νισμός

Τό Σύνταγμα, ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, λειτουργεῖ 
ὄχι μόνο κανονιστικά, ἀλλά καί ἀξιολογικά, δηλ. 
ἰδεολογικά καί ἠθικά, καθώς ἐμπεριέχει μία σειρά 
ἀπό ἐπιλογές πού δέν εἶναι μόνον ἤ, μᾶλλον, 
εὐθύς ἐξ ἀρχῆς νομικές καί ἄρα ρυθμιστικές, ἀλλά 
εἶναι κατ᾽ ἀρχήν ἐπιλογές ἀξιῶν. Τό Σύνταγμα 
ναί μέν λειτουργεῖ ὡς κείμενο νομικό –γιατί δια-
φορετικά δέν θά μποροῦσε νά ἐπιτελέσει μέ ἀπο-
τελεσματικότητα καί ἐγκυρότητα καμμία ἄλλη 
λειτουργία–, εἶναι ὅμως καί ἕνα κείμενο πού 
συμπυκνώνει καί κωδικοποιεῖ πολιτικές, οἰκονο-
μικές, ἠθικές καί πολιτιστικές ἐπιλογές.

Οἱ ἐπιλογές αὐτές μπορεῖ νά εἶναι ὅσο γίνεται 
εὐρύτερης ἀποδοχῆς, μπορεῖ νά ἔχουν πιά ἀναχθεῖ 
στό χῶρο τοῦ αὐτονοήτου γιά τή ∆ύση (μέ ὅ,τι 
αὐτό σημαίνει θεσμικά και πολιτισμικά), μπορεῖ 
νά εἶναι εὐρύχωρες, φιλελεύθερες καί ἀνεκτικές 
στίς διατυπώσεις ἤ τό περιεχόμενό τους, δέν 
παύουν, ὅμως, νά εἶναι κάποιες ἐπιλογές πού 
ἀποκλείουν ἄλλες ἰδεολογικές καί πολιτισμικές 
ἐπιλογές. Ἐν πολλοῖς οἱ ἐπιλογές αὐτές ἔχουν 
διαμορφωθεῖ σταδιακά μέσα ἀπό μία ἀρκετά 
ἀργή στήν ἐξέλιξή της καί ἀντιφατική ὡς πρός 
τό περιεχόμενό της διαδικασία εἰσδοχῆς στό 
σῶμα τοῦ Συντάγματος, πού εἶναι διαφορετική 
ἀπό χώρα σέ χώρα, ἀλλά ἐμφανίζει πλέον πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά γιά ὅλες τίς θεσμικά 
δυτικές ἤ δυτικότροπες. Αὐτό εἶναι ἐμφανές 
στήν ἐξέλιξη ἀπό τά ἀτομικά δικαιώματα καί 
τά δικαιώματα ὁμαδικῆς δράσης, στά κοινωνικά 
δικαιώματα καί στή συνέχεια στά «οἰκολογικά» 
δικαιώματα. Ἄλλωστε, ἡ ἴδια ἡ ἐξέλιξη τοῦ 
εὐρωπαϊκοῦ συνταγματικοῦ κράτους ἀπό κράτος 
δικαίου σέ κοινωνικό κράτος δικαίου βεβαιώνει 
τοῦ λόγου τό ἀσφαλές.

Ὅλη αὐτή ἡ ἐξέλιξη, ἰδίως στόν τομέα τῶν 
συνταγματικῶν δικαιωμάτων, συγκροτεῖ ἕνα συν-
ταγματικό δόγμα καί μία «συνταγματική ἠθική» 
πού δέν ταυτίζονται, βέβαια, μέ τό χριστιανικό 
δόγμα καί πολύ περισσότερο μέ τή χριστιανική 
ἠθική (ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἐπιμέρους δογματικές 
ἐκδοχές καί ἀντιλήψεις).

Ἡ συνταγματική ἀντίληψη γιά τήν ἰδιωτική 
ζωή, τόν γάμο, τήν οἰκογένεια, τήν ἄμβλωση 
δέν ταυτίζεται μέ τή χριστιανική ἀντίληψη, 
τοὐλάχιστον ὅπως αὐτή ἐκφράζεται ἀπό τά 
μεγάλα δόγματα. Ἀπό τήν ἄποψη, μάλιστα, 
αὐτή τό ἑλληνικό Σύνταγμα, πού ἀναγνωρίζει 
ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τή θρησκεία τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δέν διαφέρει ἀπό τά 
ἄλλα δυτικά ἤ δυτικότροπα συντάγματα χωρῶν 
μέ κυρίαρχη παράδοση εἴτε ρωμαιοκαθολική, 
εἴτε προτεσταντική, εἴτε μεικτή, εἴτε λαϊκή.

Ὅλος ὁ κορμός τῶν ἀξιακῶν ἐπιλογῶν τοῦ 
σύγχρονου συνταγματικοῦ κράτους, ὅπως ἡ 
προστασία τοῦ ἀνθρώπου, τῆς προσωπικότητάς 
του, τῆς ζωῆς του κ.λπ., ἐκπηγάζει ἀπό μία 
σύνθετη μήτρα, στήν ὁποία κατέχει τή δική του 
βασική καί διακεκριμένη θέση ὁ χριστιανισμός 
ὑπό ὅλες τίς ἐκδοχές του ὡς συνιστῶσα τοῦ 
δυτικοῦ πολιτιστικοῦ παραδείγματος. Ἄλλωστε, 
ὁλόκληρος ὁ λεγόμενος ντεϊσμός καί βέβαια 
ὁ διαφωτισμός προσδιορίζεται ἐν πολλοῖς σέ 
σχέση μέ τή χριστιανική ἀντίληψη ἤ μᾶλλον μέ 
μία ἐκδοχή της, ἔντονα ἠθικολογική καί λογο-
κρατούμενη.

Μπορεῖ στήν Ἑλλάδα ὁρισμένοι νά δίνουν 
ἰδιαίτερη ἔμφαση στή διάταξη τοῦ ἄρθρου 3 
περί «ἐπικρατούσης θρησκείας» καί στό κανο-
νιστικό περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2, 
πού ἀναγορεύει ὡς σκοπό τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 
συστήματος καί τήν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς 

ΟΜΙΛΙΑΙ
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συνειδήσεως, ὑποτιμᾶται, ὅμως, τό γεγονός 
πώς συνολικά ὡς πρός τόν κατάλογο τῶν συν-
ταγματικῶν δικαιωμάτων (σέ συνδυασμό τόσο 
μέ τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση τῶν ∆ικαιωμάτων 
τοῦ Ἀνθρώπου, ὅσο καί μέ τήν Οἰκουμενική 
∆ιακήρυξη καί τά διεθνῆ σύμφωνα προστασίας 
τόσο τῶν ἀτομικῶν καί πολιτικῶν, ὅσο καί τῶν 
κοινωνικῶν δικαιωμάτων) ἡ ἑλληνική συνταγμα-
τική τάξη ἦταν πάντοτε ἐναρμονισμένη μέ τό 
δυτικό συνταγματικό πρότυπο.

Μάλιστα, στό κρίσιμο πεδίο τῆς προσωπικῆς 
ἀσφάλειας ἡ ἑλληνική συνταγματική τάξη εἶναι 
ἀπό τίς πλέον προοδευτικές. Χαρακτηριστικό 
εἶναι τό παράδειγμα τῆς θανατικῆς ποινῆς, πού 
στήν Ἑλλάδα δέν ἐκτελεῖται πρό πολλοῦ, ἔχει 
ἤδη καταργηθεῖ νομοθετικά, ἐνῶ ἐξακολουθεῖ 
νά ἐκτελεῖται σέ μεγάλο ἀριθμό Πολιτειῶν στίς 
Η.Π.Α., οἱ ὁποῖες εἶναι τό ἱστορικά καί θε-
σμικά καθαρότερο παράδειγμα θρησκευτικοῦ 
ἀποχρωματισμοῦ τοῦ κράτους. Τό ἴδιο συμβαίνει 
καί μέ ἄλλες διατάξεις, ὅπως γιά παράδειγμα 
αὐτή τοῦ ἄρθρου 6, πού ἐγγυᾶται μέσῳ αὐστηρῶν 
διαδικασιῶν καί σύντομων ἀποκλειστικῶν προ-
θεσμιῶν τήν προσωπική ἀσφάλεια σέ περι-
πτώσεις σύλληψης, προφυλάκισης κ.λπ., ἐνῶ 
τόσο αὐστηρές ρυθμίσεις δέν ὑπάρχουν σέ πολ-
λές θεσμικά ἀνεπτυγμένες χῶρες.

Ἄλλωστε, ἱστορικά δέν πρέπει νά ὑποτιμοῦμε 
τό γεγονός πώς ἡ ἴδια ἡ ἑλληνική Ἐπανάσταση 
τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ 1821 εἶχε ἔκδηλες ἀναγωγές 
στή μήτρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συνταγματισμοῦ, 
αὐτή δέ καθ’ ἑαυτή ἡ ἐπιλογή τῆς κατάρτισης 
καί ψήφισης τῶν ἐπαναστατικῶν συνταγμάτων 
(στά ὁποῖα εἰσάγεται ἡ ἔννοια τῆς ἐπικρατούσης 
θρησκείας καί τίθεται ὡς κριτήριο γιά τήν ἑλλη-
νική ἰθαγένεια ἡ χριστιανική πίστη γενικά) εἶναι 
μία πράξη δηλωτική –τοὐλάχιστον κατά τήν 
πρόθεση τῶν συντακτῶν τῶν σχετικῶν κειμένων– 
φιλελεύθερων καί διαφωτιστικῶν ἀπόψεων. Καί 
αὐτό παρά τό γεγονός πώς οἱ περισσότερες 
Μ. ∆υνάμεις τῆς ἐποχῆς δέν εἶχαν κανένα λόγο 
νά βλέπουν θετικά τίς ἐξελίξεις ἀπό πλευρᾶς 
συνταγματικῆς ἰδεολογίας  –ἀνεξάρτητα βέβαια 
ἀπό τίς ἐπιλογές τους στό πεδίο τῆς ἐξωτερικῆς 
πολιτικῆς σέ σχέση μέ τό «ἀνατολικό ζήτημα» 
καί τήν τύχη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.

10. Ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου «ἐπικρατοῦσα Θρησκεία».
Ἡ ἀνεξιθρησκία καί ἡ ἐλευθερία τῆς λατρείας 

ἦταν ἀπό τίς πρῶτες ἀξίες πού ὑπερασπίσθηκαν 
τά νομοθετικά κείμενα καί τά Συντάγματα τοῦ 
Ἀγῶνα, σέ ἐποχές, μάλιστα, πού σέ μεγάλα εὐ-
ρωπαϊκά κράτη δέν εἶχαν βρεῖ ἀκόμα τή θέση 
τους στή δημόσια σφαῖρα. Στή Νομική ∆ιάταξη 
τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος ἀναφέρεται ὅτι: 
«Ὁ Ἕλλην δέν ἐνοχοποιεῖται διά τά θρησκευτικά 
καί πολιτικά του φρονήματα» καί, ἐπίσης: 
«χρεωστεῖ νά ὑποφέρη ὅλα τά θρησκευτικά 
καί πολιτικά φρονήματα τῶν ὁμοίων». Καί στό 
πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος τῆς Τροιζήνας 
προβλέπεται ὅτι: «Καθείς εἰς τήν Ἑλλάδα 
ἐπαγγέλλεται τή θρησκείαν του ἐλευθέρως καί 
διά τήν λατρείαν αὐτῆς ἔχει ἴσην ὑπεράσπισιν». 
Τό πόσο προοδευτικές ἦταν αὐτές οἱ διατυπώσεις 
γίνεται κατανοητό, ὅταν ἀναλογισθοῦμε πώς 
μόνο στή Γαλλία τήν ἐποχή ἐκείνη προβλεπόταν 
ἡ ἐλευθερία τῆς λατρείας καί γιά πρώτη φορά τό 
ἔτος 1831 τό Βέλγιο τήν εἰσήγαγε νομοθετικά στό 
Σύνταγμά του.

Ἔτσι, οἱ ἴδιες βάσεις τοῦ νεώτερου πολιτικοῦ 
μας πολιτισμοῦ ἐμπεριέχουν τή θρησκευτική 
ἰσότητα καί ἐλευθερία. Ταυτόχρονα, οἱ ἄνθρωποι 
πού τίς ἔθεσαν φρόντισαν νά ἀναγνωρίσουν τόν 
εἰδικό ρόλο πού διαδραμάτιζε στόν κοινωνικό βίο 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἕνας ἀπό τούς κύριους 
παράγοντες γιά τήν ἀνάκτηση τῆς ἐλευθερίας.

∆ιατάξεις περί θρησκείας εἶχε περιλάβει στά 
δύο πρῶτα του ἄρθρα, κατά τό πρότυπο τῶν 
ἐπαναστατικῶν συνταγμάτων, καί τό Σύνταγμα 
τοῦ 1844, πού εἶχε ψηφιστεῖ πρίν ἀπό τήν 
ἔκδοση τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου.  Στίς διατάξεις 
αὐτές, πού ἀπετέλεσαν τόν ἀρχικό πυρῆνα γιά 
τή διατύπωση τῶν ἀντίστοιχων διατάξεων ὅλων 
τῶν κατοπινῶν ἑλληνικῶν συνταγμάτων μέχρι 
τίς μέρες μας, καθιερωνόταν ἡ θρησκεία τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς ἡ «ἐπικρατοῦσα» στήν 
Ἑλλάδα, μέ ἄμεση συνέπεια τήν ἀπαγόρευση 
προσηλυτισμοῦ καί κάθε ἄλλης ἐπεμβάσεως σέ 
βάρος της ἀπό τίς ἄλλες γνωστές θρησκεῖες, πού 
ὡστόσο ἡ τέλεση τῆς λατρείας τους ἦταν ἀνεκτή  
κάτω ἀπό τήν προστασία τῶν νόμων. Γιά τήν 
Ἐκκλησία τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας ὁριζόταν 
ὅτι ἦταν αὐτοκέφαλη, ἀλλά καί δογματικά 
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ἑνωμένη μέ ὅλες τίς ὁμόδοξες Ἐκκλησίας, ὅτι 
ἔχει ὑποχρέωση τηρήσεως τῶν ἱερῶν κανόνων 
καί ἱερῶν παραδόσεων καί ὅτι (αὐτο)διοικεῖται 
ἀπό Σύνοδο Ἀρχιερέων.

Οἱ διατάξεις αὐτές ἐπαναλήφθηκαν καί στά 
Συντάγματα τοῦ 1864 καί τοῦ 1911 μέ ὁρισμένες 
προσθῆκες γιά τήν ἐποπτεία τῶν θρησκευτικῶν 
λειτουργῶν καί γιά τή μεταγλώττιση τοῦ κειμένου 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Οὐσιώδης καινοτομία στά 
ἑπόμενα Συντάγματα, τό βραχύβιο τοῦ 1925 
καί τό τοῦ 1927, ἦταν ἡ ρητή κατοχύρωση τῆς 
ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως, 
ὁπότε ἡ ἀνεξιθρησκία πού ὑπῆρχε μέχρι τότε 
μεταβλήθηκε σέ θρησκευτική ἐλευθερία. Τή 
διάταξη αὐτή περιέλαβε καί τό ἀναθεωρημένο 
Σύνταγμα τοῦ 1952, πού βασικά ἐπαναλαμβάνει 
στά ἄρθρα 1 καί 2 τίς διατάξεις γιά τή θρησκεία 
μέ τή διατύπωση τοῦ 1911.

Ὁ ὅρος «ἐπικρατοῦσα θρησκεία», πού τώρα 
περιλαμβάνεται στήν παράγραφο 1 τοῦ ἄρθρου 
3 τοῦ Συντάγματος 1975 μέ τίς ἐπιγενόμενες 
ἀναθεωρήσεις τοῦ (1986/2001/2008), προβλημα-
τίζει ἀπό τότε πού πρωτοεμφανίστηκε σέ 
ἑλληνικό συνταγματικό κείμενο. Ὑπάρχουν, 
ὅμως, στόν προβληματισμό αὐτό δύο σταθερά 
σημεῖα ἀναφορᾶς, πού μέ ἐλάχιστες ἀποκλίσεις 
γίνονται δεκτά τόσο ἀπό τή θεωρία, ὅσο καί 
ἀπό τή νομολογία. Τό πρῶτο σημεῖο εἶναι ὅτι 
«ἐπικρατοῦσα θρησκεία» σημαίνει θρησκεία τῆς 
συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ.

Τήν ἄποψη αὐτή ὑποστηρίζουν οἱ καθηγητές 
κ. Ἀρ. Μάνεσης καί Κ. Βαβοῦσκος σέ κοινή 
γνωμοδότησή τους. Κατά συνέπεια, δέν ἔχει ὁ 
ὅρος «ἐπικρατοῦσα θρησκεία» στό Σύνταγμα 
τοῦ 1975 τό ἴδιο περιεχόμενο, ὅπως στά μέχρι 
τότε, δέν σημαίνει δηλαδή πλέον τήν ἐπίσημη 
θρησκεία πού τυγχάνει ἰδιαίτερης, προνομιακῆς 
μεταχειρίσεως, ἀλλά μόνο τήν ἀριθμητικῶς 
ἐπικρατοῦσα θρησκεία, τή θρησκεία τῆς συν-
τριπτικῆς πλειονότητας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Τήν αὐτή ἄποψη ὑποστηρίζει καί ὁ Καθηγητής 
Κωνσταντῖνος Σταμάτης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει 
ὅτι: «...ἡ ἔννοια τῆς “ἐπικρατούσας θρησκείας” 
στό ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος εἶναι 
περιγραφική. Ἁπλῶς ἀποδίδει τό ἐμπειρικό 

γεγονός, ὅτι στήν Ἑλλάδα ἡ μέγιστη μερίδα τοῦ 
πληθυσμοῦ ἀκολουθεῖ συγκεκριμένο θρήσκευμα. 
∆έν πρόκειται καθόλου γιά θρήσκευμα πού 
“ἐπικρατεῖ” ἤ ὑπερέχει ἔναντι τῶν ἄλλων».

Ὁ Καθηγητής Συνταγματικοῦ ∆ικαίου καί 
πρώην Ὑπουργός, Εὐάγγελος Βενιζέλος, δέχεται 
ὅτι ἡ ἐπίμαχη διάταξη τοῦ ἄρθρου 3 παρ. 1 τοῦ 
Συντάγματος, ὡς κανονιστικά συμπληρωματική 
ἀπό τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος, περιβάλλει 
μέ μία θεσμική ἐγγύηση τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μέ περιεχόμενο πραγματολογικό νομικά κρίσιμο, 
ἀφοῦ περιγράφει αὐτή ὡς τό πολυπληθέστερο 
συλλογικό ὑποκείμενο ἀσκήσεως τῆς θρησκευτι-
κῆς ἐλευθερίας. Ἐν ὄψει τοῦ ὅτι οἱ θεσμικές 
ἐγγυήσεις ἀναφέρονται σέ θεσμούς εἴτε τοῦ 
δημοσίου εἴτε τοῦ ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἡ ἄποψη 
τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου προδήλως ἐκλαμβάνει 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς θεσμό τοῦ δημοσίου 
δικαίου.

Ἀντίθετη ἑρμηνευτική ἄποψη γιά τόν ὅρο 
«ἐπικρατοῦσα θρησκεία» ἔχουν οἱ Καθηγητές Κ. 
Κυριαζόπουλος καί Μ. Σταθόπουλος. Ἔχοντας 
ὡς γνώμονα ἑρμηνείας τήν ἀρχή τῆς λαϊκῆς 
κυριαρχίας (ἄρθρο 1 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος), 
«πῶς εἶναι δυνατόν, λοιπόν», ἀναρωτιέται ὁ Μ. 
Σταθόπουλος, «μέ βάση τήν ἀρχή τῆς λαϊκῆς 
κυριαρχίας, τό Κράτος νά μήν ἐκπροσωπεῖ καί 
ἐκείνους πού εἶναι ἔξω ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα 
Ἐκκλησία; Εἶναι θέμα ἰσότητας σέ τελευταία 
ἀνάλυση».

Ὁ δέ Κ. Κυριαζόπουλος ὑποστηρίζει ὅτι τό 
Σύνταγμα ἀναγνωρίζει τιμητικά τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ὡς «πρώτη μεταξύ ἴσων» μέ νομικές, 
ὅμως, συνέπειες στή σχέση της μέ τό Κράτος. 
Ἐδῶ, ἔχω τή γνώμη, ὑπάρχει προφανής παρα-
νόηση τῆς ἀπόψεως περί «συντριπτικῆς πλειο-
ψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», ἀκριβῶς ἐπειδή 
οἱ ὑποστηρικτές της ξεκινοῦν ἀπό τήν ἀρχή 
τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, ἡ ὁποία ὑπαγορεύει τήν 
ἰσότητα ὅλων τῶν θρησκειῶν. 

Τό δεύτερο σημεῖο εἶναι ὅτι ἡ ἀναγνώριση 
τῆς θρησκείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς 
ἐπικρατούσης δέν συνιστᾶ λόγο περιορισμοῦ τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ὅσων δέν πιστεύουν 
στή θρησκεία αὐτή καί ὅσων δέν ἀνήκουν 
στήν ἀντίστοιχη ἐκκλησία. Μέσα στό πλαίσιο 

ΟΜΙΛΙΑΙ
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πού διαμορφώνεται κατά τόν τρόπο αὐτό 
ὑποστηρίζεται καί ἡ ἄποψη ὅτι «ἐπικρατοῦσα 
θρησκεία» σημαίνει ἐπίσημη θρησκεία τοῦ 
κράτους, ὅπως καί ἡ πιό προσεκτική ἄποψη 
ὅτι ὁ ὅρος αὐτός ἀποδίδει ἁπλῶς τήν ἱστορικά 
ἐπιβεβλημένη τιμή στή θρησκεία τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, λόγῳ ἀφ᾽ ἑνός μέν τῶν ἱστορικῶν της 
δεσμῶν μέ τήν ἑλληνική πολιτεία, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ 
τῆς συμβολῆς της στή διαμόρφωση τοῦ σύγχρονου 
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ ὅρος «ἐπικρατοῦσα θρησκεία» ἔχει ἕνα 
περιεχόμενο ἀφ᾽ ἑνός μέν ἱστορικό καί πολιτι-
σμικό, τό ὁποῖο, ὅμως, δέν εἶναι νομικά κρίσιμο, 
ἀφ᾽ ἑτέρου δέ ἕνα περιεχόμενο πραγματολογικό, 
πού εἶναι νομικά κρίσιμο, ἐφ’ ὅσον περιγράφει 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς τό πολυπληθέστερο 
συλλογικό ὑποκείμενο ἄσκησης τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας ὑπό ὅλες τίς ἐκδοχές καί σέ σχέση 
πάντοτε μέ ὅλο τόν ἄλλο κατάλογο τῶν 
συνταγματικῶν δικαιωμάτων, πού συνήθως 
συρρέουν μέ τήν ἄσκηση (ἀτομική ἤ ὁμαδική) τοῦ 
δικαιώματος στήν προστασία τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας (συνέρχεσθαι, συνεταιρίζεσθαι, 
ἰσότητα, ἐλευθερία τοῦ λόγου καί τοῦ τύπου 
κ.ο.κ.). Τό γεγονός αὐτό ἐξηγεῖ καί ἱστορικά καί 
πραγματολογικά ἀλλά καί νομικά τό ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον τοῦ Συντάγματος γιά τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία. Ἡ ὕπαρξη εἰδικῆς συνταγματικῆς 
διάταξης καί εἰδικοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου 
ἐνδέχεται νά ὁδηγεῖ σέ προνομιακή μεταχείριση 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ σχέση μέ ἄλλες 
Ἐκκλησίες ἤ γενικότερα μέ ἄλλες θρησκευτικές 
συσσωματώσεις καί νά ὠθεῖ ἄμεσα ἤ ἔμμεσα 
σέ περιορισμό τῆς δικῆς τους θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας. Ἄν αὐτό συμβαίνει, τότε εἶναι ἀπα-
ράδεκτο καί ἀνεπίτρεπτο κατά τό ἄρθρο 13 τοῦ 
Συντάγματος καί ἀντιβαίνει στή συστηματική 
ἑρμηνεία καί τήν πρακτική ἐναρμόνιση τῶν 
ἄρθρων 3 καί 13 τοῦ Συντάγματος.

Ἀντιθέτως, ἡ ὕπαρξη εἰδικῆς συνταγματικῆς 
διάταξης καί εἰδικοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου γιά 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι συνταγματικά 
θεμιτή καί ἀνταποκρίνεται στή συστηματική 
καί ἐναρμονισμένη ἑρμηνεία τῶν ἄρθρων 3 
καί 13 τοῦ Συντάγματος, ὅταν ἀφ’ ἑνός μέν 
προστατεύει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς τό 

πολυπληθέστερο συλλογικό ὑποκείμενο τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στήν ἄσκηση καί 
ἀπόλαυση τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, ἀφ’ ἑτέρου 
δέ, λόγῳ διαστάσεων πού ἔχει κοινωνικά καί 
πραγματολογικά τό ζήτημα αὐτό, στοχεύει στήν 
ὀργάνωσή του, ἔτσι ὥστε νά διαμορφώνεται 
ὁ ἀναγκαῖος χῶρος ἀκώλυτης ἄσκησης τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ἄλλων. Τό τελευ-
ταῖο αὐτό σημεῖο ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καί 
γίνεται ἀντιληπτό, ὅταν ἀναλογιστεῖ κάποιος τί 
μπορεῖ, ὅταν τό συντριπτικά πολυπληθέστερο 
συλλογικό ὑποκείμενο ἄσκησης τοῦ δικαιώματος 
στή θρησκευτική ἐλευθερία καί τῶν ἄλλων συν-
ταγματικῶν δικαιωμάτων πού συρρέουν μέ αὐτή 
ἀποφασίσει νά ἀσκήσει μέ ἐντατικό, ἐπίμονο 
καί «ἐπιθετικό» τρόπο τά δικαιώματά του. Τό-
τε χωρίς νά ὑπάρχει τό ἄρθρο 3 ἤ χωρίς νά 
γίνεται ἐπίκλησή του, μέ μόνη τήν ἐπίκληση τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τοῦ ἄρθρου 13, θά 
μποροῦσαν ὅλες οἱ λειτουργίες τῆς κοινωνίας τῶν 
πολιτῶν καί ἄρα ὁ δημόσιος βίος στό σύνολό του, 
νά ἀποκτήσουν ἕναν ἀσφυκτικό «θρησκευτικό» 
χαρακτῆρα.

Αὐτό ἄλλωστε συμβαίνει, λιγότερο ἤ περισ-
σότερο, σέ κράτη πού ὡς τέτοια διαθέτουν 
τά συνταγματικά καί λοιπά νομικά χαρακτη-
ριστικά του θρησκευτικοῦ ἀποχρωματισμοῦ, 
τοῦ χωρισμοῦ Κράτους καί Ἐκκλησίας καί τοῦ 
πλήρους σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας, οἱ ἀντίστοιχες, ὅμως, κοινωνίες ζοῦν καί 
κινοῦνται κάτω ἀπό τήν ἔντονη καί πρακτικά 
ὀργανωμένη ἐπιβολή πολύ συγκεκριμένων θρη-
σκευτικῶν ἀντιλήψεων ρωμαιοκαθολικῶν (ὅπως 
στήν Ἱσπανία, τήν Πορτογαλία καί τήν Ἰταλία) 
ἤ προτεσταντικῶν (ὅπως στίς Η.Π.Α.) ἤ καί 
τῶν δύο (ὅπως στή Γερμανία, τό Βέλγιο ἤ τήν 
Ἑλβετία).

Ὑπάρχουν, ἐπίσης, εὐρωπαϊκές χῶρες, στίς 
ὁποῖες θεσπίζεται ἐπίσημη ἤ κρατική θρησκεία 
καί στίς ὁποῖες ὁ ἀρχηγός τοῦ κράτους εἶναι 
καί ἀρχηγός τῆς κρατικῆς ἐκκλησίας (ὅπως στό 
Ἡνωμένο Βασίλειο καί τή Νορβηγία). 

Ἡ «ἐπικρατοῦσα» θρησκεία συνδέεται μέ τίς 
ποικίλες, πολύπλοκες καί ἀντιφατικές διεργασίες 
τῆς δημιουργίας τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνικῶν κρατῶν 
καί εἰσάγεται στά ἑλληνικά ἐπαναστατικά 
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συνταγματικά κείμενα, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τή 
νομική ∆ιάταξη τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος, 
ὅπως προαναφέραμε. 

Ὑπάρχουν, ὅμως, καί δύο προφανεῖς σκοπιμό-
τητες μέ τίς ὁποῖες συνδέεται ἱστορικά ἡ ἔννοια 
τῆς «ἐπικρατούσης» θρησκείας: Ἡ εἰσαγωγή, 
πρῶτον, ἑνός ἁπλοῦ καί σαφοῦς κριτηρίου γιά 
τήν αὐτόματη ἀπονομή τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας 
καί τή συγκρότηση τοῦ λαοῦ τοῦ ὑπό δια-
μόρφωση ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους. Καί 
ἡ δέσμευση, δεύτερον, τοῦ μελλοντικοῦ ἀρχηγοῦ 
τοῦ κράτους (πού κατά πᾶσα πιθανότητα θά 
προερχόταν ἀπό τίς εὐρωπαϊκές αὐλές τῆς 
ἐποχῆς καί ἄρα θά ἦταν καθολικός ἤ –κατά 
σαφῆ προτίμηση– προτεστάντης) ὡς πρός τό 
θρήσκευμα τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τό ὁποῖο καί ἔπρεπε νά 
σεβαστεῖ. Ἄρα στήν ἔννοια αὐτή ὑπάρχει –γιά τά 
ἑλληνικά δεδομένα– ἕνα «ἀμυντικό» στοιχεῖο σέ 
σχέση μέ τόν μελλοντικό βασιλέα καί ὄχι ἕνα ἤ 
μόνο ἕνα στοιχεῖο ἐπιβολῆς σέ σχέση μέ τούς μή 
ὀρθοδόξους κατοίκους τῆς ἐπικράτειας τοῦ νέου 
κράτους. 
11. Ἡ διαδικασία Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγ-
ματος

Ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 2016 συστήθηκε μέ ἀπό-
φαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ἡ 
Ἐπιτροπή ∆ιαλόγου γιά τή συνταγματική Ἀνα-
θεώρηση. Θά πρέπει ἐδῶ νά σημειώσουμε ὅτι τό 
Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος τοῦ 1975 ἔχει ὑποστεῖ 
μέχρι σήμερα τρεῖς Ἀναθεωρήσεις: τῶν ἐτῶν 1986, 
2001 καί 2008 ἀντιστοίχως. Μεμονωμένα πρόσωπα 
καί φορεῖς κατέθεσαν τίς προτάσεις τους στούς 
δύο κύκλους ἠλεκτρονικῆς διαβούλευσης (μέ τούς 
κωδικούς τοῦ ΤΑΧΙS). Ἕνας ἀπό τούς θεματικούς 
ἄξονες ἦταν καί ἡ σχέση Κράτους-Ἐκκλησίας.

Πρίν προχωρήσουμε στήν ἀνάλυση τῶν μελε-
τωμένων ἀλλαγῶν πού ἀφοροῦν στίς σχέσεις 
Ἐκκλησίας-Πολιτείας, κατά τήν ἀναθεωρητική 
διαδικασία τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος 1975, πρός 
ἐνημέρωσιν τοῦ Σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, 
θά πρέπει νά προβοῦμε σέ μία σύντομη ἀναφορά 
στό ἄρθρο 110 τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο ὁρίζει 
τήν ἀναθεωρητέα διαδικασία καί ἔχει ὡς ἑξῆς: 

«1. Οἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος ὑπόκεινται σέ 
ἀναθεώρηση, ἐκτός ἀπό ἐκεῖνες πού καθορίζουν 

τή βάση καί τή μορφή τοῦ πολιτεύματος, ὡς 
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικῆς ∆ημοκρατίας, 
καθώς καί ἀπό τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων: 2 παρ. 
1, 4 καί 7, 5 παρ. 1 καί 3, 13 παρ. 1 καί 26. 

2. H ἀνάγκη τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγ-
ματος διαπιστώνεται μέ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς 
πού λαμβάνεται, ὕστερα ἀπό πρόταση πενήντα 
τουλάχιστον βουλευτῶν, μέ πλειοψηφία τῶν 
τριῶν πέμπτων τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν μελῶν της 
σέ δύο ψηφοφορίες πού ἀπέχουν μεταξύ τους 
ἕναν τουλάχιστον μῆνα. Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή 
καθορίζονται εἰδικά οἱ διατάξεις πού πρέπει νά 
ἀναθεωρηθοῦν. 

3. Ἀφοῦ ἡ ἀναθεώρηση ἀποφασιστεῖ ἀπό τή 
Βουλή, ἡ ἑπόμενη Βουλή, κατά τήν πρώτη σύνοδό 
της, ἀποφασίζει μέ τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία 
τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν μελῶν της σχετικά μέ τίς 
ἀναθεωρητέες διατάξεις.

4. Ἄν ἡ πρόταση γιά ἀναθεώρηση τοῦ Συν-
τάγματος ἔλαβε τήν πλειοψηφία τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ 
τῶν βουλευτῶν, ὄχι ὅμως καί τήν πλειοψηφία τῶν 
τριῶν πέμπτων, σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 2, 
ἡ ἑπόμενη Βουλή κατά τήν πρώτη σύνοδό της 
μπορεῖ νά ἀποφασίσει σχετικά μέ τίς ἀναθεωρητέες 
διατάξεις μέ τήν πλειοψηφία τῶν τριῶν πέμπτων 
τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν μελῶν της. 

5. Κάθε ψηφιζόμενη ἀναθεώρηση διατάξεων τοῦ 
Συντάγματος δημοσιεύεται στήν Ἐφημερίδα τῆς 
Κυβερνήσεως μέσα σέ δέκα ἡμέρες ἀφ᾽ ὅτου ἐπι-
ψηφιστεῖ ἀπό τή Βουλή καί τίθεται σέ ἰσχύ μέ 
εἰδικό ψήφισμά της.

6. ∆έν ἐπιτρέπεται ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγ-
ματος πρίν περάσει πενταετία ἀπό τήν περά-
τωση τῆς προηγούμενης».

Ἡ ἀναθεωρητική διαδικασία τοῦ Συντάγ-
ματος, σύμφωνα μέ τό προαναφερόμενο ἄρθρο 
ἐκκινεῖ μέ πρόταση τουλάχιστον 50 βουλευτῶν, 
προερχομένων καί ἀπό τήν κοινοβουλευτική 
μειοψηφία. Ἡ κυβέρνηση δεσμεύεται νά προ-
χωρήσει στή συγκρότηση Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Ἀναθεώρησης. Τότε μόνο θά διαπιστωθεῖ ἄν μπο-
ρεῖ νά ὑπάρξει ἤ ὄχι ἡ ἀπαιτουμένη σύγκλιση καί 
διάλογος γιά τίς ἀναθεωρητέες διατάξεις.

Ἄλλωστε, ἡ προαναθεωρητική Βουλή διαπι-
στώνει τήν ἀνάγκη ἀναθεώρησης, ὁριοθετώντας ὄχι 
τήν οὐσία, ἀλλά τήν ἔκταση τοῦ ἀναθεωρητικοῦ 
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διαβήματος. Τό πρῶτο θά τό πράξει ἡ δεύτερη 
Βουλή, ἡ ὁποία θά προσδώσει περιεχόμενο στις 
ἀναθεωρητέες διατάξεις. Κατά τήν ἐκτίμηση πο-
λιτικῶν ἀναλυτῶν καί ἡ σύνθεση τῆς παρούσης 
Βουλῆς καί ἡ πιθανολόγηση τῆς σύνθεσης τῆς 
ἑπομένης Βουλῆς, φαίνεται πώς εὐνοοῦν μία κατ᾽ 
ἀρχήν συμφωνία τῶν πολιτικῶν δυνάμεων στή 
διαπιστουμένη ἀνάγκη ἀναθεώρησης ὁρισμένων 
διατάξεων τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος 1975, οἱ 
ὁποῖες ὑπόκεινται σέ ἀναθεώρηση κατά ρητή 
πρόβλεψη τοῦ Συντάγματος. Αὐτό, ἄλλωστε, 
ἐνισχύεται, ἄν ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν οἱ διαδικαστικές 
προϋποθέσεις τοῦ ἄρθρου 110 παρ. 2-6, πού 
προβλέπουν τήν ἐναλλαγή τῶν πλειοψηφιῶν. Καί 
ἡ εἰδική αὐξημένη τῶν 3/5 ἀλλά καί ἡ ἀπόλυτη 
τῶν 150 βουλευτῶν φαντάζουν ἐπιτεύξιμες μέ τήν 
ἐνεργοποίηση τῆς διαδικασίας ἀπό τήν παροῦσα 
Βουλή.

 Σημαντικό κείμενο καί χαρακτηριστικό, τό 
ὁποῖο ἐστάλη στή διαβούλευση, εἶναι τό κείμενο 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου 
Βλασίου κ. Ἱεροθέου μέ τίτλο: «Χωρισμός ἤ σχέσεις 
μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας». Ἐπίσης, τέτοια 
κείμενα και προτάσεις δημοσίευσαν καί οἱ Σεβ. 
Μητροπολῖτες: Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Σύρου κ. 
∆ωρόθεος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, καθώς 
καί Καθηγητές Πανεπιστημίου, πολιτικοί κ.λπ.

Ἐπίσης, παραδόθηκαν στή δημοσιότητα καί δύο 
κείμενα Ἐπιτροπῶν: 

α) Ἡ «Πρόταση γιά μία προοδευτική αναθεώρηση 
τοῦ Συντάγματος» (27.3.2017), ἔργο μιᾶς ὁμάδας 
ἐργασίας νομικῶν καί πολιτικῶν ἐπιστημόνων 
πού συγκροτήθηκε μετά ἀπό πρόσκληση καί 
μέ τόν συντονισμό τοῦ Καθηγητοῦ κ. Γεωργίου 
Κατρούγκαλου καί σημερινοῦ Ἀν. Ὑπουργοῦ Εὐ-
ρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων, στήν ὁποία συμμετεῖχαν 
οἱ Καθηγητές Χριστόφορος Βερναρδάκης, Ἀν-
δρέας ∆ημητρόπουλος, Κώστας Ζώρας, Ἠλίας 
Νικολόπουλος, Κώστας Χρυσόγονος. Κατά τή 
διάρκεια τῶν ἐργασιῶν της συνεισέφεραν προ-
τάσεις καί ἄλλοι Συνταγματολόγοι.

Τό σχέδιο περιλαμβάνει πέντε ἄξονες, μέ σκοπό 
τήν πλήρη ἐπαναθεμελίωση τοῦ πολιτεύματος σέ 
δημοκρατικότερη βάση:

1ος ἄξονας:  Μία νέα ἀρχιτεκτονική τοῦ πολι-
τεύματος

2ος ἄξονας:  ∆ιακριτότητα Κράτους-Ἐκκλη-
σίας

3ος ἄξονας:  Καθιέρωση θεσμῶν ἄμεσης δημο-
κρατίας

4ος ἄξονας:  Ἰσχυροποίηση τοῦ κράτους δι-
καίου

5ος ἄξονας:  Θωράκιση τῶν κοινωνικῶν δι-
καιωμάτων καί τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν

Στόν 2ο ἄξονα: ∆ιακριτότητα Κράτους-Ἐκ-
κλησίας περιλαμβάνονται τά ἑξῆς:

• «Ρητή κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς οὐδε-
τερότητας τοῦ Κράτους μέ ἀναγνώριση τῆς 
Ὀρθοδοξίας ὡς ἱστορικά ἐπικρατούσης θρη-
σκείας (ἄρθρο 3).

• Κατοχύρωση τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ 
πολιτικοῦ μόνον ὅρκου στίς ὁρκομωσίες τῶν 
αἱρετῶν τοῦ πολιτεύματος, τῶν δικαστῶν καί 
τῶν λοιπῶν δημοσίων λειτουργῶν (ἄρθρο 13).

β) Τό «Καινοτόμο Σύνταγμα» (5.6.2016), πρόταση 
τῶν καθηγητῶν Ν. Ἀλιβιζάτου, Γ. Γεραπετρίτη, 
Γ. Κτιστάκι, Στ. Μάνου, Φ. Σπυροπούλου, μέ 
ἀντίστοιχες θέσεις.

Ἄν καί ἡ συνταγματική ἀναθεώρηση γιά τό 
ἐπίμαχο θέμα εἶχε θεωρηθεῖ «χρυσῆ εὐκαιρία» 
ἀπό ἀρκετούς, ἐν τούτοις, ὅπως διαφαίνεται, 
ἀπό τόν δημόσιο διάλογο πού διεξάγεται γιά 
τήν ἀναθεώρηση συνταγματικῶν διατάξεων πού 
ἀφοροῦν τίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας 
δέν γίνεται ἀναφορά στόν διαχωρισμό Κράτους 
-Ἐκκλησίας, ἀλλά στόν ἐπαναπροσδιορισμό ἤ 
ἐξορθολογισμό τῶν σχέσεών τους. 

Ὁ ὁμότιμος καθηγητής τῆς Νομικῆς Σχολῆς 
τοῦ Παν. Ἀθηνῶν καί Ἀκαδημαϊκός κ. Μιχάλης 
Σταθόπουλος, σέ συνέντευξη πού παραχώρησε 
σχετικά μέ τό θέμα αὐτό, δηλώνει χαρακτηριστικά: 
«κακῶς γίνεται λόγος γιά χωρισμό. ∆έν πρόκειται 
περί χωρισμοῦ οὔτε εἶναι σωστό νά χρησιμοποιεῖ-
ται ὁ ὅρος χωρισμός Ἐκκλησίας-Κράτους, γιατί 
πολλοί τό παρεξηγοῦν, σάν νά ἐπρόκειτο γιά 
πλήρη καί μή φιλική διακοπή τῶν σχέσεων τῶν 
δύο μερῶν. Καλύτερος χαρακτηρισμός εἶναι: σύ-
στημα διάκρισης ἁρμοδιοτήτων, πού δέν εἶναι 
παρεξηγήσιμος».

Τό ζήτημα, λοιπόν, τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ 
ὑφισταμένου συνταγματικοῦ πλαισίου τῶν 
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σχέσεων Ἐκκλησίας–Πολιτείας εἶναι δύσκολο. 
Ἀπαιτεῖ σοβαρό καί νηφάλιο προβληματισμό, 
ἀπαιτεῖ ὕπαρξη ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν δια-
λεγομένων θεσμῶν Ἐκκλησίας καί Πολιτείας 
(Κράτους) καί εἰλικρίνεια τῶν προθέσεων.

Γιά τούς λόγους αὐτούς δέν πρέπει νά τίθεται 
τόσο ἐπιπόλαια γιά ἐπικοινωνιακούς καί μόνο 
λόγους ἤ γιά ἰδιοτέλειες καί νά προβάλλεται ἀπό 
τά μέσα ἐνημέρωσης καί δικτύωσης μέ ἔντονο 
τρόπο, οὕτως ὥστε νά δυσχεραίνει τήν ὅλη 
προσέγγιση ἀντί νά διευκολύνει τήν προσπάθεια 
ἔναρξης μιᾶς ἐποικοδομητικῆς διαδικασίας καί τό 
οὐσιαστικώτερο νά διχάζει τήν ἑλληνική κοινωνία. 
Ἡ δυσχέρεια αὐτή μάλιστα γίνεται ὀξύτερη, ὅταν 
κάποιοι κύκλοι προσπαθοῦν ἐκ τῶν προτέρων νά 
προκαλέσουν ἔνταση ἤ καί πόλωση μεταξύ τῶν 
δύο θεσμῶν. Ὁλόκληρη ἡ διαδικασία πρός μία 
τέτοια ἀναθεώρηση, ἡ ὁποία, ὅπως προκύπτει 
ἀπό τήν ἀνάγνωση καί μόνο τοῦ ἄρθρου 110 τοῦ 
Συντάγματος, εἶναι πολύπλοκη καί ἐπίπονη, 
ἀπαιτεῖ ὡριμότητα θέσεων καί προτάσεων. 

Τίθενται, λοιπόν, βασικά ἐρωτήματα πρός 
ἀπάντηση. Τί εἶναι αὐτή ἡ ἀναθεώρηση; Τί 
ἐκφράζει; Ποιά μορφή σχέσεων Ἐκκλησίας-Πο-
λιτείας ἐπιθυμεῖ νά ὁριοθετήσει; Ποιό εἶναι τό 
περιεχόμενο τῶν λεγομένων «διακριτῶν ρόλων 
ἤ τοῦ θρησκευτικά οὐδέτερου Κράτους» ἤ πῶς 
ὁρίζεται τό «σύστημα διάκρισης ἁρμοδιοτήτων», 
ὅπως ὑποστηρίζει ἡ ἄλλη πλευρά, «καί τί θά 
ἀφοροῦν τα παραπάνω;», ἀναρωτιέται σε δημο-
σίευμά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. 
Χρυσόστομος (περιοδικό HOT DOC, 15-7-2018).

12. Τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος καί ἡ θρησκευ-
τική οὐδετερότητα

Τό ἰσχῦον Σύνταγμα τοῦ 1975 ρυθμίζει τίς σχέσεις 
Ἐκκλησίας καί Κράτους κατά τρόπο σημαντικά 
διαφορετικό ἀπό αὐτόν τῶν προγενεστέρων 
ἑλληνικῶν συνταγμάτων. Τέμνει δέ τό ζήτημα περί 
τῶν σχέσεων καί ἱστορικά –γιατί σηματοδοτεῖ μία 
ἄλλη περίοδο στίς σχέσεις αὐτές– καί νομικά. 
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς ∆ημοκρατίας στό 
βιβλίο του Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος 
ὑπό τό πρῖσμα τῆς κοινοβουλευτικῆς ἐμπειρίας 
(ἐκδ. Α.Α. Λιβάνη, Ἀθήνα 2010, σελ. 65 ἐπ.) 
ἀναφέρει: «οἱ διακριτοί ρόλοι προκύπτουν 

ἀπό τή συγκρότηση τοῦ περιγράμματος τοῦ 
κράτους δικαίου, δηλαδή ἀπό τή συνταγματική 
καί ἔννομη τάξη καί εὑρίσκονται στά ὅρια τῆς 
ἐκκοσμικεύσεως τῶν σχέσεων Κράτους καί 
Ἐκκλησίας, ὑφισταμένου τοῦ πολυθρύλητου 
διαχωρισμοῦ». Τήν αὐτή ἄποψη ὑποστηρίζει καί 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ σέ 
πρόσφατο κείμενό του («πόσο σοβαρές εἶναι 
οἱ σκέψεις Ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος στή 
σχέση Ἐκκλησίας-Πολιτείας;» 2-7-2018).

Ἡ συνταγματική ρύθμιση τῶν σχέσεων Κρά-
τους καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἐντεταγ-
μένη στό εὐρύτερο συνταγματικό πλαίσιο, μέ 
τό ὁποῖο ρυθμίζονται οἱ σχέσεις Κράτους καί 
θρησκευτικοῦ φαινομένου, δηλαδή οἱ σχέσεις τοῦ 
Κράτους μέ ὅλες ἀδιακρίτως τίς θρησκεῖες ἤ τά 
δόγματα καί μέ ὅλες τίς ἐκκλησίες, καθώς καί μέ 
τήν κάθε θρησκευτική συσσωμάτωση ἤ μέ κάθε 
ἄτομο πού θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ἄθεο, ἄθρησκο 
ἤ ἀγνωστικιστή ἤ μέ κάθε ἕνωση προσώπων 
(μέ ἤ καί χωρίς νομική προσωπικότητα) πού δι-
έπονται ἀπό ἀνάλογες ἤ ἄλλες ἤ ὁποιεσδήποτε 
ἀντιλήψεις ὡς πρός τό θεῖο.

Τό συνταγματικό αὐτό πλαίσιο συγκροτεῖται 
ἀπό τά ἄρθρα:  3, 13 περί θρησκευτικῆς ἐλευθερίας 
(ἡ παράγραφος 1 τοῦ ὁποίου ἀνήκει μάλιστα 
στόν σκληρό πυρῆνα τῶν μή ὑποκειμένων σέ 
ἀναθεώρηση διατάξεων), ἀλλά καί ἀπό τό ἄρθρο 
4 παρ. 6 (γιά τήν ὑποχρέωση κάθε Ἕλληνα πού 
μπορεῖ νά φέρει ὅπλα νά συντελεῖ στήν ἄμυνα 
τῆς πατρίδας, σέ συνδυασμό μέ τήν παράγραφο 
4 τοῦ ἄρθρου 13, πού ὁρίζει ὅτι κανένας δέν 
μπορεῖ νά ἀπαλλαγεῖ, ἐξ αἰτίας θρησκευτικῶν 
πεποιθήσεων, ἀπό τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑπο-
χρεώσεών του πρός τό κράτος ἤ νά ἀρνηθεῖ νά 
συμμορφωθεῖ πρός τούς νόμους), τό ἄρθρο 16 παρ. 
2, πού ἀναγορεύει σέ σκοπό τῆς παιδείας καί τήν 
ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως, ἀλλά 
καί ἀπό ὅλες τίς διατάξεις περί συνταγματικῶν 
δικαιωμάτων (ἄρθρα 4-25), ἡ ἄσκηση τῶν ὁποίων 
μπορεῖ νά γίνεται καί γιά θρησκευτικούς λόγους, 
εἴτε ἀτομικά εἴτε ὀμαδικά.

Τά ἄρθρα αὐτά ἑρμηνεύονται πλέον σέ συν-
άρτηση μέ δύο ἄλλα νομικά κείμενα ὑπερ-
νομοθετικῆς ἰσχύος, ἐπειδή ἡ χώρα μας εἶναι μέλος 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μέ εὐρωπαϊκό προσ-
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ανατολισμό:  α) Τή συνθήκη τοῦ Ἄμστερνταμ, πού 
προαναφέραμε, ὅπου δηλώνεται ὅτι οἱ σχέσεις 
Κρατῶν-Μελῶν μέ τίς διάφορες ἐκκλησίες καί 
θρησκευτικές συσσωματώσεις, ρυθμίζονται ἀπό 
τό ἐθνικό δίκαιο κάθε Κράτους-Μέλους.

β) Τά ἄρθρα 9 καί 11 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμ-
βασης ∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣ∆Α), τό 
1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ε.Σ.∆.Α. ἄρθρο 2 καί 
τό Σύμφωνο Ἀτομικῶν καί Πολιτικῶν ∆ικαιω-
μάτων (ἄρθρο 2, 18, 20 παρ. 2, 26, 27), τά ὁποῖα 
κατοχυρώνουν τή θρησκευτική ἐλευθερία καί 
αὐτονομία τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί 
συσσωματώσεων, ὡς συλλογικό δικαίωμα, ἔναντι 
τῶν Κρατῶν-Μελῶν τῆς Συμβάσεως.

Ἄρθρο 3: (Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας)

1. Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ 
θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ. H Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-
λάδας, πού γνωρίζει κεφαλή της τόν Κύριο 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα 
ἑνωμένη δογματικά μέ τή Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς 
Κωνσταντινούπολης καί μέ κάθε ἄλλη ὁμόδοξη 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τηρεῖ ἀπαρασάλευτα, 
ὅπως ἐκεῖνες, τούς ἱ. ἀποστολικούς καί συνοδι-
κούς κανόνες καί τίς ἱερές παραδόσεις. Εἶναι 
αὐτοκέφαλη, διοικεῖται ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδο τῶν ἐν 
ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων καί ἀπό τή ∆ιαρκῆ Ἱ. Σύνοδο 
πού προέρχεται ἀπό αὐτή καί συγκροτεῖται ὅπως 
ὁρίζει ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας, μέ 
τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου 
τῆς κθ ́  (29) Ἰουνίου 1850 καί τῆς Συνοδικῆς 
Πράξεως τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

2. Τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς πού ὑπάρχει σέ 
ὁρισμένες περιοχές τοῦ Κράτους δέν ἀντίκειται 
στίς διατάξεις τῆς προηγούμενης παραγράφου. 

3. Τό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τηρεῖται 
ἀναλλοίωτο. Ἡ ἐπίσημη μετάφρασή του σέ ἄλλο 
γλωσσικό τύπο ἀπαγορεύεται χωρίς τήν ἔγκριση 
τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας καί 
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στήν 
Κωνσταντινούπολη.

Τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975, ἔγινε 
δεκτό ὡς καινοτόμο σέ ἀρκετά σημεῖα, σέ 
σχέση μέ τά προγενέστερα Ἑλληνικά Συν-

τάγματα. Θεωρήθηκε, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν 
ἱστορική ἑρμηνεία τῆς διάταξης καί τίς προ-
παρασκευαστικές ἐργασίες τοῦ Συντάγματος τοῦ 
1975, λιγότερο ριζοσπαστικό ἀπό τόν (πλήρη) 
χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας, ἀλλά πάντως 
ὡς ἕνα ἰσχυρό βῆμα πρός τήν κατεύθυνση τῆς 
χαλάρωσης τῶν σχέσεων.

Πιό συγκεκριμένα, θεωρήθηκε ἀπό τήν Ἐκ-
κλησία ὡς φραγμός στίς πολιτειοκρατικές 
ἐπεμβάσεις στό ἐσωτερικό της καί ἰδίως στόν 
τρόπο διοίκησης καί κυρίως στόν τρόπο 
συγκρότησης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (τόσο τῆς 
Ἱεραρχίας, ὅσο καί τῆς ∆ιαρκοῦς), μετά τή νωπή 
τότε ἐμπειρία τῆς δικτατορίας καί τῶν ἀριστίνδην 
συνόδων πού αὐτή συγκρότησε μέ «συντακτικές 
πράξεις». Θεωρήθηκε, ὅμως, ἐπίσης ὡς σημαντικό 
βῆμα πρός τήν ἐναρμόνιση τοῦ ἄρθρου 3 μέ τό 
εὐρύτερο πλαίσιο τῆς συνταγματικῆς προστασίας 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας κατά τό ἄρθρο 13. 
Εἶναι, μάλιστα, εὐρύτατα ἀποδεκτή ἡ θέση πώς 
τό ἄρθρο 3 δέν μπορεῖ σέ καμμία περίπτωση 
νά ἑρμηνευθεῖ ὅτι εἰσάγει περιορισμό τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν μή ὀρθοδόξων.

Ἄλλωστε, εἶναι εὐρύς ὁ κατάλογος τῶν 
διαφορῶν πού χωρίζουν τό Σύνταγμα τοῦ 1975 
ἀπό τά προγενέστερα ἑλληνικά συντάγματα ὡς 
πρός μία σειρά θεμάτων πού ἀφοροῦν ὅμως τή 
θρησκευτική ἐλευθερία. Πράγματι, ἡ μεγάλη 
μεταβολή πού ἐπιφέρει τό Σύνταγμα τοῦ 1975 σέ 
σχέση μέ τά προγενέστερα συντάγματα εἶναι ὁ 
διαχωρισμός τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῆς θρησκείας 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς «ἐπικρατούσης» 
καί ἄρα τοῦ πεδίου ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 3, 
ἀπό τό πεδίο προστασίας τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας: ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 3 δέν 
λειτουργεῖ καί δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει ὡς 
κάμψη τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Περιβάλλει 
μέ μία θεσμική ἐγγύηση τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ὡς ὑποκείμενο καί φορέα τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας, ἀλλά δέν εἰσάγει οὔτε εὐθέως οὔτε 
ἐκ τοῦ πλαγίου περιορισμούς στή θρησκευτική 
ἐλευθερία ὁποιουδήποτε ἄλλου.

Τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος διασφαλίζει καί 
ἐγγυᾶται τό ὑφιστάμενο καθεστώς

α) τῶν σχέσεων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας 
πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί πρός 
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τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀλλά καί τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο (ἄρθρ. 3, 18 παρ. 8, 105).

β) Τή διοικητική αὐτοτέλεια καί τό Αὐτο-
κέφαλο της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἄρθρ. 3 
παρ. 1 ἐδαφ. γ ́ ) ὁριοθετεῖ τήν παρέμβαση τῆς 
Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί ἐγγυᾶται τήν αὐτονομία 
καί τό αὐτοδιοίκητό της καί τήν ὑπαγωγή της 
στό Σύνταγμα, ὅπως καί κάθε ἄλλης γνωστῆς 
θρησκείας ἤ Κοινότητας.

γ) Τόν σεβασμό καί τήν ἀπαρασάλευτη τήρηση 
τῶν ἱ. ἀποστολικῶν καί συνοδικῶν κανόνων 
καί τῶν ἱ. παραδόσεων (ἄρθρ. 3 παρ. 1 ἐδ. β ́ ) 
συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ἀναλλοιώτου τοῦ 
κειμένου τῆς Ἁγ. Γραφῆς  (ἄρθρ. 3 παρ. 3). 

Γιά τόν λόγο αὐτό πρέπει νά κατανοηθεῖ ἀπό 
τήν Πολιτεία ὅτι ἡ συνταγματική ἀναφορά τοῦ 
Πατριαρχικοῦ Τόμου τῆς κθ´ (29ης) Ἰουνίου 
1850 καί τῆς Συνοδικῆς Πράξεως τῆς δ ́ (4ης) 
Σεπτεμβρίου 1928 καθώς καί τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑποχρεώνει 
τόν συνταγματικό νομοθέτη νά παρέχει πλήρη 
προστασία στίς ἀναφερόμενες τριμερεῖς σχέσεις 
τῶν θεσμῶν.

Ἡ ἐγγύηση καί ἡ προστασία τῆς αὐτονομίας καί 
τοῦ αὐτοδιοικήτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ὡς πρός τήν ὁριοθέτηση τῆς παρεμβάσεως τῆς 
Πολιτείας, πρέπει νά λειτουργήσει ἐντός τῶν 
ἄρθρων 72 παρ. 1 καί 43 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, 
μέ τά ὁποῖα ἀπαιτεῖται, ἀφ’ ἑνός μέ τό ἄρθρο 72 
παρ. 1 ἡ ψήφιση ἀπό τήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς 
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, πού εἶναι νόμος τοῦ Κράτους, μέ τόν 
ὁποῖο ρυθμίζονται τά θέματα πού ἀναφέρονται 
στό ἄρθρο 3, ἀφ’ ἑτέρου δέ μέ τό ἄρθρο 43 
προβλέπεται εἰδικότερα ἡ παροχή νομοθετικῶν 
ἐξουσιοδοτήσεων πρός τά ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, διά τήν ἔκδοση Κανονιστικῶν 
πράξεων διοίκησης, πρός ρύθμιση ἐσωτερικῶν 
ζητημάτων. Μέ αὐτό τόν τρόπο διασφαλίζονται 
σαφέστατα τόσο ὁ διοικητικός διαχωρισμός ἀλλά 
καί οἱ διακριτοί ρόλοι τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας-
Κράτους.

Στό σημεῖο αὐτό θά ἤθελα νά ἐπισημάνω 
τά ἑξῆς: ἀπό τήν  ἐπιτροπή «Πρόταση γιά μία 
προοδευτική ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος» 

(27.3.2017) ὅσο καί στό «Καινοτόμο Σύνταγμα» 
(5.6.2016), γίνεται πρόταση γιά τήν εἰσαγωγή 
ρήτρας στό ἄρθρο 3 περί οὐδετερόθρησκου 
Κράτους, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι «ἡ Ἑλλάδα δέν 
εἶναι θρησκευτικά οὐδέτερο Κράτος καί πρέπει 
νά εἰσαχθεῖ σχετική ρήτρα στό Σύνταγμα». Ἡ 
πρόταση αὐτή γεννᾶ πολλά ἐρωτήματα.

 Πρῶτον, γιατί ἡ ρήτρα περί θρησκευτικά 
οὐδέτερου Κράτους εἰσάγεται στό ἄρθρο 3 τοῦ 
Συντάγματος, πού ἀφορᾶ καί ρυθμίζει εἰδικά 
τίς σχέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μέ τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καί καθ-
ίσταται μέ αὐτόν τόν τρόπο τό ἄρθρο 3 ἀνα-
θεωρητέο, καί ὄχι στό ἄρθρο 13 πού ρυθμίζει 
θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ἀφορᾶ ὅλα 
τά θρησκεύματα. Ἡ θρησκευτική οὐδετερότητα 
ἀποτελεῖ συνταγματική ἀρχή πού δέν ἑστιάζεται 
ἀποκλειστικά στή σχέση τοῦ Κράτους μέ ὁρισμένη 
θρησκευτική κοινότητα, καί ἐδῶ συγκεκριμένα τήν 
πλειοψηφοῦσα Ἐκκλησία τῆς χώρας. 

∆εύτερον, ἐάν ἡ αἰτιολογία εἶναι ὅτι τό νομικό 
δεδομένο εἶναι λόγῳ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης 
∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣ∆Α), ὅπου ὅλα 
τά Κράτη πού ἔχουν ὑπογράψει καί κυρώσει 
τήν Ε.Σ.∆.Α. ὑποχρεοῦνται νά τηροῦν τήν «ἀρχή 
τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας» ὅπως τήν 
ἐννοεῖ ἡ Ε.Σ.∆.Α., ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι στήν 
Ἑλληνική ἔννομη συνταγματική τάξη ὑφίσταται 
στό σύστημά της ἤδη ἡ «ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς 
οὐδετερότητας» ὡς ἰσχύουσα νομική ὑποχρέωση 
τοῦ Κράτους, ἐκτός τῶν ὑπαρκτῶν δεσμεύσεων 
τῶν ἄρθρων 4 καί 13 τοῦ Συντάγματος, νά σέβεται 
τή θρησκευτική ἐλευθερία ὅλων τῶν ἀτόμων καί 
θρησκευτικῶν κοινοτήτων.

Στό Σύνταγμα ὑπάρχουν ἤδη τρεῖς ἰσχυρές 
ρῆτρες ὑπέρ τοῦ χαρακτῆρα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Κράτους ὡς «κοσμικοῦ». Εἶναι τό ἄρθρο 1 παρ. 
2-3, ὅπου κατοχυρώνεται ἡ ἀρχή τῆς λαϊκῆς 
κυριαρχίας, τό ἄρθρο 87 παρ. 2, ὅπου ἀναφέρεται 
ἡ ὑπαγωγή τῆς δικαστικῆς λειτουργίας στό 
Σύνταγμα καί τούς νόμους, καί τό ἄρθρο 13 παρ. 
4, τό ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι «κανένας δέν μπορεῖ, 
ἐξαιτίας τῶν θρησκευτικῶν του πεποιθήσεων, νά 
ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων 
πρός τό Κράτος ἤ νά ἀρνηθεῖ νά συμμορφωθεῖ 
πρός τούς νόμους».

ΟΜΙΛΙΑΙ
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Στήν παράγραφο αὐτή βλέπουμε ὅτι θεμελιώνε-
ται ἡ ἀρχή τῆς «νόμῳ κρατούσης Πολιτείας», ὅπως 
περιορίζεται ἀπό τή θρησκευτική οὐδετερότητα. 
Στή διάταξη αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι καίρια γιά τόν 
χαρακτῆρα τοῦ κράτους, γιατί δέν ἐπιτρέπει τήν 
ἄρνηση ἐκτέλεσης νομοθετημένων ὑποχρεώσεων 
λόγῳ θρησκευτικῶν πεποιθήσεων (π.χ. τήν 
πληρωμή φόρων, ἐπειδή αὐτοί προορίζονται γιά 
ἐξοπλιστικά προγράμματα καί ἡ θρησκεία τῶν 
φορολογουμένων δέν τό ἐπιτρέπει). Εἶναι ἄξιο 
παρατηρήσεως καί τό γεγονός ὅτι ἡ «Πρόταση γιά 
ἕνα Καινοτόμο Σύνταγμα» προτείνει, πλήν ἄλλων, 
τήν ἐξάλειψη στήν ἀναθεωρητική διαδικασία τῆς 
καθαρά κοσμικοῦ χαρακτῆρα παραγράφου 4 τοῦ 
ἄρθρου 13 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.  

Τρίτον, ἡ ἀόριστη ρήτρα τοῦ θρησκευτικά 
οὐδέτερου Κράτους πρέπει νά διευκρινισθεῖ 
ποῦ παραπέμπει: στή δυσμενῆ οὐδετερότητα 
(θρησκευτικά ἀδιάφορο κράτος) τοῦ γαλλικοῦ 
μοντέλου, σέ ἤπια οὐδετερότητα (μή παρεμ-
βατικό κράτος, τό ὁποῖο ἐνισχύει τά θρη-
σκεύματα καί ἀναγνωρίζει ἰδιαίτερο καθεστώς 
γιά τή διευκόλυνση τῆς ἀποστολῆς τους) τοῦ 
γερμανικοῦ μοντέλου ἤ τοῦ ἀμερικανικοῦ 
μοντέλου (κράτος πού δέν παρεμβαίνει στίς 
θρησκευτικές Κοινότητες, δέν ἀπαγορεύεται 
ἡ θρησκευτική ἐθιμοτυπία π.χ. θρησκευτικός 
ὅρκος τοῦ Προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν 
τῆς Ἀμερικῆς); Πρέπει νά διευκρινιστεῖ τό σαφές 
περιεχόμενο τῆς οὐδετερότητας πού ἐννοεῖται.

Ἡ τυχόν κατάργηση τοῦ ἄρθρου 3, μέσῳ τῆς 
ἀναθεωρητικῆς διαδικασίας, θά δημιουργήσει 
ἐμπλοκές καί προβλήματα στίς τριμερεῖς σχέσεις 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους μέ τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Θά 
πρέπει νά παραμείνει καί νά συμπεριλάβει στό 
πεδίο προστασίας του ἀπό τόν κοινό νομοθέτη 
ἀσφαλιστικές δικλείδες ἀσφαλοῦς καί θετικῆς 
συνταγματικῆς προστασίας τῆς αὐτονομίας καί 
τῆς αὐτοδιοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
στήν Ἑλλάδα, ὡς ὑποκειμένου θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας καί μάλιστα τοῦ πολυπληθεστέρου.

Βεβαίως, ἡ θέση βάσεων γιά τήν ἄσκηση 
μιᾶς συγχρόνου καί μακρόπνοης θρησκευτικῆς 
πολιτικῆς ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, 
γιά ὅλα τά θρησκεύματα καί ὄχι μόνο γιά τήν 

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καθώς καί ἡ πλήρης κατ-
οχύρωση αὐτοδιοίκησης γιά τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, εἶναι δύο καίρια ζητήματα, πού δέν 
σχετίζονται οὔτε ἐξαρτᾶται ἡ θετική ἔκβαση 
τῆς πορείας τους ἀπό τήν ἀναθεώρηση τοῦ 
Συντάγματος, ἀλλά μέ τή σωστή ὁριοθετημένη 
πρωτοβουλία τοῦ κοινοῦ νομοθέτη (ἄρθρα 72 
παρ. 1 καί 43).

13. Ἡ σχέση τῶν ἄρθρων 3 καί 13 τοῦ Συντάγ-
ματος

Ἡ θρησκευτική ἐλευθερία εἶναι ἡ κύρια 
συνταγματική βάση γιά τή ρύθμιση τῶν σχέσεων 
Κράτους καί Ἐκκλησίας. Τό ἄρθρο 3 συνιστᾶ 
μία θεσμική ἐγγύηση πού περιβάλλει τήν Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἕνα ἀπό τά ὑποκείμενα 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ὄχι κάμψη 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἤ ρήτρα ἐξαίρεσης 
ἀπό αὐτήν. Μέ ἄλλα λόγια τό ἄρθρο 3 δέν 
μπορεῖ σέ καμμία περίπτωση νά ἐκληφθεῖ καί 
νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἐπιχείρημα ὑπέρ τοῦ 
περιορισμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν 
ἑτεροδόξων ἤ ἀλλοθρήσκων ἤ ἄθεων ἤ ἀθρήσκων 
ἤ ἀγνωστικιστῶν κ.λπ.

Ἀντίθετα, ἡ συστηματική ἑρμηνεία τοῦ συνόλου 
τῶν σχετικῶν συνταγματικῶν διατάξεων, σέ 
ἀντιπαραβολή μέ τά προγενέστερα ἑλληνικά 
συντάγματα, ἀναδεικνύει ὡς βασική ἐπιλογή τοῦ 
ἰσχύοντος Συντάγματος τήν πλήρη προστασία 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Αὐτή, ὅμως, ἡ 
ἐπιλογή στό ἐπίπεδο τοῦ Συντάγματος δέν 
ἀληθεύει πάντοτε στήν πράξη, λόγῳ διαφόρων 
ἀδρανειῶν πού ἐντοπίζονται εἴτε στή διοικητική 
πρακτική εἴτε στή νομολογία ἀκόμη καί τῶν 
ἀνωτάτων δικαστηρίων.

Ὅλα αὐτά, ὅμως, τά ὑπαρκτά προβλήματα 
μποροῦν νά ἀντιμετωπιστοῦν –καί σέ μεγάλο 
βαθμό ἀντιμετωπίζονται– μέ διάφορες νομο-
θετικές ἤ διοικητικές πρωτοβουλίες, χωρίς νά 
ἀπαιτεῖται ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Ἀπ-
αιτεῖται, ἀντιθέτως, ἐφαρμογή τῶν ὑφισταμένων 
συνταγματικῶν διατάξεων καί ἰδίως τοῦ ἄρθ. 13.

Εἶναι, συνεπῶς, ἄλλο θέμα ἡ ὁλοκλήρωση στήν 
πράξη καί ὁ πλήρης σεβασμός τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας καί ἄλλο πράγμα ἡ σχέση Κράτους 
καί Ἐκκλησίας, συνταγματικό θεμέλιο τῆς ὁποίας 



25

εἶναι ἀκριβῶς ἡ θρησκευτική ἐλευθερία. Στό 
μέτρο, ἑπομένως, πού τό Σύνταγμα ὡς ὕπατη 
πολιτειακή πράξη ἐγγυᾶται καί προστατεύει 
τή θρησκευτική ἐλευθερία καί στό μέτρο πού 
ἡ θρησκευτική ἐλευθερία εἶναι τό βασικό συν-
ταγματικό πλαίσιο τῶν σχέσεων Κράτους καί Ἐκ-
κλησίας, ὁ «χωρισμός» Κράτους καί Ἐκκλησίας 
ὑπό τήν ἔννοια τῆς ἀδιαφορίας τοῦ Συντάγματος 
γιά τή ρύθμιση τῶν σχετικῶν ζητημάτων εἶναι 
ἀδύνατος. Τό Σύνταγμα προστατεύει καί πρέπει 
νά προστατεύει τή θρησκευτική ἐλευθερία.

Φορέας τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας εἶναι 
ὁ καθένας. Προφανῶς αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη ση-
μασία γιά τούς ἀθέους, τούς ἀγνωστικιστές, 
τούς ἀλλοθρήσκους ἤ τούς ἑτεροδόξους. Ἔχει, 
ὅμως, ἰδιαίτερη σημασία –ἐξ ἐπόψεως πλειονο-
ψηφίας τοὐλάχιστον– καί γιά τούς ὀρθοδόξους 
χριστιανούς καί γιά τήν Ἐκκλησία τους, δηλ. τήν 
Ὀρθόδοξη Εκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σέ σχέση μέ 
τό Κράτος.

Ἡ ἐφαρμογή τῶν ὑφισταμένων συνταγματικῶν 
διατάξεων τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος 
περί θρησκευτικῆς ἐλευθερίας δέν ἀπαιτεῖ ἀνα-
θεώρηση τοῦ Συντάγματος ὡς πρός τίς σχέσεις 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. 

Βασική ἐπιλογή τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος 
ἀποτελεῖ τό ἄρθρο 13 γιά τήν πλήρη προστασία 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τό ὁποῖο ἔχει ὡς 
ἑξῆς: 

1. «Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης 
εἶναι ἀπαραβίαστη. Ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν 
καί πολιτικῶν δικαιωμάτων δέν ἐξαρτᾶται ἀπό 
τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.

2. Κάθε γνωστή θρησκεία εἶναι ἐλεύθερη καί 
τά σχετικά μέ τή λατρεία της τελοῦνται ἀν-
εμπόδιστα ὑπό τήν προστασία τῶν νόμων. Ἡ 
ἄσκηση τῆς λατρείας δέν ἐπιτρέπεται νά προσ-
βάλλει τή δημόσια τάξη ἤ τά χρηστά ἤθη. Ὁ 
προσηλυτισμός ἀπαγορεύεται.

3. Οἱ λειτουργοί ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν 
ὑπόκεινται στήν ἴδια ἐποπτεία της Πολιτείας καί 
στίς ἴδιες ὑποχρεώσεις ἀπέναντί της, ὅπως καί 
οἱ λειτουργοί τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας. 

4. Κανένας δέν μπορεῖ, ἐξαιτίας τῶν θρησκευ-
τικῶν του πεποιθήσεων, νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν 
ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων πρός τό Κράτος ἤ 

νά ἀρνηθεῖ νά συμμορφωθεῖ πρός τούς νόμους. 
5. Κανένας ὅρκος δέν ἐπιβάλλεται χωρίς νόμο, 

πού ὁρίζει καί τόν τύπο του.»
Προβλήματα ἐφαρμογῆς στήν πράξη μποροῦν 

νά ἀντιμετωπιστοῦν μέ νομοθετικές ἤ διοικητικές 
πρωτοβουλίες χωρίς νά ἀπαιτεῖται ἀναθεώρηση 
τοῦ Συντάγματος. Ἀπαιτεῖται ἁπλῶς ἐφαρμογή 
τῶν ὑφισταμένων συνταγματικῶν διατάξεων καί 
ἰδίως τοῦ ἄρθρου 13. 

Πρόσφατος νόμος, ὁ ὁποῖος ρυθμίζει τέτοια 
ζητήματα, εἶναι ὁ Ν. 4301/2014 «Ὀργάνωση τῆς 
νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων 
καί τῶν ἑνώσεών τους στήν Ἑλλάδα καί ἄλλες 
διατάξεις ἁρμοδιότητος Γ. Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων καί λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ. Α´ ἀριθ. 
φύλλου 223/7.10.2014), μέ τόν ὁποῖο παρέχεται 
ἡ Νομική Προσωπικότης Θρησκευτικοῦ Προσώ-
που σέ ὅλες τίς γνωστές ἐν Ἑλλάδι Θρησκευτικές 
Κοινότητες, ρυθμίζονται ζητήματα ἱδρύσεως 
εὐκτηρίων οἴκων καί ἡσυχαστηρίων. Εἶναι προ-
φανές ἀπό τή σύντομη αὐτή ἐπισκόπηση ὅτι 
ζητήματα ἐφαρμογῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας σέ 
ἐπίπεδο κοινῆς νομοθεσίας (π.χ. πολιτική κηδεία, 
καύση νεκρῶν, ὀνοματοδοσία κ.ἄ.) μποροῦν νά 
ρυθμισθοῦν μέ νόμο. ∆έν δύναται, ὅμως, ὁ νόμος 
νά ὑποχρεώνει τήν Ἐκκλησία σέ περιπτώσεις, 
κατά τίς ὁποῖες τά δόγματα καί οἱ παραδόσεις 
της δέν ἐπιτρέπουν, νά τελεῖ θρησκευτικές ἀκο-
λουθίες καί ἱεροπραξίες.

Εἶναι, ὅμως, ἐξ ἴσου προφανές ὅτι εἶναι ἄλλο 
ζήτημα ἡ ἀναγκαία ὁλοκλήρωση τῆς θρησκευτι-
κῆς ἐλευθερίας ἀπό τόν κοινό νομοθέτη σέ ὅλα τά 
ἐπίπεδα καί ἄλλο πρᾶγμα ἡ σχέση Κράτους καί 
Ἐκκλησίας ὡς σχέση συνταγματικῶς ρυθμισμένη 
μέ βασικό πλαίσιο τή θρησκευτική ἐλευθερία, 
ὑποκείμενο τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία. ∆έν ἀπαιτεῖται ἀναθεώρηση τοῦ ὑφ-
ισταμένου συνταγματικοῦ πλαισίου τῶν σχέ-
σεων Ἐκκλησίας-Κράτους, δηλαδή, γιά τήν κατ-
οχύρωση δικαιωμάτων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας 
πολιτῶν ἀπό τόν κοινό νομοθέτη, πού δέν 
ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

14. Προτεινόμενες ἀλλαγές στή συζήτηση περί 
ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, βάσει τῆς 
ἀρχῆς τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητος
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α)Τό προοίμιο τοῦ Συντάγματος
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τόν σχολιασμό τῆς ἄποψης 

ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο γιά τή σημερινή ἐποχή 
καί ἀσυμβίβαστο μέ τή θρησκευτική ἐλευθερία 
νά προτάσσεται τοῦ Συντάγματος ἡ ἐπίκληση 
«εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί 
Ἀδιαιρέτου Τριάδος», γιατί αὐτή προσδίδει 
θεοκρατικό ἤ πάντως ὀρθόδοξο χαρακτῆρα 
στό ἴδιο τό θεμέλιο τῆς συνταγματικῆς τάξης. 
Τό προοίμιο, ὅμως, αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό 
προοίμιο τῆς ∆ιακήρυξης τῆς Ἀνεξαρτησίας, πού 
προτάσσεται τοῦ Συντάγματος τῆς Ἐπιδαύρου 
ὡς καταστατικῆς καί γενέθλιας πράξης τοῦ 
νέου ἑλληνικοῦ κράτους· γιά τήν ἀκρίβεια, ὡς 
καταστατικῆς πράξης τῆς «πολιτικῆς ὕπαρξης 
καί ἀνεξαρτησίας» τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, πού 
κηρύχθηκε διά τῶν νομίμων παραστατῶν του 
«εἰς ἐθνικήν συνηγμένων συνέλευσιν ἐνώπιον 
Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἐν Ἐπιδαύρῳ».

Ἡ διατήρηση συνεπῶς τοῦ προοιμίου εἶναι 
πράξη ἱστορικῆς μνήμης καί σεβασμοῦ τῆς 
ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους 
καί ὄχι πράξη θρησκευτικοῦ χρωματισμοῦ, πού 
προσβάλλει τό θρησκευτικό φρόνημα ἤ τίς 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις τῶν μή χριστιανῶν 
ἤ τῶν μή ὀρθοδόξων. Κατά τόν τρόπο αὐτό 
πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται τό προοίμιο, πού 
δέν ἔχει κανονιστικό περιεχόμενο καί παρέμεινε 
διατυπωμένο στήν καθαρεύουσα καί μετά τή 
συνολική μεταφορά τοῦ Συντάγματος στή δημοτική 
μέ τό Β ́ Ψήφ. τῆς ΣΤ ́ Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς.

Καί ὑπό τήν ἐκδοχή πάντως ὅτι τίποτε στό 
συνταγματικό κείμενο δέν στερεῖται κάποιας 
κανονιστικῆς σημασίας, ἡ σημασία αὐτή προ-
κύπτει ἀπό τήν ἑρμηνεία τοῦ προοιμίου σέ σχέση 
μέ τήν ἱστορική ἐξέλιξη καί τή διαμόρφωση τοῦ 
κανονιστικοῦ περιεχομένου τῶν συνταγματικῶν 
διατάξεων καί ἐν προκειμένῳ τοῦ ἄρθρου 13 πού 
διασφαλίζει τή θρησκευτική ἐλευθερία.

Κατά τήν ἴδια λογική τό Σύνταγμα τῆς 
Ἰρλανδίας τοῦ 1937/1987 ἐπικαλεῖται τήν Ἁγία 
Τριάδα, τό Σύνταγμα τῆς Ἑλβετίας τοῦ 1874 τό 
ὄνομα τοῦ παντοδύναμου θεοῦ, ἡ ∆ιακήρυξη 
τῆς Ἀνεξαρτησίας τῶν Η.Π.Α. τοῦ 1776 ἐπι-
καλεῖται τήν «μαρτυρία τοῦ ἀνωτάτου κριτῆ 
τοῦ σύμπαντος» καί δηλώνει ἐμπιστοσύνη στήν 

«προστασία τῆς θείας πρόνοιας», χωρίς αὐτό νά 
θίγει τήν ἀπόλυτη θρησκευτική οὐδετερότητα 
τοῦ κράτους. Τό δέ προοίμιο τοῦ Θεμελιώδους 
Νόμου τῆς Βόννης τοῦ 1949 ἐπικαλεῖται ἐπίσης 
τήν «συνείδηση τῆς εὐθύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
καί τῶν ἀνθρώπων». Οἱ ἐπικλήσεις αὐτές μπορεῖ 
νά μήν ὑποδηλώνουν ὅλες χριστιανική ἤ –πολύ 
περισσότερο– ὀρθόδοξη πίστη, ἀλλά πάντως εἶ-
ναι θρησκευτικοῦ χαρακτῆρα.

Ἔχει διατυπωθεῖ, ἐπίσης, ἡ ἄποψη πώς ἡ 
ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι παρῳχημένη, 
γιατί συνιστᾶ ἐπανάληψη τῆς προμετωπίδας 
τῶν συνθηκῶν πού συνήπτοντο μεταξύ τῶν χρι-
στιανῶν μοναρχῶν τήν περίοδο τῆς ἀπόλυτης 
μοναρχίας. Τόσο, ὅμως, ἡ ἄποψη αὐτή, ὅσο καί 
ἐκείνη πού βλέπει στήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας 
Τριάδος ἕνα πανηγυρικό στοιχεῖο ὀρθοδόξου 
θρησκευτικοῦ χρωματισμοῦ τοῦ κράτους θά 
ἔπρεπε νά συνεκτιμήσουν μία σειρά ἀπό δε-
δομένα: πρῶτον, τό λεγόμενο «προοίμιο» ἰσχύον-
τος ἑλληνικοῦ Συντάγματος δέν εἶναι κατά 
κυριολεξία προοίμιο, ἀλλά ἐπίκληση τοῦ θείου 
(invocatio dei). ∆εύτερον, ἡ ἐπίκληση αὐτή δέν 
ἔχει ὀρθόδοξο, ἀλλά γενικότερο χριστιανικό 
περιεχόμενο, καθώς τό Τριαδικό ∆όγμα δέν εἶναι 
ὀρθόδοξο, ἀλλά εὐρύτερης ἀποδοχῆς χριστιανικό 
δόγμα, ὅπως δείχνει π.χ. καί ἡ ὕπαρξη τῆς ἴδιας 
ἐπίκλησης στό ἰρλανδικό Σύνταγμα. Τρίτον, ἡ 
∆ιακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας πού ἔγινε στήν Ἐπι-
δαυρο, ὅπως καί ὁλόκληρο τό «κεκτημένο» τῆς 
ἑλληνικῆς συνταγματικῆς ἱστορίας θά μποροῦσε 
κάλλιστα νά ἀναφέρεται στό προοίμιο ἑνός 
συγχρόνου Συντάγματος πού ἔχει συνείδηση τῆς 
ἱστορικῆς προέλευσης. Στό πλαίσιο αὐτό, φυ-
σικά, θά γινόταν ἀναφορά καί στίς ἐπικλήσεις 
τῶν διακηρύξεων καί τῶν συνταγμάτων πού 
συγκροτοῦν αὐτό τό ἱστορικό συνταγματικό 
κεκτημένο.

β) Ἐπίσημες κρατικές τελετές μέ θρησκευτικό 
μέρος

Τό πολιτικό αἴτημα τοῦ συνταγματικοῦ χω-
ρισμοῦ ἤ καλύτερα τῆς διάκρισης τῶν σχέσεων 
Κράτους καί (Ὀρθόδοξης) Ἐκκλησίας μέ τήν 
κατάργηση τοῦ ἄρθρου 3 καί τοῦ προοιμίου τοῦ 
Συντάγματος ἀποβλέπει μᾶλλον στόν περιορισμό 
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τῆς «θρησκείας» στόν χῶρο τῆς «ἰδιωτικότητας». 
Αὐτοί πού ὑποστηρίζουν τήν ἄποψη αὐτή, γιά 
τή θρησκευτική οὐδετερότητα τοῦ Κράτους, 
ὥστε νά παύσει ἡ ἀνάμειξη τοῦ Κράτους μέ τήν 
ὀρθόδοξη χριστιανική ἐθιμοτυπία (παρουσία 
πολιτικῶν σέ θρησκευτικές τελετές, στρατιωτικά 
ἀγήματα σέ λιτανεῖες, ἐπίσημες δοξολογίες, 
ὁρκωμοσίες πολιτικῆς ἡγεσίας κ.λπ.) ἀγνοοῦν 
ὁρισμένες βασικές προϋποθέσεις. Ταυτίζουν τίς 
σχέσεις Κράτους καί Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
μέ τόν χωρισμό τῆς κοινωνίας καί Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας. Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνον ὁ κλῆρος 
ἀλλά κλῆρος καί λαός. Τό μέτρο τῆς θρησκευ-
τικότητος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ δηλαδή Λαοῦ, δέν ἀποτελεῖ νομικό ζήτημα 
καί μάλιστα ρυθμιστέο μέ κανόνες δικαίου αὐξη-
μένης τυπικῆς ἰσχύος. Τά ἔθιμα ὡς ἐκ τῆς μή 
νομοθετικῆς προέλευσής τους, οὔτε ἐπιβλήθηκαν 
μέ νόμο, ὥστε νά μποροῦν νά καταργηθοῦν διά 
νόμου, οὔτε ἡ διατήρησή τους ἔχει σχέση μέ 
τή νομοθεσία, ἀλλά μέ τό πραγματικό γεγονός 
τῆς ἐπιρροῆς τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς 
μαρτυρίας στό κοινωνικό γίγνεσθαι τῆς Ἑλλάδος. 
Ἑπομένως, ἡ ἐνοχλητική ἤ μή παρουσία τους ἤ 
ἡ παρουσία πολιτικῶν σέ θρησκευτικές τελετές 
δέν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο νομικῆς ρύθμισης, 
ἀλλά ἔχουν σχέση μέ τή ζωντανή σχέση ἑλλη-
νικῆς κοινωνίας καί ὀρθόδοξης θρησκευτικῆς 
μαρτυρίας καί ὄχι τή θεσμική σχέση Κράτους καί 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἡ παρουσία ἐκπροσώπων τοῦ Κράτους κατά 
τίς θρησκευτικές τελετές προφανῶς δέν ἀπορ-
ρέει ἀπό κάποιο νομοθετικό πλαίσιο οὔτε ἀπό 
τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος. Ἡ ὀργάνωση τῶν 
θρησκευτικῶν αὐτῶν τελετῶν εἶναι βεβαίως μία 
ἀπόδοση τιμῆς στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί 
στόν ἱστορικό ρόλο πού διαδραμάτισε στή χώρα 
μας. Ἡ συμμετοχή, ὅμως, στό θρησκευτικό αὐτό 
μέρος, δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὑποχρεωτική γιά 
ὅποιον ἔχει συνειδησιακό πρόβλημα. Μπορεῖ νά 
συμμετάσχει σέ ἕνα σαφές πολιτικό μέρος τοῦ 
ὅλου ἑορτασμοῦ. Τό ζήτημα, βεβαίως, ἐξακολουθεῖ 
νά ὑφίσταται ὅταν τό «πολιτικό μέρος» τοῦ ὅλου 
ἑορτασμοῦ δέν εἶναι ἐπαρκές, γιά νά διασφαλίσει, 
ὑπό συνθῆκες ἴσου σεβασμοῦ πρός ὅλους, τή 
συμμετοχή ὅλων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ὑπό 

μόνη τήν ἰδιότητά τους αὐτή. Αὐτό πρέπει νά 
ρυθμίστει σέ κάθε εἰδικότερη περίπτωση. 

γ) Χριστιανικά σύμβολα σε δημόσιους χώρους
Ἡ παρουσία χριστιανικῶν συμβόλων σέ 

δημόσιους χώρους πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι 
συγκροτεῖ ἕνα ἀπόθεμα ἱστορικῆς μνήμης 
καί πολιτειακοῦ συμβολισμοῦ, τό ὁποῖο δέν 
συνιστᾶ σέ καμμία περίπτωση οὔτε δήλωση 
θρησκευτικοῦ χρωματισμοῦ τοῦ κράτους οὔτε 
προσβολή τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν μή 
χριστιανῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἀπό τό Εὐρωπαϊκό 
∆ικαστήριο ∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, γιά τά 
θρησκευτικά σύμβολα στούς δημόσιους χώρους, 
ἔχει τονισθεῖ ἡ διάσταση τοῦ παραδεκτοῦ 
πολιτισμικοῦ συμβολισμοῦ τους. Κατά τή 
νομολογία τοῦ Ἀνωτάτου αὐτοῦ ∆ικαστηρίου 
ἀποτελοῦν, δηλαδή, καί στοιχεῖο πολιτιστικῆς 
ταυτότητας μίας κοινωνίας καί ἡ διατήρησή τους 
ἐμπίπτει στό ἐπιτρεπτό περιθώριο ἐκτίμησης 
κάθε κράτους, ἐφ’ ὅσον δέν συνδυάζεται μέ 
πρακτικές παραβίασης τῶν δικαιωμάτων πού 
κατοχυρώνει ἡ Εὐρωπαϊκή Σύμβαση ∆ικαιωμάτων 
τοῦ Ἀνθρώπου. 
δ) Ἡ νομική προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τά Νομικά 
Πρόσωπα αὐτῆς, διά τούς γνωστούς ἱστορικούς 
λόγους ἀναγνωρίσεως, κατά τίς νομικές τους 
σχέσεις «λογίζονται» κατά τό ἄρθρο 1 τοῦ νόμου 
590/1977 ΚΧ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Νομικά 
Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου. Ἐκτός, ὅμως, ἀπό 
τά Νομικά Πρόσωπα αὐτά, τήν ἴδια νομική 
προσωπικότητα  μέ τήν  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
καί τούς φορεῖς της, δηλαδή ΝΠ∆∆, πάλι γιά 
ἱστορικούς λόγους, ἔχουν τό Κεντρικό Ἰσραηλιτικό 
Συμβούλιο τῆς Ἑλλάδος καί οἱ Ἰσραηλιτικές 
Κοινότητες Ν.2456/1920 (ΦΕΚ Α ́173), ΑΝ 2544/
1940 (ΦΕΚ Α ́287), ΑΝ 846/1946 (ΦΕΚ Α ́144), 
Ν∆ 301/1869 (ΦΕΚ 195) Π∆ 182/1978 (ΦΕΚ Α 40) 
καί οἱ τρεῖς μουσουλμανικές Μουφτεῖες Ν. 2345/
3.7.1920, οἱ ὁποῖες εἶναι δημόσιες ὑπηρεσίες μέ 
τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Ν. 1920/4.2.1991. Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, λοιπόν, καί οἱ φορεῖς 
της εἶναι ΝΠ∆∆, ὄχι ἐπειδή τό ἄρθρο 3 τοῦ 
Συντάγματος προβλέπει ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὐτή 
εἶναι ὁ φορέας τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας στήν 
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Ἑλλάδα, ἀλλά ἐπειδή ὁ καθορισμός τῆς νομικῆς 
μορφῆς τῶν Νομικῶν Προσώπων τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος ὡς ∆ημοσίου ∆ικαίου ἤ Ἰδιωτικοῦ 
∆ικαίου ἀντίστοιχα, ἀνήκει στήν ἁρμοδιότητα 
τοῦ κοινοῦ καί ὄχι τοῦ συνταγματικοῦ νομοθέτη. 
Τό νομικό δεδομένο εἶναι ὅτι οἱ φορεῖς τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ΝΠ∆∆, ἐπειδή τό 
ἀναφέρει ὁ Ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆ Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος» (Σεβ. 
Μητροπολίτου Σύρου κ. ∆ωροθέου «Ἀμφιετηρίς 
Τεσσαρακονταετίας, Κ.Χ. (Ν. 590/1997). Λόγος 
ἐκφωνηθείς τήν 9ην Ὀκτωβρίου 2017, εἰς τήν 
Μεγάλην Αἴθουσα τῆς Ἱεραρχίας, ἐνώπιον τῆς 
∆ΙΣ) καί ὄχι τό Σύνταγμα. Μάλιστα οἱ ἐκκλη-
σιαστικοί φορεῖς κηρύχθηκαν ΝΠ∆∆ ἤδη ἀπό 
τό 1969, πρίν δηλαδή ἀπό τή θέση σέ ἰσχύ τοῦ 
Συντάγματος τοῦ 1975, μέ Ν∆ 126/1969, τό ὁποῖο 
βασίστηκε σέ σχέδιο τῆς κυβερνήσεως Γεωργίου 
Παπανδρέου.

Ὁ χαρακτηρισμός τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅμως, ὡς «δημοσίου σκοποῦ», μέ τήν ἔννοια 
ὅτι τό θρησκευτικό της ἔργο ἀντιμετωπίζεται 
ὡς ἀποστολή δημοσίου ἐνδιαφέροντος ἀπό τά 
δικαστήρια καί τή νομική θεωρία, δέν σημαίνει 
ὅτι ἀσκεῖ μία (κατά τό Σύνταγμα) «κρατική 
ἁρμοδιότητα», ἡ ὁποία ἐντάσσεται στόν πυρῆνα 
τοῦ κράτους. Τά νομικά πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος δέν ὑπάγονται στή ∆ημόσια ∆ιοί-
κηση, οὔτε στόν «δημόσιο τομέα», ὅπως αὐτός 
ὁρίζεται στά διάφορα νομοθετήματα, οὔτε στή 
«Γενική Κυβέρνηση» (ἄρθρο 14 παρ. 1 ν. 4270/
2014, ΦΕΚ Α ́143). Ἀντίθετα συγκεντρώνουν τίς 
κατωτέρω ἰδιότητες, πού τά ἀποκλείουν ἀπό 
τήν ἔνταξή τους στόν στενό ἤ εὐρύτερο ∆ημόσιο 
Τομέα:

• ∆έν εἶναι φορεῖς τῆς κατά τόπον (κρατικῆς) 
αὐτοδιοικήσεως (ὅπως εἶναι οἱ ∆ῆμοι καί οἱ 
Περιφέρειες) οὔτε τῆς καθ’ ὕλην αὐτοδιοικήσεως 
τοῦ κράτους (ὅπως τά ἄλλα ΝΠ∆∆ μέ κρατική 
ἀποστολή). ∆έν ἀσκοῦν συνεπῶς μία κρατική 
ἁρμοδιότητα κατά παραχώρηση τῆς Πολιτείας, 
ἀλλά τή θρησκευτική τους ἐλευθερία. 

• Εἶναι αὐτοχρηματοδοτούμενα νομικά πρόσω-
πα, χωρίς νά λαμβάνουν τακτικές ἐπιχορηγήσεις 
ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό. Σημειώνεται, 
ἐπίσης, ὅτι οἱ μισθοί τῶν κληρικῶν πού εἶναι 

ἐφημέριοι σέ Ἐνορίες, τῶν ἱεροκηρύκων καί 
ὁρισμένων (λαϊκῶν) ὑπαλλήλων καταβάλλονται 
ἀπευθείας σέ αὐτούς ἀπό τήν Ἑνιαία Ἀρχή 
Πληρωμῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Κατ’ 
ἐπέκταση, τό δημόσιο χρῆμα γιά τή μισθοδοσία 
καί ἀσφάλιση τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου δέν περνᾶ 
ἀπό τά ταμεῖα τῆς Ἐκκλησίας.

• Εἶναι αὐτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα 
ἔναντι τοῦ κράτους:  τά ὄργανα διοίκησής τους 
δέν διορίζονται ἀπό τό κράτος. Εἶναι αἱρετά καί 
ἰσόβια ἤ διορίζονται ἀπό αἱρετά ὄργανα. 

Τά ΝΠ∆∆ τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν φορέων της 
εἶναι ὑπό τήν ἐποπτεία καί τόν δημοσιονομικό 
ἔλεγχο τῶν ἐλεγκτικῶν ὀργάνων τοῦ κράτους, 
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ΚΧ τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος (ἀρθρ. 45 παρ. 4). Ὁποιαδήποτε 
ὑποβίβαση τῶν νομικῶν προσώπων τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν φορέων της δέν θά 
πρέπει αὐτομάτως νά ἐπιφέρει καί τήν ὑποβίβαση 
τῶν λοιπῶν νομικῶν προσώπων, δηλαδή τοῦ 
Κεντρικοῦ Ἰσραηλητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν 
Μουφτειῶν, γιά λόγους ἰσότητος; Ἡ ὁποιαδήποτε, 
ὅμως, ρύθμιση ἀπό τόν κοινό νομοθέτη στό θέμα 
αὐτό εἶναι προφανές ὅτι πρέπει νά γίνει στό 
πλαίσιο τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῆς 
θρησκευτικῆς ἰσότητος (ἀρθρ. 13 παρ. 1 καί 4 
παρ. 1 τοῦ Συντάγματος). Ἡ ρύθμιση πού θά 
γίνει, συνεπῶς, γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
πρέπει νά ἐναρμονίζεται μέ τίς λύσεις πού θά 
ἐπιλεγοῦν ἀπό τόν κοινό νομοθέτη καί ὡς πρός 
ἄλλες ὀργανωτικές ἐκφάνσεις τῆς ὀρθόδοξης 
ἐκκλησίας (Ἐκκλησία Κρήτης, Μητροπόλεις ∆ω-
δεκανήσου κ.λπ.). 

ε) Ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου καί ἡ ἐκκλησιαστική 
Ἐκπαίδευση

Ὑπάρχει, ὅμως, καί κάτι ἄλλο ἐξίσου σημαν-
τικό: στήν ἑλληνική ἔννομη τάξη προστατεύεται ἡ 
θρησκευτική ἐλευθερία καί ὄχι ἁπλῶς καί μόνον 
ἡ ἀνεξιθρησκία, δηλαδή ἡ ἀνοχή τοῦ κράτους 
ἔναντι ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων, ἀρνητικῶν ἤ θε-
τικῶν, τοῦ θρησκευτικοῦ γίγνεσθαι. ∆ιασφάλιση 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας σημαίνει, ὅμως, 
ὅτι τό Κράτος δέν «ἀνέχεται» ἁπλῶς, ἀλλά ὅτι 
ὑποχρεοῦται καί νά προστατεύει μέ θετικό τρόπο 
τή θρησκευτική συνείδηση καί τή λατρεία γιά 
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κάθε «γνωστή» θρησκεία. Αὐτό σέ συνδυασμό 
μέ τήν παράγραφο 3 τοῦ ἄρθρου 13, σύμφωνα 
μέ τό ὁποῖο «οἱ λειτουργοί ὅλων τῶν γνωστῶν 
θρησκειῶν ὑπόκεινται στήν ἴδια ἐποπτεία τῆς 
πολιτείας καί στίς ἴδιες ὑποχρεώσεις ἀπέναντί 
της, ὅπως καί οἱ λειτουργοί τῆς ἐπικρατούσης 
θρησκείας», δίνει ἀπάντηση καί στό ζήτημα 
τῆς κρατικῆς μισθοδοσίας τῶν λειτουργῶν τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα τό ∆ημόσιο δέν μισθοδοτεῖ μόνο 
τούς ὀρθοδόξους κληρικούς (καί ὁρισμένους ἀπό 
τούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους τῶν Ἱ. Μη-
τροπόλεων), ἀλλά καί τούς Μουφτῆδες καί τούς 
Ἱεροδιδασκάλους τῆς ∆υτ. Θράκης – καί ὀρθῶς.

 ∆εύτερον, ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου καί ἡ 
ὑποστήριξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης 
ἀπό τό Κράτος δέν εἶναι ζήτημα θεσμικῶν 
σχέσεων Κράτους καί Ἐκκλησίας, ἀλλά ἀφορᾶ 
τίς περιουσιακές ἔννομες σχέσεις τους. ∆έν 
ἀφορᾶ οὔτε τήν ἰδιότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος ὡς φορέα τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας, 
οὔτε τή νομική της μορφή ὡς νομικοῦ προσώπου 
δημοσίου δικαίου. Ἐν ὀλίγοις, ἡ μισθοδοσία τοῦ 
Κλήρου δέν ἔχει σχέση αἰτιώδη μέ τήν ὕπαρξη καί 
τό περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος. 
Ἐξ ἄλλου ἡ κρατική συμβολή στή μισθοδοσία τοῦ 
Κλήρου ξεκίνησε διά νόμου τό 1945, δηλαδή πολύ 
πρίν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρισθεῖ ex-
pressis verbis ἀπό τόν νομοθέτη ὡς  Ν.Π.∆.∆. (το 
1969).

Ἡ δικαιοπολιτική θεμελίωση τῶν παραπάνω 
ἔμμεσων ἐνισχύσεων τοῦ Κράτους πρός τήν 
Ἐκκλησία εἶναι ὅτι ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου 
καί ἡ ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση ἔχουν ἀνα-
ληφθεῖ ἀπό τό ∆ημόσιο ὡς μία μορφή ἀφη-
ρημένης (κατ’ ἀποκοπήν) ἀποζημίωσης πρός 
τήν Ἐκκλησία γιά τήν ἐκκλησιαστική (ἰδίως 
μοναστηριακή) περιουσία, πού περιῆλθε στό 
Κράτος χωρίς καμμία ἀποζημίωση τῆς Ἐκ-
κλησίας (Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος Ἱερωνύμου Β´, Ἡ Ἐκκλησιαστική πε-
ριουσία καί μισθοδοσία τοῦ Κλήρου, Ἀθήνα 
2012, Φίλοι Κέντρου Ἐκκλησιαστικῆς ∆ιακονίας 
Οἰνοφύτων Βοιωτίας» & τοῦ ἰδίου, Ἡ μισθοδοσία 
τοῦ ἐφημεριακοῦ Κλήρου στήν Ἑλλάδα, Ἀθήνα 
2015, Ἐκδόσεις Κρήνη).

15. Τελικές σκέψεις – Συμπεράσματα
Τό θέμα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ συνταγματικοῦ 

πλαισίου τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας 
ἔχει τεθεῖ ἀπό τήν ἔναρξη τῆς δημόσιας δια-
βουλεύσεως (2016) γιά τήν Ἀναθεώρηση τοῦ 
Συντάγματος. Στόν διάλογο αὐτόν πού διεξάγε-
ται, ἔχουν τεθεῖ ἀπό ἐπιτροπές καί πολλά δημό-
σια πολιτικά καί ἐκκλησιαστικά πρόσωπα καί 
φορεῖς, σχέδια καί προτάσεις γιά τήν ἀναθεώρηση 
τῶν διατάξεων τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος 
1975, πού ἀφοροῦν στίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί 
Πολιτείας. Ἐκτός ἀπό ἀκραῖες καί μεμονωμένες 
φωνές πού ζητοῦν διαχωρισμό Ἐκκλησίας-Πο-
λιτείας, οἱ περισσότερες προτάσεις συντείνουν 
εἴτε στόν ἐπαναπροσδιορισμό τῶν σχέσεων, εἴτε 
στόν ἐξορθολογισμό τους ἤ καί στόν καθορισμό 
τοῦ συστήματος διάκρισης ἁρμοδιοτήτων.

Στή συνεδρίαση τοῦ σεπτοῦ Σώματος τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2016 ὁ Μακα-
ριώτατος Πρόεδρος Αὐτῆς, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη-
νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ὁ Β ́, 
διετύπωσε στήν Εἰσήγησή του μία σειρά μεθοδο-
λογικῶν ἀρχῶν γιά τήν ὁποιαδήποτε συζήτηση 
ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ, ὡς ἑξῆς:

«1. Ὁποιαδήποτε πρόταση ἀναθεώρησης τοῦ 
Συντάγματος (ἄρθρο 110 παρ. 2) ἀπόκειται στήν 
πρωτοβουλία τῆς Βουλῆς. Ἑπομένως ἡ ὁποια-
δήποτε συζήτηση γύρω ἀπό τό θέμα αὐτό θά 
γίνει μέ διακομματική Ἐπιτροπή τῶν Κοινοβου-
λευτικῶν Κομμάτων καί ὄχι μέ ἐκπροσώπους τῆς 
Κυβέρνησης.

α) Ἐπειδή μόνη ἡ Βουλή ἔχει τήν ἀναθεωρητική 
ἁρμοδιότητα, 

β) Ἐπειδή τά θέματα σχέσεων Ὀρθόδοξης Ἐκ-
κλησίας καί Ἑλληνικοῦ Κράτους ἔχουν σημασία 
δομική καί ἱστορική γιά τήν πορεία τοῦ ἑλληνι-
κοῦ Ἔθνους καί δέν μποροῦν νά ἐπιλυθοῦν χωρίς 
συζήτηση μέ τό σύνολο τῶν κοινοβουλευτικῶν 
δυνάμεων, πού ἐκπροσωποῦν τόν Ἑλληνικό 
λαό». «Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ὀφείλει νά ὁρίζει 
τίς σχέσεις της πρός τήν Πολιτεία μέ ὅρους 
κοινωνίας καί ὄχι μέ ὅρους ἰδεολογίας, δέν 
γνωρίζει τόν ὅρο “χωρισμός” στήν πνευματική της 
ἀποστολή, ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά τόν ἐφαρμόσει 
στήν κοινωνία, ἔστω καί ἄν ἐπιβληθῆ μονομερῶς 

ΟΜΙΛΙΑΙ
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ἀπό τήν Πολιτεία μέ ἰδεολογικούς ὅρους, γι’ αὐτό 
τήν ὁριστική ἀπάντηση στό ζήτημα αὐτό τή δίνει 
πάντοτε, “θᾶττον ἤ βράδιον” ὁ ἴδιος ὁ εὐλαβής 
ἑλληνικός λαός. Ἡ Ἐκκλησία ... δέν πρέπει νά 
ζητήσει ποτέ τόν χωρισμό ἀπό τόν λαό της, γιατί 
αὐτό ἐπιδιώκεται. Ἐκεῖ ἀποβλέπει τό ἐγχείρημα. 
Ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε, εἶναι καί θά ὑπάρχει μάνα 
αὐτοῦ του λαοῦ μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει. Ἡ Πολιτεία, 
ἄν τό θελήσει καί ἔχει τή συγκατάθεση αὐτοῦ 
τοῦ λαοῦ, ἄς τό ἐπιχειρήσει τηρώντας βεβαίως 
τίς ὑποχρεώσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἀπέναντι τῆς 
Ἐκκλησίας...». 

«Γιά νά μπορέσει, ὅμως, κάποιος νά ἑρμηνεύσει 
καί νά κατανοήσει εἰδικά τό σημερινό πλέγμα 
σχέσεων μεταξύ Ἐκκλησίας καί Κράτους/Πο-
λιτείας στήν Ἑλλάδα, πρέπει πρῶτα νά ἀνατρέξει 
στή σύσταση τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους»1. Στήν 
καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή «οἱ ἔννοιες Κράτος-Πολιτεία 
καί Ἐκκλησία-Χριστιανισμός, γιά πολλούς λό-
γους, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ἀρχαία ἑλληνική 
φιλοσοφία, κατανοήθηκαν μέ διαφορετικό τρόπο 
ἀπ’ ὅ,τι τίς κατανόησε ὁ δυτικός κόσμος. Πρέπει, 
λοιπόν, νά τονίσουμε ἐδῶ ὅτι τό ζήτημα τῶν 
σχέσεων Ἐκκλησίας-Κράτους στό νεοελληνικό 
κράτος εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς μετακενώσεως, 
τῆς μιμήσεως, τῆς ἐφαρμογῆς στήν πράξη τῶν 
μοντέλων σχέσεων πού εἶχαν ἤδη ἐφαρμοστεῖ στή 
∆υτική Εὐρώπη μεταξύ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ 
καί τοῦ Κράτους»2.

Τό νεοελληνικό κράτος ἀνήκει στήν κατηγορία 
τῶν λεγομένων σύγχρονων κρατῶν, τά ὁποῖα ἀ-
κολούθησαν τή δυτική ἀντίληψη περί κρατικῆς 
ἐξουσίας. «Ἡ κρατική χειραφέτηση ἀπό κάθε 
μορφῆς αὐθεντία, ἰδίως τήν ἐκκλησιαστική, ἔγινε 
πραγματικότητα, ὅπως σήμερα τή γνωρίζουμε, 
χάρις στόν διαχωρισμό τοῦ ἀνθρωπίνου βίου σέ 
αὐτόνομες περιοχές (Καρτέσιος κ.ἄ.) στό δημόσιο 
καί τό ἰδιωτικό ἐπίπεδο, πεδία ἑρμητικά κλειστά 
καί ἀσύμπτωτα μεταξύ τους. Μέ βάση αὐτόν 
τόν διαχωρισμό ἡ Ἐκκλησία κατετάγη στήν 
ἰδιωτική σφαῖρα... Ἡ ἀπώθησή της στήν ἰδιωτική 
σφαῖρα τοῦ ἀνθρωπίνου βίου ἀποσκοποῦσε στή 
στέρηση τῆς δυνατότητας δημόσιας παρουσίας 
καί ἐπιρροῆς. Ἡ νομική ἀποτύπωση αὐτῆς τῆς 
πραγματικότητας, τῆς ἀπώθησης δηλαδή τῆς Ἐκ-
κλησίας στήν ἰδιωτική σφαῖρα, ἐξεδηλώθη ἀπό 

νομικῆς ἀπόψεως εἴτε μέ τόν ἀπόλυτο χωρισμό, 
εἴτε μέ πιό ἤπιες μορφές χωρισμοῦ, πού ἔλαβαν 
μορφή συμφωνιῶν (concordatum)»3.

Πάνω σέ αὐτά τά ἱστορικά πλαίσια δημιουρ-
γήθηκαν οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας στά 
εὐρωπαϊκά κράτη. Σέ ὅλες, λοιπόν, τίς περιπτώ-
σεις τοῦ νέου αὐτοῦ νομικοῦ πλαισίου, κοινή 
βάση ἦταν ἡ ἀντίληψη ὅτι τό θρησκεύειν ἀπο-
τελεῖ ἰδιωτική ὑπόθεση τοῦ πολίτη4. Ὅπως 
διχοτομεῖται ἡ κοινωνική ζωή σέ δημόσια καί 
ἰδιωτική, μέ τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ ἰδιότητα 
τοῦ χριστιανοῦ ἀποδεσμεύεται ἀπό ἐκείνη τοῦ 
πολίτη κατά παρόμοιο τρόπο, ὅπως διαχωρίζε-
ται ὁ πνευματικός κόσμος ἀπό τό ἐγκόσμιο καί 
τό αἰσθητό. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά ἀσχολεῖται 
ἀποκλειστικῶς μέ τίς πνευματικές ἀνάγκες 
τοῦ πολίτη, ἡ δέ Πολιτεία μέ τίς κοσμικές. Ἡ 
Ἐκκλησία ἀσχολεῖται μέ τόν Θεό, ἐνῶ τό Κράτος 
μέ τήν εὐημερία καί τήν εὐτυχία τῶν πολιτῶν. 
Στήν προκειμένη περίπτωση δέν εἶναι νομίζουμε 
ὑπερβολικό τό σχόλιο τοῦ Μπερντιάγεφ: «ὁ 
Καίσαρας ἐκδηλώνει μία ἀνυπέρβλητη τάση νά 
ζητεῖ γιά τόν ἑαυτό του ὄχι μόνο ὅ,τι τοῦ ἀνήκει, 
ἀλλά καί ὅ,τι ἀνήκει στόν Θεό» (Ν. Μπερντιάγεφ, 
Βασίλειο τοῦ πνεύματος καί Βασίλειο τοῦ 
Καίσαρα, ἔκδ. Πουρναρᾶ, 2002, σ. 98)5.

«Οἱ ρίζες αὐτοῦ τοῦ σύγχρονου διαχωρισμοῦ 
ἀντανακλοῦν κατά βάθος μία μανιχαϊστική 
ἰδεολογική-φιλοσοφική ἀντίληψη, δυϊστική, οἱ 
ρίζες τῆς ὁποίας πέρα ἀπό τούς διανοούμενους 
τῆς Ἀναγέννησης, πρέπει ὁπωσδήποτε νά 
ἀναζητηθοῦν –μεταξύ ἄλλων– καί στόν Ἱερό Αὐ-
γουστῖνο, στούς νεοπλατωνικούς καί ἀλλοῦ»6. 
«Μέ βάση τά παραπάνω, δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ 
∆υτικός Χριστιανισμός ὁδηγήθηκε στό παπικό 
πρωτεῖο καί τό ἀλάθητο, στόν ὑπερτονισμό τῶν 
θεσμῶν, τῶν ὁποίων, ὅμως, ἡ αὐθεντία πηγάζει 
ἀπό αὐτόν καθ’ ἑαυτόν τόν θεσμό»7. «Ὁ δυτικός 
χριστιανισμός μέ τέτοιες συνθῆκες καταλυτικές 
στή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν, 
κυοφόρησε, ἀκόμη καί ἄθελά του, τόν σύγχρονο 
«διαχωρισμό» Κράτους-Ἐκκλησίας»8.

«Στά νεώτερα, ὅμως, χρόνια δέν ἔχει πλέον 
σημασία ἡ αὐθεντία τοῦ παπικοῦ θεσμοῦ. Τό 
ἄτομο εἶναι ἐκεῖνο πού ἐνδύεται τά σύμβολα 
τῆς ἐξουσίας καί ἡ ἀξία τοῦ ἀτόμου ἀποτελεῖ 
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πλέον τό νέο ἀλάθητο κριτήριο. Τό ἀποτέλεσμα 
ὅλων αὐτῶν εἶναι στούς νεώτερους χρόνους νά 
παγιδευτεῖ ἡ ἴδια ἡ αὐθεντία στό νεωτερικό 
κράτος, τό ὁποῖο, ὅμως, φιλοδοξοῦσε νά ὑπο-
τάξει»9. 

«Ἐνῶ αὐτά ἔλαβαν χώρα στή ∆ύση, στήν Ἀνατο-
λή χάρη στούς Καππαδόκες Πατέρες τό τρίπτυχο  
Θεός-Ἄνθρωπος-Κόσμος θά προσεγγιστεῖ προ-
σωποκεντρικά. Ἡ κοινωνία προϋποθέτει ἑτερότη-
τα καί τἀνάπαλιν. Τό ζήτημα μεταξύ Θεοῦ καί Κτί-
σεως ἐντοπίζεται στή διαφορά κτιστοῦ-ἀκτίστου 
καί ὄχι σέ μία νεοπλατωνικοῦ τύπου ἀντιπαράθε-
ση ὑπερ-φυσικοῦ-κοσμικοῦ, ψυχῆς-σώματος κ.ἄ. 
Αὐτή ἡ ὀντολογία συνέτεινε, ὥστε ὁ ρόλος καί ἡ 
φύση τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ἡ ἀντίληψη περί 
Κράτους νά ἀκολουθήσουν διαφορετική πορεία 
καί νά συμπορευθοῦν διαλεκτικά, παρά βεβαίως 
τίς ἑκάστοτε ἀναπόφευκτες περιστασιακές ἀπο-
κλίσεις. 

Τό γεγονός ὅτι δέν λειτουργοῦν ἀντιθετικά δέν 
εἶναι ἄγνωστο στήν Πόλη-Κράτος τῆς Ἀθήνας 
κατά τήν περίοδο τῆς ἀκμῆς του»10 τόν 5ον π.Χ. 
αἰῶνα, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Θουκυδίδης στόν «Περι-
κλέους Ἐπιτάφιον», ὅπου ὑπάρχει ἁρμονική 
συνύπαρξη «ἄγραφων» νόμων καί νόμων τῆς 
πολιτείας, δηλαδή τό ἀνθρώπινο καί τό θεϊκό 
δίκαιο, «καί τοῦτο συμβαίνει χωρίς βία, χωρίς 
ἐπιβολή, ἀπό ἐσωτερικό σεβασμό (διά δέος), μέ 
τήν βούληση δηλαδή τῶν ἰδίων τῶν πολιτῶν. ∆έν 
ἀμφισβητοῦνται οἱ παραδοσιακές θρησκευτικές 
ἀντιλήψεις, πού ἡ κοινωνία ἀσπάζεται (αἰσχύνην 
φέρουσιν)».

Στήν κλασική ἑλληνική ἀρχαιότητα ὁ πολιτικός 
θεσμός ἐλευθέρως συμπορεύεται μέ τήν παράδοση 
καί τή θρησκεία11. Αὐτή ἡ συμπόρευση τῶν δύο 
θεσμῶν φαίνεται «στή σημασία πού ἀπέδωσε ἡ 
Ἀνατολή στή συνοδικότητα, στίς Οἰκουμενικές 
Συνόδους. Ἡ παρουσία τοῦ Αὐτοκράτορα σέ 
αὐτές καθόλου δέν ἐμποδίζει τόν Ὅσιο Κορδούης 
νά γράφει σέ ἐπιστολή του στόν Αὐτοκράτορα 
Κωνσταντῖνο: «οὔτε τοίνυν ἡμῖν ἄρχειν ἐπὶ τῆς 
γῆς ἔξεστιν, οὔτε σὺ τοῦ θυμιᾶν ἐξουσίαν ἔχεις, 
Βασιλεῦ». Ἐδῶ ἡ αὐτοτέλεια καί ἡ αὐτοδυναμία 
τῶν «φορέων» δέν ὁδήγησαν στή διαίρεση»12. 

Ἡ προβληματική τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας-
Κράτους μᾶς θέτει ἐνώπιον ἑνός ἄλλου ζητή-

ματος ἰδιαιτέρως λεπτοῦ. Γιά νά ἔχει κάποιος 
μία σφαιρική ἄποψη σχετικά μέ τίς σχέσεις Πολι-
τείας-Ἐκκλησίας, δέν ἀρκεῖ νά ἔχει μία σωστή 
εἰκόνα γιά τήν ἔννοια τοῦ Κράτους μόνο, ἀλλά 
θά πρέπει νά ἔχει κυρίως ξεκαθαρίσει καί τήν 
οὐσία καί τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας, νά ἔχει 
δηλαδή διευκρινίνει τό «εἶναι» της. 

«Ἡ ὀρθόδοξη ἀντίληψη περί Ἐκκλησίας στη-
ρίζεται στούς λόγους τοῦ Χριστοῦ, ὅτι, ἐνῶ ζεῖ 
καί κινεῖται μέσα στόν κόσμο, ἐν τούτοις δέν 
εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰω. ιη ́  36). Οἱ 
ρίζες της, ἡ ταυτότητά της δέν προέρχονται 
ἀπό τό παρελθόν, οὔτε ὅμως μπορεῖ κάποιος 
νά τίς ἀναζητήσει σέ ἕνα ἐνδοκοσμικό μέλλον· 
ἀντιθέτως πηγάζουν ἀπό τήν περιοχή πού κεῖται 
στό ἐπέκεινα τῆς ἱστορίας, ἀπό μία κατάσταση 
«μεταϊστορική». Τοιουτοτρόπως, ἀντιλαμβάνεται 
κανείς τή δυσκολία πού προκύπτει ἀπό τήν 
ἐσχατολογική διάσταση τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν αὐτό 
κάποιος κληθεῖ νά τό ἀντιληφθεῖ ἐπιστημονικά 
καί νά τό λειτουργήσει ἐμπειρικά»13.

Ὅλα αὐτά ἀναφέρθηκαν, γιά νά ὑποστηριχθεῖ 
ἡ ἄποψη πολλῶν ὅτι οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας-
Κράτους μετά τήν Ἐπανάσταση εἶναι δομη-
μένες, ὅπως ἀναφέρθηκε στήν εἰσαγωγή τῆς 
Εἰσηγήσεως, μέ τό εὐρωπαϊκό καί γενικώτερα μέ 
τό δυτικό θεσμικό μοντέλο τοῦ συνταγματικοῦ 
κράτους, τοῦ δημοκρατικοῦ κράτους δικαίου.

Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας-Κράτους μέ τά ἄρθρα 3 καί 
13 τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975 μέ τίς ἀναθεωρήσεις 
τῶν ἐτῶν 1986, 2001, 2008 ἔχουν νέα μορφή 
ἀπό ἐκείνη τῶν προϊσχυσάντων συνταγματικῶν 
κειμένων. Ἄν καί δέν μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ ἡ 
ἄποψη ὅτι τό νέο Σύνταγμα ἀπομακρύνεται ἀπό 
τό σύστημα τῆς «νόμῳ κρατούσης Πολιτείας», μέ 
τά νέα δεδομένα, δηλ. τό διαφορετικό περιεχόμενο 
τῆς ἔννοιας «ἐπικρατοῦσα θρησκεία» καί τήν τάση 
γιά ἐξίσωση ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν μέσῳ τοῦ 
ἄρθρου 13, οἱ παραδοσιακά στενοί δεσμοί μεταξύ 
Κράτους-Ἐκκλησίας ἔχουν γίνει πολύ χαλαροί, σέ 
σημεῖο πού οἱ σχέσεις νά ἀκρωτηριάζονται καί 
νά καθίστανται πλέον σχέσεις συναλληλίας, πού 
πλησιάζουν πρός τό σύστημα τῆς «ὁμοταξίας». 
Ἀπόκειται, λοιπόν, στόν κοινό νομοθέτη νά τούς 
καταστήσει ἀκόμη χαλαρότερους, μιᾶς καί τό ἴδιο 
τοῦ παρέχει αὐτή τή δυνατότητα.

ΟΜΙΛΙΑΙ
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Ἑπομένως, τό καθεστώς τῶν διακριτῶν ρόλων 
Ἐκκλησίας-Πολιτείας μέ τό νέο Σύνταγμα τῆς 
Μεταπολιτεύσεως τοῦ 1975 εἶναι σαφέστατα 
ὁριοθετημένο γιά τά δεδομένα τῆς Ἑλληνικῆς 
κοινωνίας. Ἡ ἱστορική ἐμπειρία τῶν 43 ἐτῶν 
ἐφαρμογῆς του κατά τή νεώτερη αὐτή περίοδο 
ἀποδεικνύει ὅτι ἡ νομική αὐτή κατάσταση δέν 
ἔβλαψε οὔτε τήν ἑλληνική κοινωνία, οὔτε τά 
δικαιώματα τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν κοινο-
τήτων.

Ἰδιαίτερη μνεία πρέπει νά κάνουμε στήν πρό-
ταση πού ὑπέβαλε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
στήν «Ἐπιτροπή διαλόγου Πολιτείας καί Ἐκκλη-
σίας γιά τή μελέτη καί ἐπίλυση θεμάτων πού 
ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος», στό 
πλαίσιο μέτρων προώθησης περί διακριτῶν 
ρόλων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας: «προτείνεται 
ἡ εἰσαγωγή γενικῆς νομοθετικῆς ρήτρας σχετικά 
μέ τή νομική φύση τῶν σχέσεων Κράτους καί 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία θά 
περιέχει καί ὁρισμένους εἰδικούς κανόνες καλῆς 
νομοθέτησης (πρβλ. ν. 4048/2012, Α ́34) μέ στόχο 
τήν ἐναρμόνιση πρός τό σύγχρονο περιεχόμενο 
τῶν ἀρχῶν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῆς 
θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ κράτους». Ἡ νέα 
νομοθετική ρύθμιση ἀποβλέπει στήν καθιέρωση 
κανόνων κατά τό στάδιο ἀνάπτυξης νομοθετικῆς 
πρωτοβουλίας ἀπό τά ἁρμόδια πολιτειακά ὄργανα 
καί ἀποτελεῖ τεκμήριο ἑρμηνείας τοῦ νομοθέτη 
γιά τό νόημα διατάξεων ὑπερνομοθετικῆς ἰσχύος, 
ὅπως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Ἀνθρωπίνων 
∆ικαιωμάτων (ἄρθρα 9, 11) καί τοῦ Συντάγματος 
(ἄρθρα 12, 13). Ἐάν ἡ πρόταση αὐτή γίνει δεκτή, 
θεωρῶ ὅτι ὁ ἐπαναπροσδιορισμός τῶν σχέσεων 
Ἐκκλησίας-Πολιτείας θά τεθεῖ σέ σταθερή βάση 
καί δέν θά ἀπαιτηθεῖ καμμία ἀλλαγή στό status 
quo τοῦ ἰσχύοντος συνταγματικοῦ πλαισίου, πού 
διέπει τίς σχέσεις αὐτές.

Οἱ θέσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 
γιά τίς σχέσεις Ἐκκλησίας-Κράτους, ἐν ὄψει τῆς 
ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως γιά τήν Ἀναθεώρηση 
τοῦ Συντάγματος, στό μέρος τῶν συνταγματικῶν 
διατάξεων πού ἀφοροῦν αὐτή τή σχέση, ἔχουν 
ληφθεῖ στή  Συνεδρία τῆς 4ης μηνός Ὀκτωβρίου 
2017 καί εἶναι διατυπωμένες στό Ἀνακοινωθέν τῆς 

Συνεδριάσεως αὐτῆς τῆς ἡμέρας. Τό ἐπισυνάπτω 
στήν παροῦσα Εἰσήγησή μου, τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ 
τμῆμα.

Κατακλείοντας τήν Εἰσήγησή μου ὡς ἐλάχιστος 
ἐν Χριστῷ ἀδελφός Σας, ἐπιτρέψατέ μου, νά 
ὑπενθυμίσω στήν ἀγάπη Σας τά κάτωθι: «τό 
ἦθος πού φέρει καί εὐαγγελίζεται ἡ Ἐκκλησία, 
ὡς τρόπο ζωῆς γιά τόν ἄνθρωπο, δύναται νά 
ἐπηρεάσει καί ἔχει ἐπηρεάσει κατά καιρούς ἐπί 
τό φιλανθρωπότερον τό πνεῦμα καί τή νομοθεσία 
τῆς Πολιτείας, γεγονός τό ὁποῖο ἱστορικά ἔχει 
ἐπισημανθεῖ. («Νόμοι δέ ὑπαγορευθέντες ὑπό 
φρονήματος πράου, μετατρέπουσι ἐπί τό φιλαν-
θρωπότερον ἤθη τοῦ ἔθνους καί ἡ γλυκυθυμία 
τῆς Κυβερνήσεως ὑποδύεται τῆς ψυχῆς τῶν 
ἰδιωτῶν». Στεφ. ∆υμόντου, Περί νομοθεσίας τῶν 
δικαιωτικῶν νόμων, συνταχθέν ἐκ τῶν χειρο-
γράφων του κ. Ἱερεμίου Βενθάμου, Τόμος Β´ 
Ἐν Ἀθήναις 1842, σελ. 271). Ἡ Ἐκκλησία ὡς 
Σῶμα Χριστοῦ εὐαγγελίζεται μία νέα ἀντίληψη 
γιά τήν κοινωνία ὄχι στατική, ἀλλά δυναμική, 
μεταμορφωτική, ἐσχατολογική ἡ Ἐκκλησία εἶ-
ναι αὐτή πού χαρίζει ἕνα νέο τρόπο ζωῆς, ἕνα 
καινό ἦθος καί ἐπαφίεται στήν Πολιτεία διά τῶν 
φορέων της νά ἐμπνευσθεῖ ἀπό αὐτό. Σέ αὐτήν 
τήν ἐπικοινωνία-συνάντηση εἶναι πολύ σημαντικό 
ἡ Ἐκκλησία νά μήν ταυτισθεῖ μέ τόν κόσμο, νά 
μήν ἐκκοσμικευθεῖ, καθ’ ὅτι δέν εἶναι ἐκ τοῦ 
κόσμου τούτου, γιά νά ἔχει ἐλπίδα ὁ κόσμος. Σέ 
αὐτό τό πλαίσιο θά πρέπει νά κατανοηθοῦν καί 
οἱ ὅποιες ἐπιμέρους δευτερεύουσες διοικητικές 
θέσεις ἀναπτύσσονται μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καί 
τῆς Πολιτείας ἐντός τῆς ἱστορίας»14.
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ΟΜΙΛΙΑΙ

Δελτίο Τύπου
τῆς δεύτερης συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

τῆς Ἱεραρχίας (4/10/2017)

Συνῆλθε τήν Τετάρτη, 4 Ὀκτωβρίου 2017, στή 
δεύτερη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν 
Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν 
Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱ. Σ. τῆς Ἱεραρχίας.

Μετά τήν προσευχή ἀνεγνώσθη ὁ Κατάλογος 
τῶν συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν καί διαπιστώθηκε 
ἀπαρτία. Κατόπιν ἐπικυρώθηκαν τά Πρακτικά 
τῆς χθεσινῆς Συνεδρίας.

Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς 
Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ∆ιδυμοτεί-
χου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. ∆αμασκηνοῦ μέ 
θέμα: «Μῦθοι καί πραγματικότης ἐπί τοῦ θέματος 
τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ἐν ὄψει 
τῆς Συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως», σημειώνει 
ὅτι ὁ ἐπανακαθορισμός τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας-
Πολιτείας εἶναι ὑπόθεση πολύπλοκη, εὐαίσθητη 
καί πολυδιάστατη. Συγκεκριμένα ἡ Ἐκκλησία 
διασαφηνίζει ὅτι: 1. Ὁποιαδήποτε πρόταση ἀνα-
θεώρησης τοῦ Συντάγματος (ἄρθρο 110 παρ. 2) 
ἀπόκειται στήν πρωτοβουλία τῆς Βουλῆς. Ἑπο-
μένως ἡ ὁποιαδήποτε συζήτηση γύρω ἀπό τό 
θέμα αὐτό θά γίνει μέ διακομματική Ἐπιτροπή 
τῶν Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων καί ὄχι μέ ἐκ-
προσώπους τῆς Κυβέρνησης. Παράλληλα ἡ Ἐκ-
κλησία ὀφείλει νά ὁρίζει τίς σχέσεις της πρός τήν 
Πολιτεία μέ ὅρους κοινωνίας καί ὄχι μέ ὅρους 
ἰδεολογίας, δέν γνωρίζει τόν ὅρο «χωρισμός» στήν 
πνευματική της ἀποστολή, ἀφοῦ δέν μπορεῖ νά τόν 
ἐφαρμόσει στήν κοινωνία, ἔστω καί ἄν ἐπιβληθῆ 
μονομερῶς ἀπό τήν Πολιτεία μέ ἰδεολογικούς 
ὅρους, γι’ αὐτό τήν ὁριστική ἀπάντηση στό ζήτημα 
αὐτό τήν δίνει πάντοτε, «θᾶττον ἤ βράδιον», ὁ 
ἴδιος ὁ εὐλαβής ἑλληνικός λαός. Ἡ Ἐκκλησία ... 
δέν μπορεῖ νά ζητήσει ποτέ τόν χωρισμό ἀπό τό 
λαό της, γιατί αὐτό ἐπιδιώκεται. Ἡ Ἐκκλησία 
ὑπῆρξε, εἶναι καί θά ὑπάρχει μάνα αὐτοῦ του λαοῦ 
μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει. Ἡ Πολιτεία ἄν τό θελήσει 
καί ἔχει τήν συγκατάθεση αὐτοῦ του λαοῦ, ἄς 
τό ἐπιχειρήσει τηρώντας βεβαίως τίς ὑποχρεώσεις 
πού ἔχει ἀναλάβει ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας.

2. Οὐδεμία ἀπαίτηση ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνω-
ση καί τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ὑφίσταται, 
ὡς ἐπιχείρημα, γιά τόν τρόπο καθορισμοῦ τοῦ 
πλαισίου τῶν σχέσεων. Ἀντίθετα μάλιστα κάθε 
Κράτος-Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἤ 
Κράτος-Μέρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως ∆ι-
καιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου εἶναι ἐλεύθερο μέ 
βάση τά ἱστορικά καί πολιτιστικά δεδομένα του 
νά ὁριοθετήσει τή σχέση του μέ τά ὑποκείμενα 
θρησκευτικά σώματα ἤ κοινότητες καί συγχρόνως 
νά παράγει ἐσωτερικό-ἐθνικό δίκαιο καθ᾽ ὅλα 
ἀποδεκτό καί σεβαστό ἀπό τό πρωτογενές 
ἑνωσιακό δίκαιο καί τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση 
∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Γιά τόν λόγο αὐτό 
θρησκευτικοί φορεῖς μέ νομική προσωπικότητα 
δημοσίου δικαίου ἀλλά καί κρατική μισθοδοσία ἤ 
κρατική ἐνίσχυση τῆς μισθοδοσίας τοῦ Κλήρου ἤ 
κρατικές ἐπιχορηγήσεις πρός τά θρησκεύματα ἤ 
μάθημα θρησκευτικῶν μέ ὁμολογιακό χαρακτῆρα 
προβλέπονται στήν νομοθεσία πολλῶν εὐρω-
παϊκῶν κρατῶν. Ἡ διαμόρφωση λοιπόν τοῦ 
ὁποιουδήποτε νέου πλαισίου σχέσεων ὡς ἐσω-
τερική ὑπόθεση κάθε Κράτους-Μέλους ἀπαιτεῖ 
διάλογο μέ κύριο ἄξονα τήν ἰδιοπροσωπία κάθε 
Κράτους-Μέλους, καί μάλιστα ὅπως αὐτή περι-
γράφεται ἀπό τήν ἱστορική καί πολιτιστική 
κληρονομιά καί πραγματικότητα καί δέν προ-
καθορίζεται ἀπό ὁποιοδήποτε εὐρωπαϊκό κεκτη-
μένο.

3. Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ρύθμιση τῶν σχέ-
σεών Της βασίζεται κυρίως στό ἄρθρο 13 τοῦ 
Συντάγματος καί εἶναι ὑποκείμενο θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας καί αὐτονομίας ἔναντι τοῦ Κράτους. Ἡ 
Ἐκκλησία δέν θεωρεῖ ὅτι ἡ νομική προσωπικότη-
τα δημοσίου δικαίου χορηγεῖ στήν Πολιτεία τό 
δικαίωμα νά νομοθετεῖ μονομερῶς. Οὔτε φυσικά ἡ 
μισθοδοσία εἶναι ζήτημα θεσμικῶν σχέσεων, οὔτε 
χορηγεῖ στήν νομοθετοῦσα Πολιτεία τό δικαίωμα 
ὠμῆς εἰσόδου σέ ἐκκλησιαστικά θέματα.

4. Ἡ «ἀποκρατικοποίηση» τῆς Ἐκκλησίας ἤ ἐπί 
τό θεολογικότερον ἡ «ἀπελευθέρωση τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπό τό Κράτος», δηλαδή ἡ παροχή πλήρους 
θρησκευτικῆς αὐτονομίας γιά τά ἐσωτερικά Της 
ζητήματα, δέν ἔχει ἀπολύτως καμμία αἰτιώδη 
σχέση μέ τήν ὁποιαδήποτε ἀλλαγή τῆς νομικῆς 
προσωπικότητας τῶν ἐκκλησιαστικῶν φορέων 
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ἀπό δημοσίου δικαίου σέ ἰδιωτικοῦ δικαίου. 
Ἐπίσης πρέπει νά καταστεῖ σαφές ὅτι ἡ νομική 
προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ζήτημα 
πού ρυθμίζει ὁ νομοθέτης κατά τό ἄρθρο 72 
παρ. 1 τοῦ Συντάγματος καί δέν προκαθορίζεται 
ἀπό τό Σύνταγμα. Ἀντίθετα, ὁ σεβασμός τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῆς θρησκευτικῆς 
αὐτονομίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὅλων τῶν 
θρησκευτικῶν κοινοτήτων, προκύπτει ὡς μονο-
σήμαντη ὑποχρέωση γιά τό Κράτος ἀπευθείας 
ἀπό τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος καί ἀπό τά 
ἄρθρα 9 καί 11 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως 
∆ικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.

5. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διαλέγεται μέ τό 
Κράτος, ὄχι μέ τήν ἰδιότητα τῆς θρησκευτικῆς 
γραφειοκρατίας τοῦ ∆ημοσίου, πού ἀρύεται τήν 
ὕπαρξή της ἀπό τήν κρατική ἐπίνευση, ἀλλά ὡς 
κοινότητα Κλήρου καί Λαοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος ἔχει θεοΐδρυτη προέλευση, ὅπως ἀνα-
γνωρίζει καί τό ἄρθρο 1 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου 
Της, ἡ δέ κοσμική Της ἔκφανση καί λειτουργία 
ὑπό τήν μορφή κοσμικοῦ ὀργανισμοῦ ἔχει τό 
ποίμνιό Της ὡς λαϊκή καί δημοκρατική βάση τῆς 
νομιμοποιήσεώς Της. Εἶναι φορέας ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πού συζητεῖ τά θρησκευτικά του 
ζητήματα μέ τήν κρατική ἐξουσία, ὅπως πράττουν 
καί οἱ συμπολῖτες μας ἄλλων ἑτεροδόξων καί 
ἑτεροθρήσκων θρησκευτικῶν κοινοτήτων.

6. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν μπορεῖ νά 
δεχθεῖ ὁποιαδήποτε συμβολική ὑποβάθμιση ἤ 
θεσμική ὑποτίμησή Της στό πλαίσιο εἴτε τῆς 
ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος εἴτε τροποποιή-
σεως τῆς τυπικῆς, κοινῆς νομοθεσίας. Οἱ παρα-
πάνω συμβολισμοί ἐκφράζουν τήν πάγια καί 
ἱστορική σχέση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μέ τήν 
ὀρθόδοξη θρησκευτική παράδοση, πού ἔχει 
πολλές προεκτάσεις πολιτισμικές, κοινωνικές, 
γλωσσικές καί ἠθικές στήν ἰδιοσυγκρασία τοῦ 
σημερινοῦ Ἕλληνα, τίς ὁποῖες ἀκόμη ψηλαφοῦμε 
στήν καθημερινότητα τῶν κατοίκων τῆς χώρας.

7. Μέ δεδομένο ὅτι ἡ συνταγματική καί διαπι-
στωτική ἀναγνώριση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς 
πίστης ὡς «ἐπικρατούσας θρησκείας» δια-
δραματίζει ρόλο ἑνός πληθυσμιακοῦ, ἱστορικοῦ 
καί πολιτισμικοῦ τεκμηρίου γιά τόν νομοθέτη, τόν 
δικαστή καί τήν κρατική διοίκηση, ἡ Ἐκκλησία 

τῆς Ἑλλάδος ὀφείλει νά ἀποσαφηνίσει πρός 
τήν πολιτική ἐξουσία ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῆς 
ἱστορικότητας καί τῆς ἐνεργοῦ θρησκευτικῆς 
παραδόσεως τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους στό ἄρθρο 
3 τοῦ Συντάγματος, σέ καμμία περίπτωση δέν 
ἐπηρεάζει ἀρνητικά τήν ἰσότιμη καί πλήρη 
πρόσβαση κάθε πολίτη ἤ κατοίκου τῆς Ἑλλάδας 
στά συνταγματικά δικαιώματα, ἀκόμα καί ἐάν δέν 
εἶναι Ἕλληνας τό γένος ἤ ὀρθόδοξος χριστιανός 
κατά τό θρήσκευμα.

8. Τό ἑλληνικό Ἔθνος εἶχε μετά τόν ἐκχριστια-
νισμό του ἕναν ἱστορικά σταθερό πυρῆνα, 
πού περιλαμβάνει καί τήν ὀρθόδοξη θρησκεία. 
Κατά συνέπεια, ἡ ἀφαίρεση τῶν στοιχείων 
θρησκευτικῆς ταυτότητας τοῦ Ἔθνους ἀπό 
τό κείμενο τοῦ Συντάγματος θά ἀποτελοῦσε 
προσπάθεια εἰσαγωγῆς μιᾶς νέας «ἐθνολογίας», 
καθώς ἀποκόπτει τό Ἔθνος ἀπό ἕνα οὐσιῶδες 
περιεχόμενο τοῦ πυρῆνα τῆς ἱστορικότητάς του, 
τῆς ἐνεργοῦ παράδοσής του καί τῆς παρούσης 
συλλογικῆς καθημερινότητάς του. Στό πλαίσιο 
αὐτό δέν νομίζουμε ὅτι ὁποιαδήποτε πολιτική 
δύναμη ἔχει τό δικαίωμα διατύπωσης τῆς δικῆς 
της ἐκδοχῆς γιά τήν ἱστορικότητα τοῦ Ἕλληνα 
μέσα στό Σύνταγμα ἤ τήν νομοθεσία, οὔτε 
διαθέτει τή δημοκρατική νομιμοποίηση γιά νά 
ἀναθεωρήσει τίς ἱστορικές παραμέτρους τῆς 
ἐθνικῆς ταυτότητας.

9. Ὡς πρός τήν σχέση μεταξύ ἐθνικῆς-θρη-
σκευτικῆς «Ταυτότητας» καί «∆ημοκρατίας». Τό 
ἕνα δέν ἀποκλείει, οὔτε περιορίζει τό ἄλλο. Ἡ 
θέση τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά εἶναι ὅτι πρόκειται 
γιά συμπορευόμενες καί μή συγκρουόμενες ἔν-
νοιες. Συγχέουν διαφορετικά καί ἄσχετα μεγέθη 
οἱ ἀναθεωρητικές προτάσεις νά ἀποσιωπηθοῦν ἤ 
νά ἀπαλειφθοῦν ἀπό τόν συνταγματικό ἤ κοινό 
νομοθέτη ἀναφορές πού δείχνουν ἀναγνώριση 
τῆς θρησκευτικῆς ταυτότητας τοῦ ἑλληνικοῦ 
Ἔθνους ὡς στοιχεῖο, πού ἐπαναλαμβάνει καί σέ 
νομικό ἐπίπεδο τό Κράτος, ὡς πολιτικός φορέας 
τοῦ Ἔθνους.

10. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὀφείλει νά 
προωθεῖ τήν πλήρη κατοχύρωση τῆς αὐτο-
διοίκησής Της καί μέ προσθήκη σαφοῦς διά-
ταξης ἤ ἑρμηνευτικῆς δήλωσης στό ἄρθρο 13 
τοῦ Συντάγματος πού θά προστατεύει τήν θρη-
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σκευτική ἐλευθερία, στόχος ἀπό τόν ὁποῖο ἀπέχει 
τόσο ἡ νομοθεσία ὅσο καί ἡ νομολογία. Τό ἄρθρο 
3 αὐτήν τήν στιγμή λειτουργεῖ ἀνταγωνιστικά 
πρός τό ἄρθρο 13, καθώς παγίως ἑρμηνεύεται 
ὅτι μέχρι σήμερα ἀπό τά δικαστήρια βάσει τοῦ 
ἄρθρου 3 Συντ. ἡ Πολιτεία μπορεῖ νά νομοθετεῖ 
καί ἐπί ἐσωτερικῶν θρησκευτικῶν ζητημάτων τῆς 
ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί χωρίς τή συναίνεση τῆς 
τελευταίας καί ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει 
πλήρη τά δικαιώματα θρησκευτικῆς αὐτονομίας, 
πού προκύπτουν ἀπό τό ἄρθρο 13 γιά ἄλλες 
θρησκευτικές κοινότητες.

11. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιθυμεῖ σχέσεις 
συνεργασίας μέ τό Κράτος, διατηρώντας τό 
νομικό status Της. Γιά τόν λόγο αὐτό μπορεῖ νά 
περιληφθεῖ «νομοθετική ἐξουσιοδότηση» στό 
Σύνταγμα πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὥστε 
αὐτή νά ἐκδίδει, χωρίς τή σύμπραξη τῆς Βουλῆς, 
τόν Καταστατικό Της Χάρτη καί τίς διοικητικές 
πράξεις αὐτοοργάνωσής Της.

12. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά μποροῦσε νά 
ζητήσει τήν προσθήκη μνείας στό Σύνταγμα ὅτι 
ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου καί ἡ ἐνίσχυση τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης ἀποτελεῖ ἀνα-
γνώριση τῶν περιουσιακῶν ὑποχρεώσεων τῆς 

Πολιτείας ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἐκκλη-
σιαστική περιουσία, πού ἀπέκτησε τό Κράτος 
χωρίς ἀποζημίωση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τή 
σύσταση τοῦ Κράτους καί ἐντεῦθεν.

13. Στό πλαίσιο τῆς ἀναθεωρητικῆς συζήτησης 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς κειμένη ἐντός τοῦ 
κλίματος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, 
στηρίζει τήν διατήρηση στό Σύνταγμα τοῦ 
κατοχυρωμένου ἰδιαίτερου καθεστῶτος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
(ἄρθρο 105) καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν 
δικαιοδοσιῶν μέσα στήν ἑλληνική ἐπικράτεια, 
ἤτοι Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, Μητροπόλεις ∆ωδε-
κανήσου (ἄρθρο 3 παρ. 2).

Τό θέμα τῆς ἀναθεώρησης τοῦ πλαισίου τῶν 
σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας στόν χῶρο 
τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας εἶναι περισσότερο 
ζήτημα ἀλλαγῆς τῆς ἀπαρχαιωμένης τυπικῆς 
νομοθεσίας ἀπό τή Βουλή, καί λιγότερο ζήτημα 
ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος, καί ὁπωσδήποτε εἶναι 
ἕνα θέμα πολυσύνθετο, πολύπλοκο, εὐαίσθητο, 
πολυδιάστατο καί δαιδαλῶδες, ἐάν λάβουμε ὑπ’ 
ὄψιν μας ὅτι ἡ διαμόρφωσή του δέν ἦταν μία 
στιγμιαία κατάσταση, ἀλλά ἀποτελεῖ καρπό 
ἐξελίξεων καί διαμόρφωσης.

ΣΉµΈΊΩΣΈΊΣ

1. Βλ. Ἀλ. Κατσιάρας, «Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία. ∆ιαλεκτικὴ συμπόρευση, βίοι παράλληλοι ἢ 
ἕτερόν τι;», Θεολογία 89, 1 (2018), σ. 7.
2. Ὅ.π., σ. 7.
3. Ὅ.π., σ. 9.
4. Ὅ.π., σ. 10.
5. Ὅ.π., σ. 11.
6. Ὅ.π., σ. 11.
7. Ὅ.π., σ. 12.
8. Ὅ.π., σ. 12.
9. Ὅ.π., σ. 12.
10. Ὅ.π., σ. 12-13.
11. Ὅ.π., σ. 13, ὑποσ. 12.
12. Ὅ.π., σ. 13.
13. Ὅ.π., σ. 16.
14. Ὅ.π., σ. 20 καί ὑποσ. 20.



36

ΕΚΚΛΉΣΊΆ 1 [ΙΆΝΌΎΆΡΊΌΣ 2019]

ΕΚ∆ΉµΊΆΊ
Ἡ Ἐκδημία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί 

Σιατίστης κυροῦ Παύλου (Ἰωάννου)

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ βαθειά συγκίνηση 
ἀναγγέλλει ὅτι μετέστη πρός Κύριον, στίς 13 
Ἰανουαρίου 2019, ὁ μακαριστός Μητροπολίτης 
Σισανίου καί Σιατίστης κυρός Παῦλος σέ ἡλικία 
71 ἐτῶν.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου καί 
Σιατίστης κυρός Παῦλος γεννήθηκε τό 1947 
στή Χαλκίδα. Σπούδασε στή Θεολογική Σχολή 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε 
∆ιάκονος τό 1973 καί Πρεσβύτερος τό 1974 καί 
ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος καί Ἱεροκῆρυξ στήν 
Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος τόσο στό Μαντούδι 
Εὐβοίας, ὅσο καί στή Χαλκίδα.

Τό 1998 διορίσθηκε Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος 
καί ἐν συνεχείᾳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου 
καί Οἰκογενείας, τῶν Συνοδικῶν Ὑποεπιτροπῶν 
τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, τῆς χρηματοδοτήσεως 
τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς Θράκης γιά 
τήν ἀπόκτηση τρίτου τέκνου καί αὐτῆς τῶν 
Καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπίσης ὑπηρέτησε 
ἐπί μία τριετία ὡς ∆ιευθυντής Κατηχήσεως 
τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας καί ∆ιευθυντής 
τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν καί τοῦ Φροντιστηρίου 
Ἐπιμορφώσεως Κατηχητῶν αὐτῆς. ∆ιετέλεσε 
παραγωγός ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν τοῦ Ρ/Σ 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Τήν 4η Μαρτίου 2006 χειροτονήθηκε Μητρο-
πολίτης Σισανίου καί Σιατίστης.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύ-
λου ἐψάλη τήν Τετάρτη 16 Ἰανουαρίου στίς 
12.00 στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου ∆ημητρίου 
Σιατίστης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερωνύμου.

 Τοποτηρητής τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως 
Σισανίου καί Σιατίστης ὁρίσθηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σερα-
φείμ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
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Ἐπικήδειος Λόγος γιά τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Σισανίου 
καί Σιατίστης κυρό Παῦλο (Ἰωάννου)

Ἐκφωνηθείς ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Κλήμεντα,
Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης
(16 Ἰανουαρίου 2019)

Μακαριώτατε Πάτερ καί ∆έσποτα, Σεπτέ 
Προκαθήμενε τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος,

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Σερβίων καί 
Κοζάνης κ. Παῦλε, Ἐκπρόσωπε τῆς Αὑτοῦ 
Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου,

 Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καστορίας κ. 
Σεραφείμ, Τοποτηρητά τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ 

ἀδελφοί,
Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν, στρα-

τιωτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς Ἐπαρχίας ταύ-
της,

Πενθηφόρε καί φιλόχριστε λαέ τοῦ Κυρίου,

«Γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν 
οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ Ὑιὸς τοῦ Ἀνθρώπου 

ἔρχεται» (Ματθ. 25, 13).

Μέ βαθειά συγκίνηση, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατευοδώνει σήμερα ἕνα 
πολύτιμο καί ἄξιο μέλος της, τόν πολυσέβαστο 
μακαριστό Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης 
κυρό Παῦλο, ὁ ὁποῖος αἰφνιδίως, κατά τήν 
κοσμική ἀντίληψη, ἀπεδήμησε ἐκ τοῦ κόσμου 
τούτου.

Καί λέγομεν αἰφνιδίως κατά τήν ἀντίληψη τοῦ 
κόσμου, διότι κατά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας 
ὁ προκείμενος κοιμηθείς Ἱεράρχης, διαρκῶς 
καί ἀκαταπαύστως, ἐντρυφοῦσε στό νόημα 

τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου καί μέ γρηγοροῦσα 
συνείδηση ζοῦσε ὡς παρεπίδημος στόν κόσμο 
αὐτό, ἔχοντας πάντοτε ὑπ’ ὄψιν ὅτι «οὐ γὰρ ἔχο-
μεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν 
ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13, 14). 

Αὐτό ἦτο ἐμφανές σέ κάθε πτυχή τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ του βίου. Ὁ μακαριστός Μητρο-
πολίτης διακρινόταν γιά τό λειτουργικό του 
ἦθος, γεγονός τό ὁποῖο ἀποδεικνύεται ἀπό τό 
ὅτι, σχεδόν καθημερινά, προήδρευε τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας καί προσέφερε τά αἰτήματα τῆς 
κατά τήν Σιάτισταν Ἐκκλησίας, διά καί ἐν Χρι-
στῷ, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, πρός τόν Πατέρα Θεό 
πάντων ἡμῶν, παρ’ οὗ «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ 
πᾶν δώρημα τέλειον» (Ἰακ. 1, 17). 

∆έν εἶναι τυχαῖο, λοιπόν, τό γεγονός ὅτι ἐκοι-
μήθη, στήν γενέθλια γιά ἐκεῖνον εὐβοϊκή γῆ, «τῇ 
τοῦ Κυρίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ», λίγες ὧρες μετά τήν 
τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, διά τῆς ὁποίας 
καί ἐν τῇ ὁποίᾳ «ὁ θάνατος οὐκέτι κυριεύει».

Πέρα ὅμως ἀπό τή λατρευτική του προσ-
ήλωση, διακρίθηκε καί γιά τόν ἔντονο κηρυκτικό 
του λόγο, τόσο ἐντός τῆς Θείας Λειτουργίας, 
ὅσο καί ἐκτός. ∆έν ἐπρόκειτο γιά ἕναν ἁπλοϊκό 
λόγο, ὁ ὁποῖος ἐξαντλεῖτο σέ ἠθικοπλαστικές 
παραινέσεις, ἀλλά γιά λόγο βαθύτατα θεολογικό, 
δηλωτικό τῆς ποιότητος καί τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ 
φρονήματος αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος λόγος, μάλιστα, 
ἀνέτεμνε τά κοινωνικά δεδομένα μέ τρόπο ρηξι-
κέλευθο, ἀληθινό, γλαφυρό καί δυναμικό ἐν 
Χριστῷ, ὁ ὁποῖος λόγος ἐνίοτε ἀπό πολλούς 
ἐθεωρεῖτο καί ἐπαναστατικός.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου καί 
Σιατίστης κυρός Παῦλος ἐγεννήθη στήν Χαλ-
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κίδα τό ἔτος 1947 ὅπου καί ἐπεράτωσε τίς 
γυμνασιακές του σπουδές. Μετά τό τέλος τῶν ἐν 
Ἀθήναις Πανεπιστημιακῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν 
ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου 
(Σελέντη) καί ἐτοποθετήθη στήν ἐργατούπολη 
τοῦ Μαντουδίου τό 1973. Τό ἑπόμενο ἔτος, τόν 
Νοέμβριο τοῦ 1974, ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος 
καί Ἀρχιμανδρίτης ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου Χαλκίδος κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Α ́ 
(Βέργη) καί ἀνέλαβε τήν ὡς ἄνω Ἐνορία, στήν 
ὁποία διηκόνησε ἐπί μία εἰκοσιπενταετία, καί 
κατόπιν στή Χαλκίδα, ὅπου ἀνέπτυξε ἀξιόλογη 
κηρυκτική καί ποιμαντική δραστηριότητα καί 
ἰδιαιτέρως μεταξύ τῶν νέων.

Μετά τήν ἐκλογή τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχι-
επισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ 
Χριστοδούλου στόν Ἀρχιεπισκοπικό Θρόνο, 
ἐκλήθη ὑπ’ Αὐτοῦ στήν Ἱερά Σύνοδο, τό 1999, 
ὁπότε καί τοῦ ἀνετέθη ἡ Γραμματεία τῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς 
τῆς Νεότητος, τῆς Συνοδικῆς  Ὑποεπιτροπῆς 
διά τήν χρηματοδότησιν τῶν Χριστιανικῶν 
οἰκογενειῶν τῆς Θράκης διά τήν ἀπόκτησιν 
3ου τέκνου, τῆς Συνοδικῆς Ὑποεπιτροπῆς 
ἐπί τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, τῆς Συνοδικῆς 
Ὑποεπιτροπῆς Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων 
καί τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γά-
μου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί 
∆ημογραφικοῦ Προβλήματος, ἡ ∆ιεύθυνσις 
Κατηχήσεως, τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν καί τοῦ 
Φροντιστηρίου Ἐπιμορφώσεως Κατηχητῶν τῆς 
Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας, ἐνῶ ἐπί πολλά ἔτη 
ὑπῆρξε τακτικός συνεργάτης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ 
Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀσχολήθηκε ἰδιαιτέρως μέ τούς νέους καί τά 
προβλήματά τους ὡς Πνευματικός, Κατηχητής 
καί Ἐκπαιδευτικός ἐνῶ, παράλληλα, κληθείς 
ὁμίλησε πολλές φορές σέ Σχολές Γονέων, 
Ἱερατικά καί Νεανικά Συνέδρια, σέ πολλές Ἱερές 
Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στήν Κύπρο.

Πολλές φορές ταξίδευσε στό Ἐξωτερικό, 
συνοδεύοντας ἄρρωστα παιδιά κινητοποιών-
τας τούς ὁμογενεῖς καί καρπός αὐτῆς τῆς 
προσπάθειας ἦταν ἡ δημιουργία τοῦ Φιλαν-
θρωπικοῦ Ἱδρύματος «Τάσος Γεωργιάδης».

Γιά τήν κοινωνική του δράση ἐβραβεύθη ἀπό 
Φορεῖς καί ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας.

Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης ἐξελέγη 
στίς 28 Φεβρουαρίου 2006, ἐχειροτονήθη τό 
Σάββατο 4 Μαρτίου καί στή Σιάτιστα ἐνε-
θρονίσθη τήν 1η Ἀπριλίου.

Ἀπό τότε καί ἐπί δεκατρία ὁλόκληρα χρόνια 
διηκόνησε πιστῶς καί εὐόρκως τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Σισανίου καί Σιατίστης μέ πίστη 
καί συνέπεια, χωρίς, κυριολεκτικά, νά δίδει 
«ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς του καὶ τοῖς βλεφάροις 
του νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις 
του» (Ψαλμ. 131, 4), περιοδεύοντας τήν Ἐπαρχία 
του, λειτουργώντας διαρκῶς, κηρύττοντας καί 
κατηχώντας τό ποίμνιό του, ἐπισκεπτόμενος 
τά Σχολεῖα, ἀξιοποιώντας νέους συνεργάτες, 
χειροτονώντας νέους καί φερέλπιδες Κλη-
ρικούς, φροντίζοντας τίς ἀνάγκες τῶν Μονα-
στικῶν Ταγμάτων τῆς Ἐπαρχίας του, καί, 
γενικῶς ἀποτελώντας, κατά τή συνηθισμένη 
καί προσφιλῆ στόν ἴδιο ἔκφραση, μαρτυρικό 
σημεῖο τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στά ὅρια τῆς 
Τοπικῆς κατά Σιάτιστα Ἐκκλησίας. 

Παράλληλα μέ τήν Ποιμαντική του ∆ιακονία 
στήν Ἱερά Μητρόπολή του, μέ ἰδιαίτερη εὐθύνη 
καί σοβαρότητα ἀσκοῦσε καί τά Συνοδικά του 
καθήκοντα, μετέχοντας ἐνεργά καί οὐσιαστικά 
σέ ὅλες τίς Συνεδρίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας καί τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἦτο Συνοδικό Μέλος στήν παρελθοῦσα 
Συνοδική Περίοδο ἕως τόν Αὔγουστο τοῦ 2018, 
Μέλος Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καί διετέλεσε 
Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί 
∆ημογραφικοῦ προβλήματος ἐπί πολλά ἔτη.

 Τό Σαββατοκύριακο 12 καί 13 Ἰανουαρίου 
2019 εὑρέθη στή γενέτειρά του, ὅπου συλ-
λειτούργησαν μαζί μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη 
Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο καί ἄλλους Ἀρχιερεῖς, 
τόσο τό Σάββατο 12 Ἰανουαρίου στή Χαλκίδα, ὅσο 
καί τήν Κυριακή 13 Ἰανουαρίου στίς Ροβιές. Τό 
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς ἐπέστρεψε στή Χαλκίδα 
καί στήν πατρική του οἰκία ἐξεμέτρησε τό ζῆν 
καί παρεδόθη στά Χέρια τοῦ ∆ικαιοκρίτου Θεοῦ, 
τόν Ὁποῖον ἐλάτρευσε καί διηκόνησε σέ ὅλη τήν 
ἐπί γῆς πορεία του.
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Ἀπό αὐτή τή σύντομη παρουσίαση τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, κατα-
δεικνύεται ὅτι ὅλος ὁ ἔμπονος βίος του δέν ἦταν 
τίποτε ἄλλο παρά μία ἐγρήγορση διά τήν ἡμέρα 
πού οὐδείς γνωρίζει, ἀλλά διά τήν ὁποίαν μπορεῖ 
νά προετοιμάζεται. Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης, 
πραγματικά, ἐν ἐγρηγόρσει εὑρισκόμενος, ἡρπάγη. 
Ἡρπάγη ἐκ τοῦ βίου τούτου, πρός τήν ὄντως 
ζωήν. Από τό εἶναι, στό εὖ εἶναι, ἀφοῦ μόνον ὁ 
ἄκτιστος Θεός παρέχει ζωή καί ἀθανασία στόν 
κτιστό ἄνθρωπο, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ 
καί ὁ ἄνθρωπος μόνον ἐν Χριστῷ ὑπερβαίνει τήν 
τραγικότητα τοῦ θανάτου καί τούς περιορισμούς 
τοῦ κτιστοῦ. 

Σέ αὐτά μυήθηκε, μέ αὐτά ἀνετράφη, σέ αὐτά 
ἐνετρύφησε, αὐτά ἐδίδαξε, καί ἔτσι ὁλοκλήρωσε 
τήν ἐπί γῆς πορεία του, ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης 
Σισανίου καί Σιατίστης κυρός Παῦλος, ἐνῶ καί ὁ 
τρόπος τῆς ἐξόδου του ἀπό τήν παροῦσα ζωή, 
ἡ ἁρπαγή ἐπιτρέψατέ μοι καί πάλι νά εἴπω, 
ἐπιβεβαιώνει καί ὑπομνηματίζει στόν καθένα μας 
τόν λόγο τοῦ Κυρίου, μέ τόν ὁποῖο ἀρχίσαμε: 
«Γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ 
τὴν ὥραν ἐν ᾗ ὁ Ὑιὸς τοῦ Ἀνθρώπου ἔρχεται».

Μέ τή μνήμη τῆς σεβαστῆς μορφῆς τοῦ μακα-
ριστοῦ κυροῦ Παύλου καί ὅσων αὐτός ἐργάστηκε 

γιά τήν πρόοδο τῆς Ἱστορικῆς Ἱ. Μητροπόλεως 
Σισανίου καί Σιατίστης, τῆς ἑλληνικοτάτης 
Μακεδονίας μας, καταξιώνοντας τήν ἐπίγεια 
παρουσία του, συναισθανόμαστε τήν πολύτιμη 
παρακαταθήκη τοῦ ἔργου του καί τῶν καρπῶν 
τοῦ ἱεροῦ του ὁράματος. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἄς 
δικαιώνει καί ἄς γονιμοποιεῖ τούς τιμίους καί 
ἱερούς κόπους τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου. 

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἡ Σεπτή χορεία τῶν 
ἁγίων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ 
εὐαγής Ἱερός Κλῆρος καί ὁ πενθηφόρος Λαός τοῦ 
Θεοῦ, τό Πλήρωμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σισανίου 
καί Σιατίστης, ἅπαντες ἡμεῖς, ἀδελφοί, θερμῶς 
δεόμεθα πρός τόν Κύριο, διά τῶν Πρεσβειῶν 
τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ∆ημητρίου, 
Πολιούχου Σιατίστης, νά ἀναπαύσει τό σεπτόν 
σκῆνος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ 
Παύλου καί νά τόν συναριθμήσει μεταξύ τῶν 
ἁγίων καί τῶν δικαίων Του, συμπαρεδρεύοντα εἰς 
τό Οὐράνιον Θυσιαστήριον. 

Τοῦ πολυσεβάστου καί πολυκλαύστου Μη-
τροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Παύ-
λου, Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Μακεδονίας, εἴη ἡ 
μνήμη ἀγήρως καί αἰωνία.
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ΕΚΚΛΉΣΊΆ ΚΆΊ ΔΊΚΆΊΌΝ

Ἀπόφαση ἀριθμ. 1999/2018 τοῦ ΣτΕ 
γιά τόν Ναό στό κτῆμα Προμπονᾶ

Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, Τμῆμα ∆´́, 
συνεδρίασε δημόσια στό ἀκροατήριό του στίς 
12 Ἰουνίου 2018, μέ τήν ἑξῆς σύνθεση: Χρ. 
Ράμμος, Ἀντιπρόεδρος, Πρόεδρος τοῦ ∆´ Τμή-
ματος, Ἐ. Ἀντωνόπουλος, Β. Κίντζιου, Ὀ. Παπα-
δοπούλου, Χρ. Σιταρᾶ, Σύμβουλοι, Ἑ. Σκούρα, Ὀ. 
Νικολαράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας ἡ Ἰ. Παπα-
χαραλάμπους.

Γιά νά δικάσει τήν ἀπό 19 Μαρτίου 2018 αἴτηση 
τῶν: 1. νομικοῦ προσώπου δημοσίου διεθνοῦς 
δικαίου μέ τήν ἐπωνυμία «Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο», πού ἑδρεύει στήν Κωνσταντινούπολη 
(Rum Patrikligi, 34.220 Fener-Halic-Instanbul-
Turkiye) καί 2. νομικοῦ προσώπου ἑλληνικοῦ 
ἰδιωτικοῦ δικαίου μέ τήν ἐπωνυμία «Ἱερά, Βα-
σιλική, Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 
τῶν Βλατάδων», πού ἑδρεύει στή Θεσσαλονίκη 
(Ἑπταπυργίου 64), τά ὁποῖα παρέστησαν μέ 
τόν δικηγόρο *** (Α.Μ. ***), πού τόν διόρισαν μέ 
πληρεξούσια, κατά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ 
προσώπου δημοσίου δικαίου μέ τήν ἐπωνυμία 
«Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν», πού ἑδρεύει στήν 
Ἀθήνα (Ἁγ. Φιλοθέης 21), τό ὁποῖο παρέστη μέ 
τόν δικηγόρο *** (Α.Μ.***), πού τόν διόρισε μέ 
πληρεξούσιο, καί κατά τῶν παρεμβαινόντων: 1. 
ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου δημοσίου 
δικαίου μέ τήν ἐπωνυμία «Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-
λάδος», πού ἑδρεύει στήν Ἀθήνα (Ἰασίου 1 καί Ἰω. 
Γενναδίου 14), τό ὁποῖο παρέστη μέ τόν δικηγόρο 
*** (Α.Μ.***), πού τόν διόρισε μέ ἀπόφαση τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου του καί 2. ∆ήμου Ἀθηναίων, ὁ 
ὁποῖος παρέστη μέ τή δικηγόρο *** (Α.Μ.***), 
πού τή διόρισε μέ πληρεξούσιο.

Μέ τήν αἴτηση αὐτή τά αἰτοῦντα νομικά 
πρόσωπα ἐπιδιώκουν νά ἀκυρωθεῖ ἡ ὑπ’ ἀριθ. 
ΕΞ. 1934/8.3.2018 πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί κάθε ἄλλη 
σχετική πράξη ἤ παράλειψη τῆς ∆ιοικήσεως.

Ἡ ἐκδίκαση ἄρχισε μέ τήν ἀνάγνωση τῆς ἐκθέσεως 
τῆς εἰσηγήτριας Συμβούλου Ὀ. Παπαδοπούλου.

Κατόπιν τό δικαστήριο ἄκουσε τόν πληρ-
εξούσιο τῶν αἰτούντων, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε 
καί προφορικά τούς προβαλλόμενους λόγους 
ἀκυρώσεως καί ζήτησε νά γίνει δεκτή ἡ αἴτηση, 
τόν πληρεξούσιο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
καί τούς πληρεξουσίους τῶν παρεμβαινόντων, οἱ 
ὁποῖοι ζήτησαν τήν ἀπόρριψή της.

Μετά τή δημόσια συνεδρίαση τό δικαστήριο 
συνῆλθε σέ διάσκεψη σέ αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου 
καί

Ἀφοῦ μελέτησε τά σχετικά ἔγγραφα
Σκέφθηκε κατά τόν Νόμο
1.- Ἐπειδή, γιά τήν ἄσκηση τῆς ὑπό κρίσης 

αἰτήσεως ἔχει καταβληθεῖ τό νόμιμο παράβολο 
(ἠλεκτρονικό παράβολο μέ κωδικό πληρωμῆς 
197121353958 0518 0045)

2.- Ἐπειδή, μέ τήν ὑπό κρίση αἴτηση τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ Ἱερά, Βασιλική, 
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν 
Βλατάδων ζητοῦν τήν ἀκύρωση τῆς ὑπ’ ἀριθμό 
πρωτοκόλλου ΕΞ. 1934/8.3.2018 Πράξεως τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, μέ 
τήν ὁποία ἀποφασίσθηκε ἡ προσωρινή ἐπανα-
σφράγιση τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς Κληροδοτήματος 
∆ημητρίου Προμπονᾶ, κατ᾽ ἐφαρμογή τῶν δια-
τάξεων τοῦ ἄρθρου 39 παρ. 7 καί 9 τοῦ ν. 590/
1977 καί τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν (βλ. κατωτέρω) καί 
μέ τήν αἰτιολογία ὅτι ὁ Ναός αὐτός λειτουργοῦσε 
χωρίς κανονική ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν.

3.- Ἐπειδή, μετά τήν ἄσκηση τῆς αἰτήσεως 
ἀκυρώσεως, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμό πρωτοκόλλου ΕΞ. 
3262/18.4.2018 πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
ἀποφασίσθηκε ἡ προσωρινή ἀποσφράγιση τοῦ 
ἀνωτέρω Ναοῦ πρός τόν σκοπό τῆς τελέσεως τῆς 
ἱερᾶς πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κατά τήν 
22α καί τήν 23η τοῦ μηνός Ἀπριλίου 2018 καί, 
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ἀκολούθως, ἡ ἐπανασφράγισή του. Μέ τό ἀπό 
26.4.2018 ὑπόμνημα, τό ὁποῖο κατατέθηκε στό 
∆ικαστήριο δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 
32 παρ. 3 τοῦ π.δ/τος 18/1989 (Α´ 8) [ἄρθρο 
31 ν. 3772/2009 (Α´ 112)], ζητεῖται ἡ ἀκύρωση 
καί τῆς μεταγενέστερης αὐτῆς πράξεως τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν.

4.- Ἐπειδή ἡ ὑπόθεση εἰσάγεται στήν ἑπταμελῆ 
σύνθεση τοῦ Τμήματος, λόγῳ σπουδαιότητας, 
σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 14 παρ. 5 τοῦ π.δ/τός 18/
1989, μέ τήν ἀπό 30.3. 2018 πράξη τοῦ Προέδρου 
του.

5.- Ἐπειδή, ἁρμόδιο γιά τήν ἐκδίκαση τῆς 
ὑπό κρίση ὑποθέσεως εἶναι τό ∆ ́  Τμῆμα τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, σύμφωνα μέ τό 
ἄρθρο 4 παρ. 1 τοῦ π.δ. 361/2001 (Α ́ 244) (πρβλ. 
ΣτΕ 4215/2015, 1457/2009, 1457/1989, 2147/1976, 
1548/1974, πρβλ. καί ΣτΕ 904/1997 ἐπτ).

6.- Ἐπειδή, ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ φακέλου 
προκύπτουν τά ἑξῆς: Ὁ ∆ημήτριος Προμπονᾶς, 
ἀποβιώσας στήν Ἀθήνα τό ἔτος 1949, στήν ἀπό 
4.5.1938 ἰδιόγραφη διαθήκη του, πού δημοσιεύτηκε 
μέ τό 1691/9.5.1949 πρακτικό τοῦ Μονομελοῦς 
Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καί κηρύχθηκε κυρία μέ 
τήν 3424/1949 ἀπόφαση τοῦ ἴδιου δικαστηρίου, 
ὅρισε, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς: «Ὁρίζω τά ἀκόλου-
θα κληροδοτήματα. Ὁλόκληρον τόν ἐν Πατησίοις 
“Συνοικία Προμπονᾶ” Κῆπον μου μετά τῶν ἐν 
αὐτῷ οἰκημάτων καί ἐγκαταστάσεων κληροδοτῶ 
εἰς τόν ∆ῆμον Ἀθηναίων ἵνα τόν χρησιμοποιῇ 
ὡς κῆπον ἀναψυχῆς τῶν Ἀθηναίων ὑπό τήν 
ἐπωνυμίαν “Κῆπος Ἰατροῦ ∆. Προμπονᾶ”. Εἰς τόν 
αὐτόν ἐπίσης ∆ῆμον Ἀθηναίων κληροδοτῶ δεκα-
οκτώ ὥρας ποτιστικοῦ ὕδατος ἑβδομαδιαίως... 
διά νά τόν ποτίζῃ. Εἰς τόν ἐντός τοῦ Κήπου 
τούτου Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κληροδοτῶ τήν 
παρά τό ἐργοστάσιο Κολούμπιας καί ἐν μέσῳ 
τῶν κτημάτων Γεωργίου Πουλάκη ὑπάρχουσαν 
οἰκοπεδικήν μου ἔκτασιν ἐξ 7 1⁄2 στρεμμάτων, 
ἤδη Ναρκισσόκηπον, ἵνα ἐν εὐθέτῳ χρόνω καί 
τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν καί 
μιᾶς πενταμελοῦς ἐκ τῆς συνοικίας Προμπονᾶ 
ἐπιτροπῆς, πωληθῇ καί ἐκ τῶν χρημάτων τῆς 
πωλήσεως αὐτῆς κατασκευασθῇ εἰς τήν ἰδίαν 
θέσιν ἕτερος ναός μέγας εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί [τῆς] Ἁγίας 

Φωτεινῆς....». Μέ τήν 3724/2001 ἀπόφαση τοῦ 
Ἐφετείου Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε κατά τίς 
διατάξεις τοῦ ἄρθρου 825 τοῦ Κώδικα Πολιτικῆς 
∆ικονομίας, ἑρμηνεύθηκε ἡ ἀνωτέρω διάταξη 
τῆς διαθήκης τοῦ ∆ημητρίου Προμπονᾶ καί 
ἔγιναν δεκτά τά ἑξῆς: «[Ὁ] διαθέτης συνέστησε 
κληροδότημα καί καθόρισε τήν ἐκτελεστική 
αὐτοῦ ἐπιτροπή, μέ ἐνέργειες τῆς ὁποίας καί 
πρός πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ θά 
συντελεσθεῖ ἡ ἐκποίηση τῆς καθοριζόμενης 
ἐπακριβῶς στή διαθήκη ἐκτάσεως τῶν 7 1⁄2 
στρεμμάτων, προκειμένου μέ τό ἐπιτευχθησόμενο 
τίμημα ἡ ἐπιτροπή νά προβεῖ στήν ἀνέγερση 
μεγάλου Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς μνήμην Ἁγίου Γεωργίου, 
Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς. Τά ὡς 
ἄνω ἐνισχύονται καί ἐξ αὐτοῦ του κειμένου τῆς 
διαθήκης ὅπου ρητά ὁρίζεται ὅτι ὁ μέγας ναός... 
θά κατασκευασθεῖ στήν ἴδια θέση....». Ἡ ἀνωτέρω 
ἔκταση τῶν 7 1⁄2 στρεμμάτων –πλήν ἑνός τμήματος, 
ἐπιφάνειας 868,88 τ.μ.- ἐκποιήθηκε μέ: 

(α) τό ὑπ’ ἀριθμ. 20022/1.11.2001 συμβόλαιο τοῦ 
Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Πάνου Γ. Λούμου καί 
(β) τό ὑπ’ ἀριθμ. 19910/31.1.2006 συμβόλαιο τῆς 
Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Εὐαγγελίας Τρέζου-
∆ιαμαντοπούλου, κατόπιν σχετικῶν ἐγκρίσεων 
τῆς ἁρμόδιας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου 
Οἰκονομικῶν, εἰσεπράχθησαν δέ, ἀντιστοίχως, τά 
ποσά τῶν 660.308,14 εὐρώ καί 1.490.000 εὐρώ. 
Παραπλεύρως του παλαιοῦ Ναοῦ, ἐντός τοῦ 
Ἄλσους Προμπονᾶ τοῦ ∆ήμου Ἀθηναίων, 
ἀνεγέρθηκε ὁ νέος Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων 
Ἀναργύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς, κατόπιν τῆς 
3549/6.11.2006 ἀδείας τοῦ Γραφείου Ναοδομίας 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Μέ τήν 1031717/3494/Β0011/20.11.2008 ἀπόφαση 
τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν, ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. 
Ἱερώνυμος διορίσθηκε ὡς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς 
τῶν Ἐκτελεστῶν τοῦ Κληροδοτήματος Προμπονᾶ, 
σέ ἀντικατάσταση τοῦ ἀποβιώσαντος προκατό-
χου του. Σύμφωνα μέ τήν 1035585/1045/Β0011/
2.3.2012 πράξη τῆς ∆ιευθύντριας τῆς ∆ιεύθυνσης 
Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων τοῦ Ὑπουργείου 
Οἰκονομικῶν, τήν Ἐπιτροπή ἀποτελοῦσαν, 
κατόπιν τούτου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
τά ἑξῆς μέλη: ***, ***, ***, *** καί ***, πού εἶχαν 
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διορισθεῖ μέ ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργοῦ 
Οἰκονομικῶν τά ἔτη 1970, 1992, 1997, 2002 καί 
2008, ἀντιστοίχως. Ἡ ὡς ἄνω Ἐπιτροπή, μέ τήν 
322/10.5.2012 ἐπιστολή της, ζήτησε ἀπό τήν 
Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν νά τῆς γνωστοποιήσει ἐάν 
ἀποδέχεται τή δωρεά τοῦ νεοανεγερθέντος Ναοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἁγίας 
Φωτεινῆς στή Μητρόπολη Ἀθηνῶν. Ὅπως 
ἀναφέρεται στήν ἐπιστολή αὐτή, σύμφωνα μέ τήν 
ἐπιθυμία ὅλων τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, μετά 
τή δωρεά τοῦ Ναοῦ στή Μητρόπολη Ἀθηνῶν, «ἡ 
ἐκκλησία θά λειτουργεῖ ἀπαραιτήτως ὅπως κάθε 
ἄλλος Ναός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἴτε 
γίνει ἐνοριακός ναός εἴτε ὀνομασθεῖ ἄλλως πώς». 
Ἀπό τά προσκομισθέντα στό ∆ικαστήριο στοιχεῖα 
δέν προκύπτει θετική ἤ ἀρνητική ἀπάντηση τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στήν ὡς ἄνω 322/10.5.2012 
ἐπιστολή. Ἀκολούθως, τά πέντε προαναφερθέντα 
μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, μέ τό 114/30.7.2012 πρακτικό 
συνεδριάσεως, ἀποφάσισαν τήν παραχώρηση τοῦ 
νεοανεγερθέντος Ναοῦ στή Μητρ. Παροναξίας, 
μέ δωρεά ἐνώπιον συμβολαιογράφου καί μέ ὅρους 
«πού θά ἐξασφαλίζουν τή συνεχῆ καί ἀδιάκοπη 
λειτουργία τοῦ ναοῦ μέ ὅλο τό θρησκευτικό καί 
τελετουργικό πού ἁρμόζει σέ ὀρθόδοξη χριστιανι-
κή ἐκκλησία πρός ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν καί 
ἰδίως τῶν κατοίκων τοῦ συνοικισμοῦ Προμπονᾶ». 
Τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς Μητροπόλεως 
Παροναξίας, μέ τήν 5/16.11.2012 πράξη του, 
ἀποδέχθηκε τήν ἀνωτέρω δωρεά καί ἡ Ἐπιτροπή 
διαβίβασε τό 114/30.7.2012 πρακτικό συνεδριάσεώς 
της καί τήν 5/16.11.2012 ἀποδοχή τῆς Μητροπό-
λεως Παροναξίας στή ∆ιεύθυνση Ἐθνικῶν 
Κληροδοτημάτων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν 
(βλ. τήν 337/1.2.2013 πράξη τῆς Ἐπιτροπῆς). Ἐν 
ὄψει τούτου, ἡ ∆ιεύθυνση Ἐθνικῶν Κληρο-   
δοτημάτων ζήτησε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων, καθώς καί ἀπό τήν Ἀρχι-
επισκοπή Ἀθηνῶν καί τή Μητρόπολη Παροναξίας 
νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους γιά «τόν 
προσφορότερο τρόπο λειτουργίας» τοῦ 
νεοανεγερθέντος Ναοῦ (βλ. τήν ∆11 1070814 ΕΞ 
2013/23.4.2013 πράξη τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς). Μέ 
τήν ΕΞ. 1162/1.5.2013 πράξη ἡ Ἀρχιεπισκοπή 
Ἀθηνῶν ἀπάντησε στή ∆ιεύθυνση Ἐθνικῶν 
Κληροδοτημάτων ὅτι ἡ παραχώρηση στή 

Μητρόπολη Παροναξίας δέν παράγει ἔννομα 
ἀποτελέσματα, ἐφ’ ὅσον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν, πού μετέχει ex officio στήν Ἐπιτροπή, 
δέν προσκλήθηκε στή συνεδρίαση κατά τήν ὁποία 
ἀποφασίσθηκε ἡ παραχώρηση, ἀνέφερε δέ, 
περαιτέρω, ὅτι ἡ ἐκτίμηση γιά τήν ἀποδοχή ἤ μή 
τοῦ λειτουργήματος τοῦ ἐκτελεστῆ τῆς διαθήκης 
Προμπονᾶ ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν θά 
καταστεῖ δυνατή μετά τήν ὁλοκλήρωση δια-
χειριστικοῦ ἐλέγχου στό ἐπίμαχο κληροδότημα. 
Στήν ὡς ἄνω ΕΞ. 1162/1.5.2013 πράξη τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς διαλαμβάνονται, ἐπίσης, τά 
ἀκόλουθα: Κατά νόμον, γιά τήν ἵδρυση Ἐνορια-
κοῦ Ναοῦ ἀπαιτεῖται ἡ προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη τοῦ οἰκείου Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, 
ὁ δέ Ἐνοριακός Ναός ὑπάγεται στήν πνευματική 
καί διοικητική δικαιοδοσία τοῦ Μητροπολίτη 
στήν περιφέρεια τοῦ ὁποίου ἱδρύεται καί, 
συνεπῶς δέν εἶναι δυνατή ἡ ἵδρυση Ἐνοριακοῦ 
Ναοῦ ἀπό ἄλλη Μητρόπολη στά ὅρια τῆς 
Μητροπόλεως Ἀθηνῶν. Γιά τήν ἵδρυση ἰδιωτικῶν 
ναῶν ἰσχύουν οἱ διατάξεις τοῦ σχετικοῦ 
Κανονισμοῦ πού προβλέπουν ἄδεια τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτη, τέτοια δέ ἄδεια δέν ἔχει χορηγηθεῖ 
γιά τόν νεοανεγερθέντα Ναό. «Κατόπιν τῶν 
ἀνωτέρω, εἶναι σαφές ὅτι δέν εἶναι δυνατή ἡ 
ἵδρυση καί λειτουργία Ἱ. Ναοῦ στήν περιφέρεια 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀπό τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Παροναξίας, οὔτε ἀπό ἄλλη 
Μητρόπολη, ἡ δέ συνεχής καί ἀδιάκοπη λειτουργία 
τοῦ ναοῦ... ἐξασφαλίζεται μέ τήν ὑπαγωγή του 
στήν Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας Πατησίων». Τήν 
ἄποψη ὅτι ὁ νεοανεγερθείς Ναός πρέπει νά 
λειτουργεῖ ὡς Ἐνοριακός ἐξέφρασε καί ἡ 
∆ιεύθυνση Ἐκκλησιαστικῆς ∆ιοίκησης τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας μέ τήν 76528/Α1/5.6.2013 
πράξη της. Οἱ ἀνωτέρω θέσεις τῆς Ἀρχιεπισκο-
πῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
διαβιβάσθηκαν στήν Ἐπιτροπή Ἐκτελεστῶν τοῦ 
κληροδοτήματος Προμπονᾶ ἀπό τή ∆ιεύθυνση 
Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων (βλ. τήν ∆11 111971 ΕΞ 
2013/23.7.2013 πράξη τῆς ἐν λόγῳ ∆ιεύθυνσης). 
Ἐξ ἄλλου, ἐνόψει τοῦ σχετικοῦ 349/4.2.2014 
αἰτήματος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκτελεστῶν τοῦ 
κληροδοτήματος, μέ τό ὁποῖο ζητοῦσε ἀπό τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν νά ἐγκρίνει τή λειτουργία 
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τοῦ νέου Ναοῦ κατά τίς ἡμέρες τοῦ ἑορτασμοῦ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί 
τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, μέ 
τήν ΕΞ. 597/5.2.2014 πράξη της, ἀπάντησε ὅτι «τό 
καθεστώς λατρείας καί ὑπαγωγῆς τοῦ ναοῦ θά 
ἀποφασισθεῖ ὁριστικά ἀφοῦ ὁλοκληρωθοῦν οἱ 
νόμιμες διαδικασίες ... σχετικά μέ τή διοίκηση καί 
διαχείριση τοῦ κληροδοτήματος», ὅτι ὁ Ναός 
αὐτός δέν εἶναι ἰδιωτικός, καθ’ ὅσον δέν 
ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες τοῦ ἰδιοκτήτη καί τῆς 
οἰκογένειάς του, ὅτι πάγια θέση τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου ἀποτελεῖ ἡ ὑπαγωγή τοῦ νέου 
Ναοῦ στήν Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας Πατησίων, 
ὡς παρεκκλησίου της, καί ὅτι «ἀπαγορεύεται ἡ 
τέλεση ἱεροπραξιῶν, χωρίς προηγούμενη ἄδεια 
τῆς τοπικά ἁρμόδιας Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν». 
Μέ τό ∆ΚΠ 1042957 ΕΞ 2014.4.3.2014 ἔγγραφο 
τῆς ∆ιεύθυνσης Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς 
Γενικῆς ∆/νσης ∆ημόσιας Περιουσίας καί Ἐθνικῶν 
Κληροδοτημάτων πρός τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 
καί τήν Ἐπιτροπή Ἐκτελεστῶν ἐπισημάνθηκε ὅτι 
δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά γιά τήν κατασκευή 
τοῦ Ναοῦ καί ὅτι ἡ μή θέση του σέ λειτουργία 
δέν ἀνταποκρίνεται στή βούληση τοῦ διαθέτη, 
ἐπιπροσθέτως δέ προκαλεῖ φθορές στό κτήριο. 
Ἀκολούθως, ἡ Ἐπιτροπή, μέ τήν 130/29.10.2014 
πράξη της, ἀποφάσισε νά δωρίσει, κατά πλήρη 
κυριότητα, νομή καί κατοχή, τόν ἀνεγερθέντα 
Ναό στόν «Προσκυνηματικό Ἱερό Ναό Ἁγίας 
Παρασκευῆς περιοχῆς Ἀνακάσης τῆς Ἱ. Μ. Ἰλίου, 
Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως», ἀρχικῶς μέ 
προσύμφωνο καί στή συνέχεια μέ ὁριστικό 
συμβόλαιο, «ὑπό τόν ὅρο τῆς ἀνακλήσεως τῆς 
δωρεᾶς καί τῆς μεταβιβάσεως τοῦ ἀντικειμένου 
αὐτῆς στό ἐν Ἀθήναις Γραφεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, σέ περίπτω-
ση μή ἀποδοχῆς της ἀπό τό δωρεοδόχο Νομικό 
Πρόσωπο ἤ τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἰλίου, Ἀχαρνῶν 
καί Πετρουπόλεως ἤ ... ἐφ’ ὅσον δέν ἐξυπηρετεῖ 
τίς θρησκευτικές ἀνάγκες τοῦ ... δωρεοδόχου ὁ ... 
Ἀρχιμανδρίτης π.***...». Κατόπιν τῆς ἀποδοχῆς 
τῆς δωρεᾶς αὐτῆς μέ τήν 6/7.11.2014 πράξη τῆς 
∆ιοικητικῆς-∆ιαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 
Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀνακάσης, οἱ *** , ***, *** καί ***, ἐνεργώντας ὡς 
μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκτελεστῶν τῆς ἄνω 

διαθήκης, μεταβίβασαν, δυνάμει, ἀρχικῶς τοῦ ὑπ’ 
ἀριθμ. 14678/20.11.2014 προσυμφώνου καί, 
ἀκολούθως, τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 15238/10.7.2015 
ὁριστικοῦ συμβολαίου τῆς Συμβολαιογράφου 
Ἀθηνῶν ***, στόν Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας 
Παρασκευῆς Ἀνακάσης, λόγῳ δωρεᾶς ἐν ζωῇ καί 
κατά πλήρη κυριότητα, νομή καί κατοχή, (α) ἕνα 
οἰκόπεδο, μετά τῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ ὑφισταμένων 
κτισμάτων, ἤτοι τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου, τοῦ νεοανεγερθέντος Ναοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου, Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς, 
δεξαμενῆς, γραφείων –ἀποθηκῶν– ἀναψυκτηρίου 
καί γηπέδου μπάσκετ, στή θέση Ἄλσος Προμπονᾶ 
τοῦ ∆ήμου Ἀθηναίων, ἐκτάσεως 8.554,00 τ.μ., καί 
(β) τμῆμα ἀγροτεμαχίου, ἐκτάσεως 868,88 τ.μ., 
ὅπως τά ἀκίνητα αὐτά ἐμφαίνονται σέ σχετικά 
διαγράμματα, μέ τή διαλυτική αἵρεση ὅτι ἡ δωρεά 
ἀνακαλεῖται, ἐάν ὁ προαναφερθείς Ἀρχιμανδρίτης 
*** δέν ἔχει τήν ἰσόβιο ἐπιμέλεια, ἔλεγχο καί 
ἐποπτεία διοικήσεως καί διαχειρίσεως τοῦ 
μεταβιβαζόμενου Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων 
Ἀναργύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς. Ἐν τῷ μεταξύ, 
μετά τήν 130/29.10. 2014 ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς 
καί πρίν ἀπό τήν κατάρτιση τοῦ προαναφερθέν-
τος προσυμφώνου, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 
ἀπέστειλε στήν Ἐπιτροπή τήν ΕΞ 3319/10.11.2014 
Πράξη, στήν ὁποία ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἀποπερατω-
θείς Ναός Ἁγ. Γεωργίου, Ἁγ. Ἀναργύρων καί Ἁγ. 
Φωτεινῆς «εἶναι ἕτοιμος νά τεθεῖ σέ λειτουργία ... 
τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
κατά τή βούληση τοῦ διαθέτη, ὑπαγόμενος στήν 
πνευματική καί κανονική δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν». Ἐν ὄψει δέ τούτου, ἡ 
Ἐπιτροπή Ἐκτελεστῶν γνωστοποίησε στόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, μέ τήν 365/19.11.2014 
πράξη, ὅτι ἐμμένει στά ἀποφασισθέντα κατά τή 
συνεδρίαση τῆς 29.10.2014.

7.- Ἐπειδή, ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ φακέλου 
προκύπτουν, περαιτέρω, τά ἑξῆς: Μέ τήν ἀπό 
19.3.2017 ἐπιστολή πρός τόν Οἰκουμενικό 
Πατριάρχη, ἡ Ἐπιτροπή Ἐκτελεστῶν τοῦ κλη-
ροδοτήματος γνωστοποίησε τήν πρόθεσή της νά 
μεταβιβάσει, λόγῳ δωρεᾶς, τά προαναφερθέντα 
ἀκίνητα, ἤτοι (α) τό οἰκόπεδο ἐμβαδοῦ 8.554,00 
τ.μ., μετά τῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ κτισμάτων, καί (β) τό 
τμῆμα ἀγροτεμαχίου, ἐμβαδοῦ 868,88 τ.μ., στό 
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Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἀκολούθησε ἡ ἔκδοση 
τῆς ΕΞ. 3010/21.3.2017 Πράξεως τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν, μέ τήν ὁποία ἀποφασίσθηκε ἡ 
προσωρινή σφράγιση τοῦ λειτουργοῦντος χωρίς 
κανονική ἄδεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ναοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἁγίας 
Φωτεινῆς Κληροδοτήματος ∆ημητρίου Προμπονᾶ. 
Ὅπως ἀναφέρεται στό προοίμιο τῆς πράξεως 
αὐτῆς, γιά τήν ἔκδοσή της ἐλήφθη ὑπόψη «ὅτι 
ἐπεχειρήθη ὑπό μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκτελεστῶν 
της διαθήκης ∆ημητρίου Προμπονᾶ καί τόν 
Ἀρχιμανδρίτην *** ... δίχως νά συντρέχει λόγος 
μεταβολῆς τοῦ περιεχομένου τῆς διαθήκης ... καί 
δίχως νά ἔχει διαπιστωθῆ ὑπό προηγουμένης 
ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου [Ἐφετείου Ἀθηνῶν] 
ὅτι δέν δύναται ὅπως ἐξυπηρετηθῆ ἡ βούλησις 
τοῦ διαθέτου μετά τῆς λειτουργίας τοῦ Ναοῦ 
ἐντός τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν εἰς τήν ὁποίαν 
εὑρίσκεται, ἵνα ἀποσπασθῆ ὁ Ναός ὑπό τῆς 
νομίμου καί κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μέσῳ τῆς μεταβιβάσεώς 
του μετά συμβολαιογραφικῆς πράξεως εἰς 
ἕτερον ἐκκλησιαστικόν νομικόν πρόσωπον διά 
νά θεμελιωθεῖ ἀπαραδέκτως, νομικά καί κα-
νονικά, ἁρμοδιότης-δικαιοδοσία εἴτε ἑτέρου Μη-
τροπολίτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἴτε 
ἑτέρου κλίματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατά 
παράβασιν τοῦ ἄρθρου 109 τοῦ Συντάγματος ... 
τοῦ ν. 4182/2013 περί κοινωφελῶν περιουσιῶν, τῶν 
ἄρθρων 29 καί 36 παρ. 6 τοῦ ν. 590/1977 καί τῶν 
ἄρθρων 1, 2 καί 13 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 «περί 
Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» (βλ. στοιχεῖο 7 τοῦ 
προοιμίου). Ἀπό τήν ἴδια ὡς ἄνω πράξη προκύπτει 
ὅτι στόν Ἀρχιμανδρίτη *** ἀσκήθηκε κανονική 
δίωξη μέ τήν 1491/7.5.2015 ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐν ὄψει δέ τῆς διώξεως 
αὐτῆς ἐπιβλήθηκε στόν κληρικό αὐτό προσωρινή 
ἀπαγόρευση ἱεροπραξιῶν (βλ. στοιχεῖα 11 καί 12 
τοῦ προοιμίου) [κατά τῶν ἀνωτέρω ἀποφάσεων 
ἔχουν ἀσκηθεῖ ἀπό τόν προαναφερθέντα κληρικό 
οἱ ὑπ’ ἀριθμ. καταθέσεως Ε. 758/2017 καί Ε. 1160/
2017 αἰτήσεις ἀκυρώσεως, οἱ ὁποῖες ἐκκρεμοῦν]. 
Μέ τήν ἀπό 30.3.2017 πρόσκληση ἡ Ἐπιτροπή 
Ἐκτελεστῶν κάλεσε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν 
νά προσέλθει σέ συνεδρίαση τήν 4.4.2017, 

προκειμένου νά ληφθοῦν ἀποφάσεις, μεταξύ 
ἄλλων, γιά τήν ἐπιβληθεῖσα σφράγιση καί τίς 
περαιτέρω ἐνέργειες μετά τήν πλήρωση τῆς 
περιλαμβανόμενης στό 15238/10.7.2015 συμβόλαιο 
μεταβιβάσεως τοῦ Ναοῦ (βλ. προηγούμενη σκέψη) 
διαλυτικῆς αἱρέσεως. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, 
μέ τήν ΕΞ. 3438/31-3-2017 «Ἐξώδικο δήλωση-
πρόσκληση-ἀναφορά ἐνώπιον παντός ἁρμοδίου 
∆ικαστηρίου καί κάθε Ἀρχῆς», ἀναφερόμενος 
στήν ἀνωτέρω πρόσκληση τῆς Ἐπιτροπῆς, 
ζήτησε ἀπό τά μέλη της καί τούς λοιπούς 
ἐμπλεκόμενους νά ἀνακαλέσουν τή δωρεά πρός 
τόν Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀνακάσης καί νά ἀπέχουν ἐφ᾽ ἑξῆς ἀπό τή λήψη 
ἀποφάσεων καί ὁποιαδήποτε ὑλική καί νομική 
πράξη ἀπαλλοτριώσεως τοῦ ἀνεγερθέντος Ναοῦ 
ὑπέρ οἱουδήποτε ἐκκλησιαστικοῦ ἤ ἄλλου νομικοῦ 
ἤ φυσικοῦ προσώπου. Ἡ Ἐπιτροπή Ἐκτελεστῶν 
τοῦ κληροδοτήματος συνεδρίασε τήν 4.4.2017 
καί ἀποφάσισε τή μεταβίβαση, λόγῳ δωρεᾶς 
ἐν ζωῇ, πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῶν 
ἀνωτέρω δύο ἀκινήτων πού εἶχαν προηγουμένως 
μεταβιβασθεῖ στόν Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίας 
Παρασκευῆς Ἀνακάσης, γιά τήν ἐπιστήριξη τοῦ 
ἔργου καί τῶν ἐν γένει ἀναγκῶν καί δράσεων 
τοῦ Πατριαρχείου. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα δέ, 
οἱ***, *** καί ***, ἐνεργώντας μέ τήν ἰδιότητα 
τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκτελεστῶν τοῦ 
κληροδοτήματος, προέβησαν ἐνώπιον τῆς Συμ-
βολαιογράφου Ἀθηνῶν *** στήν ὑπογραφή: (α) 
τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 17367/5.4.2017 συμβολαίου, πού 
τιτλοφορεῖται «Πράξη Πλήρωσης ∆ιαλυτικῆς 
Αἵρεσης-Ἐπαναφορά Κυριότητας Ἀκινήτων» 
καί μετεγράφη στό Ὑποθηκοφυλακεῖο Ἀθηνῶν 
[στόν τόμο 5142 καί μέ αὔξοντα ἀριθμό 388], 
μέ τό ὁποῖο ἡ κυριότητα, νομή καί κατοχή τῶν 
δωρηθέντων δυνάμει τοῦ 15238/2015 συμβολαίου 
τῆς ἰδίας Συμβολαιογράφου ἀκινήτων ἐπανέρχεται 
στήν Ἐπιτροπή, λόγῳ πληρώσεως τῆς σχετικῆς 
διαλυτικῆς αἱρέσεως, καί (β) τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 
17368/5.4.2017 συμβολαίου, πού τιτλοφορεῖται 
«Πράξη σύστασης πρότασης δωρεᾶς “ἐν 
ζωῇ” τῆς μεταβίβασης κατά τό δικαίωμα τῆς 
πλήρους κυριότητας ἀκινήτων (λόγῳ δωρεᾶς)» 
καί μετεγράφη ὁμοίως στό Ὑποθηκοφυλακεῖο 
Ἀθηνῶν [στόν τόμο 5153 καί μέ αὔξοντα ἀριθμό 
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431], μέ τό ὁποῖο ἡ Ἐπιτροπή δηλώνει ὅτι τά 
προαναφερθέντα δύο ἀκίνητα, ἤτοι τό ἀκίνητο 
ἐμβαδοῦ 8.554,00 τ.μ., μέ τά ἐπ᾽́ αὐτοῦ κτίσματα, 
στά ὁποῖα περιλαμβάνονται ὁ παλαιός Ναός 
Ἁγίου Γεωργίου καί ὁ νέος Ναός Ἁγίου Γεωργίου, 
Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς, καί τό 
ἀκίνητο ἐμβαδοῦ 868,88 τ.μ., τά μεταβιβάζει κατά 
πλήρη κυριότητα, «μέ τήν παροῦσα πρόταση 
δωρεᾶς» ὑπέρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
«γιά τήν ἐπιστήριξη τοῦ μείζονος ἔργου καί τῶν 
ἐν γένει ἀναγκῶν καί δράσεων (πολιτιστικῶν, 
φιλανθρωπικῶν, μορφωτικῶν, ἐρευνητικῶν, 
λατρευτικῶν, ἐκπροσωπευτικῶν καί ἄλλων)... 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καθώς ἔτσι 
συντελεῖται ἡ ἐπιτέλεση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ-
Θρησκευτικοῦ σκοποῦ τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ», 
καί ὅτι ὁ τρόπος λειτουργίας καί ἀξιοποιήσεως τοῦ 
Ναοῦ καί τῶν ἀκινήτων ἐν γένει ἐπαφίεται στήν 
κρίση τοῦ ἑκάστοτε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. 
Ἀκολούθως, μέ τό ὑπ’ ἀριθ. 17827/31.7.2017 
συμβόλαιο τῆς ἴδιας Συμβολαιογράφου, τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀποδέχθηκε τήν ὑπέρ 
αὐτοῦ δωρεά, ἡ σχετική δέ πράξη μετεγράφη στό 
Ὑποθηκοφυλακεῖο Ἀθηνῶν [στόν τόμο 5153 καί 
μέ αὔξοντα ἀριθμό 432]. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ἡ 
ἐν Φαναρίῳ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, 
συνελθοῦσα σέ σύσκεψη τήν 20ή ∆εκεμβρίου 
2017, ἀποφάσισε «ὅπως οἱ εὑρισκόμενοι ἐντός 
τῶν κατά κυριότητα μεταβιβασθέντων [εἰς τό 
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον] οἰκοπέδων δύο 
Ἱεροί Ναοί προσαρτηθοῦν ἐκκλησιαστικῶς εἰς 
τήν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱεράν, Πατριαρχικήν καί 
Σταυροπηγιακήν Μονήν Βλατάδων, ἵνα, ὡς 
ἐξαρτήματα αὐτῆς, τεθοῦν εἰς δημοσίαν λατρείαν, 
κατά τήν ... βούλησιν τοῦ διαθέτου...» (βλ. τό σχετικό 
ἀπόσπασμα τοῦ πρακτικοῦ συνεδριάσεως). 
Μέ ἐπιστολή τῆς 19ης Ἰανουαρίου 2018 τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀμορίου, 
Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βλατάδων, «προτρέπεται 
ἵνα λάβῃ ἐν τοῖς ἐφ’ ἑξῆς, ἐξ ὀνόματος τοῦ 
κυριάρχου αὐτῆς Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα διά τήν ὑλοποίησιν τῶν 
ἀνωτέρω σκοπῶν, ἐπιμελούμεν[ος], μετά τῆς περί 
[αὐτόν] Ἀδελφότητος, τῆς καλῆς λειτουργίας τῶν 
Ἱερῶν Ναῶν, τῆς τακτικῆς ἐν αὐτοῖς τελέσεως, 
κατά τήν καθιερωμένην Πατριαρχική Τάξιν, τῶν 

Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν... διαχειριζόμεν[ος] τό ἐν λόγῳ 
κτῆμα Προμπονᾶ καί τούς ἐντός αὐτοῦ Ἱερούς 
Ναούς· ἀσκ[ῶν] πᾶσας τάς ἐξουσίας νομῆς καί 
κατοχῆς ἐπ’ αὐτοῦ, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς 
οἰκονομικῆς διαχειρίσεως αὐτοῦ· μεριμνῶ[ν] ἅμα ... 
διά τήν εὐπρεπῆ λειτουργίαν τῶν ἐν λόγῳ Ἱερῶν 
ναῶν καθημερινῶς, ὡς δημοσίων χώρων λατρείας, 
καί ἐπιμελ[ούμενος], ἐν γένει, τῶν ἐν λόγῳ 
ἐξαρτημάτων τῆς [Μονῆς Βλατάδων]...». Σύμφωνα 
μέ τά διαλαμβανόμενα στήν 3563/2.5.2018 ἔκθεση 
ἀπόψεων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πρός τό 
Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ὁ Ναός τέθηκε σέ 
λειτουργία καί δημόσια λατρεία τήν 2.3.2018 ἀπό 
τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καί τόν Ἡγούμενο τῆς 
Μονῆς Βλατάδων Ἐπίσκοπο Ἀμορίου, ἐν ὄψει δέ 
τούτου ἐκδόθηκαν οἱ προσβαλλόμενες πράξεις.

8.- Ἐπειδή, ἐξ ἄλλου, τό νομικό πρόσωπο 
ἰδιωτικοῦ δικαίου «Προσκυνηματικός Ἱ. Ν. Ἁγίας 
Παρασκευῆς» καί ἡ «Ἱ. Μητρόπολη Ἰλίου, Ἀχαρνῶν 
καί Πετρουπόλεως», ἄσκησαν τήν 7.4.2017 ἀγωγή 
ἐνώπιον τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 
[Γενικός Ἀριθμός Κατάθεσης(ΓΑΚ) 525794/2017, 
Εἰδικός Ἀριθμός Κατάθεσης (ΕΑΚ) 1268/2017], 
μέ αἴτημα τήν ἀναγνώριση τῆς ἀκυρότητας τῶν 
προαναφερθέντων 14678/20.11.2014 προσυμφώνου 
καί 15238/107.2015 ὁριστικοῦ συμβολαίου δωρεᾶς 
τῆς Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν ***. Ἡ ἀγωγή 
ἀσκήθηκε μετά τή σύνταξη τοῦ 17367/5.4/2017 
συμβολαίου τῆς αὐτῆς Συμβολαιογράφου, πού 
τιτλοφορεῖται «Πράξη Πλήρωσης ∆ιαλυτικῆς 
Αἵρεσης-Ἐπαναφορά Κυριότητας Ἀκινήτων». 
Ὑπέρ τῶν ἐναγόντων νομικῶν προσώπων 
ἄσκησαν τήν 31.5.2017 πρόσθετη παρέμβαση, μέ 
κοινό δικόγραφο, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθη-
νῶν καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος [ΓΑΚ 541946/2017, ΕΑΚ 1881/2017]. Ἐπί 
τῆς ἀγωγῆς αὐτῆς δέν ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπόφαση. 
Περαιτέρω, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κατέθεσαν τήν 24.10.2017 ἀγωγή ἐνώπιον τοῦ 
Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν [ΓΑΚ 587839/
2017, ΕΑΚ 3686/2017], μέ αἴτημα τήν ἀναγνώριση 
τῆς ἀκυρότητας τῶν ἀνωτέρω. 

(α) 17368/5.4.2017 συμβολαίου, πού τιτλοφορεῖ-
ται «Πράξη σύστασης πρότασης δωρεᾶς “ἐν 
ζωῇ” τῆς μεταβίβασης κατά τό δικαίωμα τῆς 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 1 [ΙΆΝΌΎΆΡΊΌΣ 2019]

46

πλήρους κυριότητας ἀκινήτων (λογῳ δωρεᾶς)», 
(β) 17827/31.7.2017 συμβολαίου περί ἀποδοχῆς τῆς 
δωρεᾶς ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί (γ) 
17367/5.4.2017 συμβολαίου, πού τιτλοφορεῖται 
«Πράξη Πλήρωσης ∆ιαλυτικῆς Αἵρεσης - 
Ἐπαναφορά Κυριότητας Ἀκινήτων». Κατά τά 
διαλαμβανόμενα στήν ἀγωγή αὐτή, ἡ ἀκυρότητα 
τῶν συμβολαίων προκύπτει λόγῳ τῆς ἀντιθέσεώς 
τους στή βούληση τοῦ διαθέτη ∆ημητρίου 
Προμπονᾶ, ὅπως ἑρμηνεύτηκε μέ τήν 3724/2001 
ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, καθώς καί λόγῳ 
παραβάσεως τοῦ ἄρθρου 109 τοῦ Συντάγματος, 
τό ὁποῖο ἀπαγορεύει κατ’ ἀρχήν τή μεταβολή 
τοῦ περιεχομένου ἤ τῶν ὅρων διαθήκης ὡς πρός 
τίς διατάξεις τους ὑπέρ τοῦ ∆ημοσίου ἤ ὑπέρ 
κοινωφελοῦς σκοποῦ, τήν ἐπιτρέπει δέ μόνο κατ᾽ 
ἔξαίρεση καί ὑπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
τῶν ἄρθρων 10 καί 46 τοῦ ν. 4182/2013 περί 
Κώδικος Κοινωφελῶν περιουσιῶν (Α ́  185), τῶν 
ἄρθρων 29 καί 36 παρ. 6 τοῦ ν. 590/1977 καί 
τῶν ἄρθρων 1, 2 καί 13 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 
περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν. Στήν ὡς ἄνω 
ἀγωγή, γιά τήν ὁποία δέν ἔχει προσδιορισθεῖ 
δικάσιμος, ἄσκησαν πρόσθετη παρέμβαση ὑπέρ 
τῶν ἐναγόντων ὁ ∆ῆμος Ἀθηναίων, τήν 15.12.2017 
[ΓΑΚ 608475/2017, ΕΑΚ 4515/2017], καί ὑπέρ 
τῶν ἐναγομένων ἡ Μονή Βλατάδων, τήν 22.1.2018 
[ΓΑΚ 59113/2018, ΕΑΚ 265/2018].

9.- Ἐπειδή, ὅπως ἀναφέρθηκε, μέ τήν ὑπό 
κρίση αἴτηση ζητεῖται ἡ ἀκύρωση τῆς ΕΞ. 1934/
8.3/2018 πράξεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί Πάσης Ἑλλάδος, μέ τήν ὁποία ἀποφασίσθηκε 
ἡ προσωρινή ἐπανασφράγιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἁγίας 
Φωτεινῆς Κληροδοτήματος ∆ημητρίου Προμπονᾶ. 
Μέ τό ἀπό 26.4.2018 ὑπόμνημα δέ, ζητεῖται ἡ 
ἀκύρωση τῆς μεταγενέστερης ΕΞ. 3262/18.4.2018 
πράξεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, μέ τήν 
ὁποία ἀποφασίσθηκε ἡ προσωρινή ἀποσφράγιση 
τοῦ ἀνωτέρω Ναοῦ γιά συγκεκριμένο σκοπό καί, 
ἀκολούθως, ἡ ἐπανασφράγισή του.

10.- Ἐπειδή, παθητικῶς νομιμοποιεῖται 
στήν παροῦσα δίκη ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, 
δεδομένου ὅτι ἡ προσβαλλόμενη πράξη ἐκδόθηκε 
ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ 
διαποιμαίνοντος τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 

(πρβλ. ΣτΕ 2229/2012, 3253/2004). Ἐξ ἄλλου, ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ ἔννομο συμφέρον καί 
ἐν γένει παραδεκτῶς παρεμβαίνει στήν παροῦσα 
δίκη ὑπέρ τοῦ κύρους τῶν προσβαλλομένων 
πράξεων, τό ἀντικείμενο τῶν ὁποίων ἀφορᾶ τίς 
ἁρμοδιότητες τῶν ὀργάνων της σέ σχέση μέ τή 
λειτουργία ναοῦ ἀπό ἄλλο ὁμόδοξο ἐκκλησιαστικό 
πρόσωπο ἐντός τῆς ἐδαφικῆς περιφέρειας τῆς 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (πρβλ. 
ΣτΕ 4215/2015), καί εἶναι ἀπορριπτέοι οἱ περί 
τοῦ ἀντιθέτου ἰσχυρισμοί τῶν αἰτούντων.

11.- Ἐπειδή, κατά τό ἄρθρο 49 παρ. 2 τοῦ π.δ/
τος 18/1989, ἡ παρέμβαση ἀσκεῖται, ἐπί ποινῇ 
ἀπαραδέκτου, μέ δικόγραφο πού κατατίθεται 
στή Γραμματεία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 
ἕξι τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρες πρίν ἀπό τή 
συζήτηση. Συνεπῶς, ἡ παρέμβαση τοῦ ∆ήμου 
Ἀθηναίων, ἡ ὁποία κατατέθηκε στό ∆ικαστήριο 
τήν 6.6.2018, σέ χρόνο μικρότερο τῶν ἕξι πλήρων 
ἡμερῶν ἀπό τή δικάσιμο τῆς 12.6.2018, εἶναι 
ἀπορριπτέα ὡς ἐκπρόθεσμη.

12.- Ἐπειδή, ἡ προσβαλλόμενη ΕΞ. 1934/8.3/
2018 ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, 
πού διατάσσει τή σφράγιση τοῦ ἐπίμαχου 
Ναοῦ, ἐκδόθηκε δυνάμει διατάξεων πολιτειακῶν 
νόμων καί ἀποτελεῖ ἐκτελεστή διοικητική πράξη 
ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, ὑποκείμενη στόν ἀκυρωτικό 
ἔλεγχο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (πρβλ. 
ΣτΕ 1548/1974, 2147/1976, 1457/1989, 4215/2015, 
πρβλ. καί 736/2005 ἐπτ., 502/2011, 3003/2004 
Ὁλομ., 2576/2017). Ἐξ ἄλλου, ἡ ἐκδοθεῖσα μετά 
τήν ἄσκηση τῆς αἰτήσεως ἀκυρώσεως ΕΞ. 3262/
18.4.2018 πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τῆς 
ὁποίας ἐπίσης ζητεῖται ἡ ἀκύρωση μέ τό ἀπό 
26.4.2018 ὑπόμνημα, δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ 
ἄρθρου 32 παρ. 3 τοῦ π.δ/τός 18/1989, καθ’ ὅ 
μέρος μέν ἀποφασίσθηκε μέ αὐτήν ἡ προσωρινή 
ἀποσφράγιση τοῦ ἀνωτέρω Ναοῦ μόνο κατά 
τήν 22α καί 23η Ἀπριλίου 2018, γιά τήν τέλεση 
Ἱερᾶς Πανηγύρεως, καίτοι εἶναι βλαπτική γιά 
τούς αἰτοῦντες, ἐφ’ ὅσον ἐντέλλονται ἱερεῖς τῶν 
ΣΤ ́ , Θ ́  καί Η ́  Ἀρχιεπισκοπικῶν Περιφερειῶν 
[Ἀκαδημίας Πλάτωνος – Κολοκυνθοῦς – Σκουζέ 
– Ἄνω Πατησίων – Γαλατσίου – Κάτω Πατησίων] 
νά μεριμνήσουν ἀπό κοινοῦ γιά τήν τέλεση 
τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων κατά τίς δύο ὡς 
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ἄνω ἡμέρες, εἶχε ἤδη ἐξαντλήσει τό ρυθμιστικό 
της περιεχόμενο πρίν ἀπό τήν κατάθεση 
τοῦ προαναφερθέντος ὑπομνήματος. Καθ’ 
ὅ, δέ, μέρος μέ τήν ἴδια πράξη διατάσσεται ἡ 
ἐπανασφράγιση τοῦ Ναοῦ μετά τήν ἐκπλήρωση 
τοῦ συγκεκριμένου σκοποῦ, εἶναι βεβαιωτική 
τῆς ἀρχικῶς προσβαλλόμενης καί στερεῖται 
ἐκτελεστότητας. Κατά συνέπεια, ἡ πράξη αὐτή 
προσβάλλεται ἀπαραδέκτως.

13.- Ἐπειδή, τό πρῶτο αἰτοῦν Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο πρός θεμελίωση τοῦ ἐννόμου 
συμφέροντός του γιά τήν ἄσκηση τῆς ὑπό κρίση 
αἰτήσεως ἐπικαλεῖται τά προαναφερθέντα 17368/
5.4.2017 καί 17827/31.7.2017 συμβόλαια, τά ὁποῖα 
μετεγράφησαν στό Ὑποθηκοφυλακεῖο Ἀθηνῶν 
καί μέ τά ὁποῖα φέρεται νά ἀπέκτησε λόγῳ 
δωρεᾶς ἐν ζωῇ, μεταξύ ἄλλων, τό ἀκίνητο πού 
περιλαμβάνει τόν παλαιό Ναό Ἁγίου Γεωργίου 
καί τόν ἐπίμαχο Ναό Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων 
Ἀναργύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς. Ἡ Ἀρχιεπισκοπή 
Ἀθηνῶν μέ τήν 3563/2.5.2018 ἔκθεση ἀπόψεων 
καί τό ἀπό 19.6.2018 ὑπόμνημα προβάλλει ὅτι οἱ 
τίτλοι τούς ὁποίους ἐπικαλεῖται τό πρῶτο αἰτοῦν 
πρός θεμελίωση τοῦ ἐννόμου συμφέροντός του 
δέν εἶναι ἔγκυροι καί ὅτι ἐκκρεμεῖ, ἄλλωστε, ἡ 
ἀσκηθεῖσα στό Πολυμελές Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν 
ἀγωγή μέ ἀντικείμενο τήν ἀναγνώριση τῆς 
ἀκυρότητάς τους. Ἐφ’ ὅσον, ὅμως τό πρῶτο 
αἰτοῦν φέρεται, τυπικῶς, νά ἔχει ἀποκτήσει τήν 
κυριότητα τοῦ ἐπίδικου Ναοῦ, δυνάμει σχετικῶν 
συμβολαιογραφικῶν πράξεων πού μετεγράφησαν, 
μέ ἔννομο συμφέρον ἀσκεῖ τήν κρινόμενη αἴτηση, 
ἡ τελική δέ κρίση ὡς πρός τή συνδρομή τῶν 
προϋποθέσεων γιά τήν κτήση ἤ μή ἐκ μέρους 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐμπράγματου 
δικαιώματος ἀνήκει στό ἁρμόδιο κατά τό Σύνταγμα 
πολιτικό δικαστήριο (πρβλ. ΣτΕ 4658/1988, 2300/
1983, 568/1979). Ἐξ ἄλλου, μέ ἔννομο συμφέρον 
ἀσκεῖται ἡ αἴτηση καί ἀπό τήν δεύτερη αἰτοῦσα 
Μονή Βλατάδων, στήν ὁποία, σύμφωνα μέ τά 
προεκτεθέντα, προσαρτήθηκαν ἐκκλησιαστικῶς 
οἱ ἀνωτέρω δύο Ναοί προκειμένου νά τεθοῦν 
σέ δημοσία λατρεία διά τοῦ Ἡγουμένου της, ὡς 
ἐξαρτήματά της.

14.- Ἐπειδή, κατά τό ἄρθρο 3 παρ. 1 καί 2 
τοῦ Συντάγματος. «1. Ἐπικρατοῦσα θρησκεία 

στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ... ὑπάρχει ἀναπόσπαστα 
ἑνωμένη δογματικά μέ τή Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς 
Κωνσταντινούπολης καί κάθε ἄλλη ὁμόδοξη 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· τηρεῖ ἀπαρασάλευτα, 
ὅπως ἐκεῖνες, τούς ἱερούς ἀποστολικούς καί 
συνοδικούς κανόνες καί τίς ἱερές παραδόσεις. 
Εἶναι αὐτοκέφαλη, διοικεῖται ἀπό τήν Ἱερά 
Σύνοδο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων καί ἀπό τή 
∆ιαρκῆ Ἱερά Σύνοδο πού προέρχεται ἀπό αὐτή 
καί συγκροτεῖται ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικός 
Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήρηση τῶν διατάξεων 
τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τῆς κθ ́ (29) Ἰουνίου 1850 
καί τῆς Συνοδικῆς Πράξης τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 
1928. 2. Τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς πού ὑπάρχει 
σέ ὁρισμένες περιοχές τοῦ Κράτους δέν ἀντίκειται 
στίς διατάξεις τῆς προηγούμενης παραγράφου». 
Περαιτέρω, κατά τό ἄρθρο 13 παρ. 1 καί 2 τοῦ 
Συντάγματος, «1. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς 
συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη... 2. Κάθε γνωστή 
θρησκεία εἶναι ἐλεύθερη καί τά σχετικά μέ τή 
λατρεία της τελοῦνται ἀνεμπόδιστα ὑπό τήν 
προστασία τῶν νόμων. Ἡ ἄσκηση τῆς λατρείας 
δέν ἐπιτρέπεται νά προσβάλει τή δημόσια τάξη 
ἤ τά χρηστά ἤθη...». Ἐξ ἄλλου, ἡ παράγραφος 
8 τοῦ ἄρθρου 18 τοῦ Συντάγματος ὁρίζει ὅτι 
«∆έν ἐπιτρέπεται νά ἀπαλλοτριωθεῖ ἡ ἀγροτική 
ἰδιοκτησία τῶν Σταυροπηγιακῶν Ἱερῶν Μονῶν 
τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας στή 
Χαλκιδική, τῶν Βλατάδων στή Θεσσαλονίκη 
καί τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου 
στήν Πάτμο, μέ ἐξαίρεση τά μετόχια. Ἐπίσης 
δέν ἐπιτρέπεται νά ἀπαλλοτριωθεῖ ἡ περιουσία 
πού βρίσκεται στήν Ἑλλάδα τῶν Πατριαρχείων 
Ἀλεξάνδρειας, Ἀντιόχειας καί Ἱεροσολύμων, 
καθώς καί τῆς Ἱερῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ», στό 
ἄρθρο 105 δέ τοῦ Συντάγματος, πού ἀφορᾶ τό 
καθεστώς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁρίζεται ὅτι: «1. Ἡ 
χερσόνησος τοῦ Ἄθω ... ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν 
περιοχή τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἶναι, σύμφωνα μέ τό 
ἀρχαῖο προνομιακό καθεστώς του, αὐτοδιοίκητο 
τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τοῦ ὁποίου 
ἡ κυριαρχία πάνω σέ αὐτό παραμένει ἄθικτη. 
Ἀπό πνευματική ἄποψη τό Ἅγιο Ὄρος διατελεῖ 
ὑπό τήν ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ
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Πατριαρχείου ... 2. ... 3. Ὁ λεπτομερής καθορισμός 
τῶν ἁγιορειτικῶν καθεστώτων καί τοῦ τρόπου τῆς 
λειτουργίας τους γίνεται ἀπό τόν Καταστατικό 
Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόν ὁποῖο, μέ σύμπραξη 
τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Κράτους, συντάσσουν 
καί ψηφίζουν οἱ εἴκοσι Ἱερές Μονές καί τόν 
ἐπικυρώνουν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί 
ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων. 4. Ἡ ἀκριβής τήρηση 
τῶν ἁγιορειτικῶν καθεστώτων τελεῖ ὡς πρός τό 
πνευματικό μέρος ὑπό τήν ἀνώτατη ἐποπτεία 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὡς πρός τό 
διοικητικό μέρος ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Κράτους, 
στό ὁποῖο ἀνήκει ἀποκλειστικά καί ἡ διαφύλαξη 
τῆς δημόσιας τάξης καί ἀσφάλειας. 5. Οἱ πιό 
πάνω ἐξουσίες τοῦ Κράτους ἀσκοῦνται ἀπό 
διοικητή...».

15.- Ἐπειδή, ὁ ν.590/1977 «Περί τοῦ Καταστατι-
κοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (Α´ 
146) ὁρίζει στό ἄρθρο 1 τά ἑξῆς: «1. Ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος, οὖσα θεῖον καθίδρυμα καί ἔχουσα 
κεφαλήν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἶναι 
ἀναποσπάστως ἡνωμένη δογματικῶς μετά τῆς ἐν 
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης καί πάσης ἄλλης 
Ὀρθοδόξου του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, στοιχοῦσα 
τῇ διδασκαλίᾳ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τηροῦσα 
ἀπαρασαλεύτως, ὡς καί πᾶσαι αἱ λοιπαί 
Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, τά δόγματα, τούς ἱερούς 
ἀποστολικούς καί συνοδικούς κανόνας καί τάς 
ἱερᾶς παραδόσεις. 2. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
εἶναι αὐτοκέφαλος, αὐτοδιοικεῖται δέ, ἐν τῷ 
πλαισίῳ τῶν περί θρησκείας ἄρθρων τοῦ 
Συντάγματος, διά τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν 
αὐτῆς. 3. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος περιλαμβάνει 
τάς Μητροπόλεις τῆς Αὐτοκέφαλου Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, συμφώνως πρός τόν ἀπό 29ης 
Ἰουνίου 1850 Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Τόμον 
καί τάς ἀπό Ἰουλίου 1866 καί Μαΐου 1882 
Πατριαρχικάς Συνοδικάς Πράξεις καί τάς 
Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, συμφώνως πρός 
τήν ἀπό 4ης Σεπτεμβρίου 1928 Πατριαρχικήν καί 
Συνοδικήν Πρᾶξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
καί ἔχει ὡς μέλη πάντας τούς κατοικοῦντας ἐν τῇ 
περιοχῇ αὐτῶν Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. 4. Κατά 
τάς νομικάς αὐτῶν σχέσεις ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, αἱ Μητροπόλεις, αἱ Ἐνορίαι μετά τῶν 
Ἐνοριακῶν αὐτῶν Ναῶν, αἱ Μοναί... εἶναι Νομικά 

Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου... τά λοιπά 
Ἐκκλησιαστικά Καθιδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν καί τῶν Μητροπόλεων, τά λειτουργοῦντα 
μέχρι τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος καί κεκτημένα 
νομική προσωπικότητα, εἶναι Νομικά Πρόσωπα 
Ἰδιωτικοῦ ∆ικαίου... 5. Ἡ εἰς Κρήτην, ∆ωδεκάνησον 
καί Ἅγιον Ὅρος κρατοῦσα ἐκκλησιαστική 
κατάστασις, διεπομένη ὑπό τοῦ ἰσχύοντος ἐν 
αὐτοῖς πατριαρχικοῦ καθεστῶτος, δέν θίγεται διά 
τοῦ παρόντος». Κατά τό ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ 
νόμου αὐτοῦ, ἀνώτατη ἐκκλησιαστική ἀρχή τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἱεραρχίας [ΙΣΙ], πού συγκροτεῖται ἀπό τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ὡς 
Πρόεδρο, καί ὅλους τούς διαποιμαίνοντες 
Μητροπόλεις Ἀρχιερεῖς, διαρκές διοικητικό 
ὄργανο δέ, αὐτῆς εἶναι ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος 
[∆ΙΣ], πού συγκροτεῖται κατά τά ὁριζόμενα στό 
ἄρθρο 7, ἤτοι ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ὡς 
Πρόεδρο, καί δώδεκα μέλη, «ὧν τά μέν ἕξ 
λαμβάνονται ἐκ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν 
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ... τά 
δέ λοιπά ἕξ λαμβάνονται ... ἐκ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ 
Μητροπολιτῶν τῶν Νέων Χωρῶν ...». Κατά τό 
ἄρθρο 11, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος περιλαμβάνει 
τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί τίς Μητροπόλεις 
(α) τῆς Αὐτοκέφαλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
καί (β) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου 
(παρ. 1), ἡ ἐδαφική περιφέρεια τῶν Μητροπόλεων 
καθορίζεται μέ ἀπόφαση τῆς ΙΣΙ, «ὡς οἱ Ἱεροί 
Κανόνες διακελεύουν» (παρ. 2) καί κάθε 
Μητρόπολη ὑποδιαιρεῖται σέ ἐνορίες, «ἐχούσας 
ὡς κέντρον τόν ἀντίστοιχον ἐνοριακόν ναόν» 
(παρ. 3). Κατά τό ἄρθρο 29 παρ. 1 «Ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ 
ποιμαίνοντος τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὡς καί 
ἕκαστος ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτης, ὡς 
Ἐκκλησιαστική Ἀρχή τῆς κληρωθείσης αὐτῷ 
Μητροπόλεως, ἀσκοῦν ἐντός τῆς περιφερείας 
τῆς Μητροπόλεώς των τήν ὑπό τῶν Ἱερῶν 
Κανόνων, τῶν ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων καί τῶν 
νόμων ἐν γένει τῆς Πολιτείας προβλεπομένην 
ἐξουσίαν». Κατά τό ἄρθρο 36, «1. Ἡ ἐνορία μετά 
τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ ὡς βασική μονάς ὀργανώσεως 
ἐκκλησιαστικοῦ βίου λογίζεται ... ὡς Νομικόν 
Πρόσωπον ∆ημοσίου ∆ικαίου. 2... 4. Κέντρον τῆς 
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ἐν γένει ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας εἶναι ὁ 
ἐνοριακός ναός καθοριζόμενος δι’ ἀποφάσεως 
τοῦ οἰκείου Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. 5. ... 6. 
Τά τῆς ἱδρύσεως, τῶν πόρων, τῆς διοικήσεως, τῆς 
διαχειρίσεως καί τῆς ἐν γένει λειτουργίας τῶν 
ἱερῶν ναῶν (ἐνοριακῶν καί μή), τά τῆς ἀνεγέρσε-
ως ἱερῶν ναῶν καί κτισμάτων αὐτῶν... 
καθορισθήσονται διά κανονιστικῶν ἀποφάσεων 
τῆς ∆ΙΣ, ἐγκρινομένων ὑπό τῆς ΙΣΙ καί 
δημοσιευομένων διά τῆς Ἐφημερίδος τῆς 
Κυβερνήσεως, καθ’ ὅ μέρος δέν ρυθμίζονται διά 
τοῦ παρόντος. ∆ι’ ὁμοίων ἀποφάσεων 
καθορισθήσονται καί τά τῆς λειτουργίας ἐν γένει 
τῶν ἐνοριῶν». Περαιτέρω, στό ἄρθρο 39 τοῦ ὡς 
ἄνω νόμου 590/1977 ὁρίζονται τά ἑξῆς: «1. Ἡ Ἱ. 
Μονή εἶναι θρησκευτικόν καθίδρυμα διά τήν 
ἄσκησιν τῶν ἐν αὐτῇ ἐγκαταβιούντων ἀνδρῶν ἤ 
γυναικῶν, συμφώνως πρός τάς μοναχικάς 
ἐπαγγελίας καί τούς περί μοναχικοῦ βίου ἱερούς 
κανόνας καί παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας. 2. Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος 
λειτουργοῦν Ἱεραί Μοναί, τελοῦσαι ὑπό τήν 
πνευματικήν ἐποπτείαν τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέ-
ως, καί Συνοδικαί Σταυροπηγιακαί Ἱεραί Μοναί, 
τελοῦσαι ὑπό τήν πνευματικήν ἐποπτείαν τῆς 
∆ΙΣ. 3. Ἡ ἵδρυσις νέων καί ἡ διάλυσις ἤ 
συγχώνευσις ὑφισταμένων Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος συντελεῖται διά Προεδρικοῦ 
∆ιατάγματος, ἐκδιδομένου μετά σύμφωνον γνώμην 
τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως καί ἔγκρισιν τῆς ∆ΙΣ, 
προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων ... 4. Τά τῆς ὀργανώσεως καί 
προαγωγῆς τοῦ πνευματικοῦ βίου καί τά τῆς 
διοικήσεως τῆς Μονῆς καθορίζονται ὑπό τοῦ 
Ἡγουμενοσυμβουλίου ... ἐκλέγονται ... ὑπό τῆς 
μοναχικῆς ἀδελφότητος, ἄλλως ὁρίζονται ὑπό 
τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως ... 6. Ὁ Μητροπολίτης 
ἀσκεῖ ἐπί τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ 
τήν κατά τούς ἱερούς κανόνας πνευματικήν 
ἐποπτείαν διά τήν κανονικήν μνημόνευσιν τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῦ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀκολουθίαις, τήν 
χειροθεσίαν τοῦ Ἡγουμένου, τήν ἔγκρισιν τῆς 
κουρᾶς τῶν μοναχῶν, τήν ἀνάκρισιν τῶν κανονικῶν 
παραπτωμάτων, τή μέριμναν διά τήν κατά τούς 
ἱερούς κανόνας λειτουργίαν τῆς Μονῆς καί τόν 
ἔλεγχον τῆς νομιμότητος τῆς οἰκονομικῆς 

διαχειρίσεως αὐτῆς. 7. Μετόχια Μονῶν τῆς 
Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐάν μέν 
ἀνήκουν εἰς τό κλῖμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, ἱδρύονται τῇ ἀδείᾳ του ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως 
καί λειτουργοῦν ὑπό τήν πνευματικήν ἐποπτείαν 
τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ἐάν δέ ἀνήκουν εἰς 
ἕτερον κλῖμα, ἱδρύονται τῇ ἀδείᾳ τοῦ Κράτους, 
παρεχομένῃ διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουρ-
γῶν Ἐξωτερικῶν καί Ἐθνικῆς Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, ἐκδιδομένης μετά συγκατάθεσιν 
τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως καί ἔγκρισιν τῆς ∆ΙΣ 
καί λειτουργοῦν ὑπό τήν ἐποπτείαν αὐτῆς, 
ἀσκουμένην διά τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως, 
ἐφαρμοζομένων ἐπ’ αὐτῶν τῶν ἰσχυουσῶν διά 
τάς ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Μονάς διατάξεων. 8. Ἐξαιροῦνται τῆς ἐποπτείας 
τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως αἱ Πατριαρχικαί καί 
Σταυροπηγιακαί Μοναί Βλατάδων ἐν Θεσσαλονί-
κῃ καί Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας ἐν 
Χαλκιδικῇ, αἵτινες ἀνήκουσαι εἰς τό Οἰκουμενι-
κόν Πατριαρχεῖον μετά πάσης τῆς κινητῆς καί 
ἀκινήτου αὐτῶν περιουσίας, τελοῦν ὑπό τήν 
ἄμεσον αὐτοῦ πνευματικήν κυριαρχίαν καί 
διοίκησιν, διεπόμεναι ὑπό τοῦ ἀνέκαθεν ἰσχύον-
τος Πατριαρχικοῦ καθεστῶτος, μνημονευομένου 
ἐν αὐταῖς κατά τήν κανονικήν τάξιν τοῦ ὀνόματος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ὡσαύτως 
ἐξαιροῦνται τά μετόχια τοῦ Παναγίου Τάφου καί 
τῆς Ἱ. Μονῆς Σινᾶ. 9. Ἱεροί Ναοί, μετά ἤ ἄνευ 
μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, εὑρισκόμενοι ἐν τῷ 
χώρῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μή 
ὑπαγόμενοι ὑπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν 
αὐτῆς δύνανται νά καταστοῦν, διά χαριστικῆς 
δικαιοπραξίας τῶν κυρίων αὐτῶν, μετόχια Ἱ. 
Μονῶν τῶν πρεσβυγενῶν πατριαρχικῶν θρόνων 
καί τῆς Ἱ. Μονῆς Σινᾶ, μετά συγκατάθεσιν τῆς 
δωρεοδόχου Μονῆς καί ἔγκρισιν τοῦ ἐπιχωρίου 
Ἀρχιερέως καί τῆς ∆ΙΣ, ἀποκλειομένης τῆς καθ’ 
οἱονδήποτε τρόπον ἐγκαταβιώσεως εἰς ταῦτα 
Ἐπισκόπων. ∆ιά τῆς ὡς ἄνω χαριστικῆς 
δικαιοπραξίας καθορίζονται οἱ προϋποθέσεις καί 
οἱ ὅροι, ὡς καί ὁ τρόπος διοικήσεως καί 
λειτουργίας τῶν ἐν λόγῳ μετοχίων. 10. ∆ιά 
κανονιστικῶν ἀποφάσεων τῆς ∆ΙΣ, ἐγκρινομένων 
ὑπό τῆς ΙΣΙ καί δημοσιευομένων διά τῆς 
Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, θεσπίζονται τά 
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πλαίσια λειτουργίας τῶν ἐν τῇ περιοχῇ τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ὀρθοδόξων 
Ἡσυχαστηρίων...». Κατά τό ἄρθρο 44, «1. Τά 
παραπτώματα τῶν κληρικῶν καί μοναχῶν τά 
σχετικά πρός τά καθήκοντα καί τάς ἐπαγγελίας 
τῆς ὁμολογίας αὐτῶν, τά συνεπαγόμενα κανονικάς 
κυρώσεις, ἐκδικάζονται ὑπό τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
δικαστηρίων... 2. Τό δικαίωμα ἐκκλήτου ἐνώπιον 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κατά τελεσιδίκων 
ἀποφάσεων ἐπιβαλλουσῶν ποινήν ἀργίας, 
ἐκπτώσεως ἀπό τοῦ θρόνου ἤ καθαιρέσεως, τό 
ὁποῖον παρέχεται διά τοῦ ΣΤ´ ὅρου τῆς ἀπό 
4.9.1928 Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως 
εἰς τούς Μητροπολίτας τῶν Νέων Χωρῶν, ἔχουν 
καί οἱ Μητροπολῖται τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος...». Κατά τό ἄρθρο 45 παρ. 1, «Οἱ 
ἱεροί ναοί, τά ἐν λατρευτικῇ χρήσει ἱερά σκεύη, 
ἄμφια, λειτουργικά βιβλία καί εἰκόνες ἀποτελοῦν 
πράγματα ἱερά καθιερωμένα ἤ ἡγιασμένα, καί 
ἰσχύουν ἐπ᾽ αὐτῶν οἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 966 
καί 971 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος», κατά τό ἄρθρο 47 
παρ. 2 δέ, ὅπως ἴσχυε μετά τήν τροποποίησή του 
μέ τό ἄρθρο 29 τοῦ ν. 1577/1985 (Α ́ 210), γιά τήν 
ἀνέγερση ἤ ἐπισκευή, μεταξύ ἄλλων, ἱερῶν ναῶν 
τή σχετική ἄδεια χορηγεῖ ὁ Ο∆ΕΠ διά τῆς 
ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς μελέτης ἀπό τήν ἁρμόδια 
τεχνική ὑπηρεσία αὐτοῦ, μετά ἀπό γνωμοδότηση 
τῆς παρ᾽́ αὐτῷ Ἐπιτροπῆς Ἔργων καί τῆς κατά 
τόπον ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς Πολεοδομικοῦ καί 
Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου τοῦ Ὑπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καί ∆ημοσίων Ἔργων 
[βλ. ἤδη τίς ρυθμίσεις τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ ν. 4178/
2013 (Α ́  174) «Ἄδειες δόμησης ἐκκλησιαστικῶν 
ἀκινήτων», μέ τήν παράγραφο 2 τοῦ ὁποίου 
καταργήθηκε ἡ παράγραφος 2 τοῦ ἄρθρου 47 
τοῦ ν. 590/1977]. Κατά τό ἄρθρο 52, «1. Ὅπου ἐν 
τῷ παρόντι γίνεται χρῆσις τοῦ ὅρου “ἐν ἐνεργείᾳ 
Μητροπολίτης” ἤ “ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερεύς” νοεῖται 
ὁ διαποιμαίνων Μητρόπολιν Ἀρχιερεύς. 2. Ὅπου 
ἐν τῷ παρόντι γίνεται χρῆσις τοῦ ὅρου 
«Ἀρχιεπίσκοπος” νοεῖται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάντες οἱ ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολῖται. 
Ὅπου δέ γίνεται χρῆσις τοῦ ὅρου “Μητρόπολις” 
νοεῖται καί ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν». Τέλος, 
κατά τή μεταβατική διάταξη τοῦ ἄρθρου 67 τοῦ 
ν. 590/1977, «Μέχρι τῆς ἐκδόσεως τῶν διά τοῦ 

παρόντος νόμου προβλεπομένων Προεδρικῶν 
∆ιαταγμάτων ἤ ἀποφάσεων τῆς ΙΣΙ ἤ τῆς ∆ΙΣ 
ἐξακολουθοῦν ἐφαρμοζόμεναι αἱ μέχρι τοῦδε 
κείμεναι διατάξεις, ἐφ᾽ ὅσον δέν ἀντίκειται εἰς τάς 
διατάξεις τοῦ παρόντος...».

16.- Ἐπειδή, δυνάμει τῆς ἀνωτέρω ἐξουσιοδοτικῆς 
διατάξεως τοῦ ἄρθρου 36 παρ. 6 τοῦ ν. 590/1977 
ἐκδόθηκε ὁ Κανονισμός 8/1979 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί Ἱερῶν Ναῶν 
καί Ἐνοριῶν» (Α ́  1/1980). Ὁ Κανονισμός αὐτός 
ὁρίζει στό ἄρθρο 1ο ὅτι «Οἱ Ναοί τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διακρίνονται εἰς: (α) 
Ἐνοριακούς, εἰς οὕς ὑπάγονται τά Παρεκκλήσια 
καί Ἐξωκκλήσια τούτων. (β) Προσκυνηματικούς 
ἤ ἐπικουροῦντας κοινωφελεῖς σκοπούς καί 
ἱδρύματα τῆς Ἐκκλησίας. (γ) Ἰδιόκτητους (δ) 
Ναούς Κοιμητηρίων». Κατά τό ἄρθρο 2ο οἱ 
ἐνοριακοί ναοί «λογίζονται νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου» (παρ. 1), ἱδρύονται μέ 
προεδρικό διάταγμα, γιά τήν ἔκδοση τοῦ ὁποίου 
ἀπαιτεῖται, μεταξύ ἄλλων, σύμφωνη γνώμη τοῦ 
οἰκείου Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου (παρ. 2), 
συμμορφώνονται δέ «ἐπακριβῶς πρός τάς ὑπό 
τῶν οἰκείων Μητροπολιτῶν γενικάς καί εἰδικάς 
ὁδηγίας τελοῦντες ὑπό τήν πνευματικήν καί 
διοικητικήν δικαιοδοσίαν αὐτῶν ὡς καί τήν 
ἄμεσον ἐπίβλεψιν καί καθοδήγησιν τῶν ἱερατικῶν 
αὐτῶν προϊσταμένων διά τήν ἐπιτέλεσιν τῆς 
θείας λατρείας καί τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν 
θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τοῦ Χριστεπωνύμου 
πληρώματος (παρ. 4), στό δέ ἄρθρο 3ο ὁρίζεται 
ὅτι ἡ «Ἐνορία μετά τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, ὡς 
βασική μονάς ὀργανώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
βίου, ἔχει ὡρισμένην τοπικήν περιφέρειαν, 
περιλαμβάνουσαν τούς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ 
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς...» (παρ. 1). Στό ἄρθρο 
13ο τοῦ Κανονισμοῦ, μέ τόν τίτλο «Ἰδιόκτητοι 
καί Προσκυνηματικοί Ἱ. Ναοί», ὁρίζονται τά 
ἑξῆς: «1. Ἰδιόκτητοι Ἱ. Ναοί ἀνεγείρονται κατόπιν 
ἀδείας του οἰκείου Μητροπολίτου ἐπί τῇ βάσει 
ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων κατά τά περί ἀνεγέρσεως 
ἐνοριακῶν ναῶν ἰσχύοντα καί λειτουργοῦν ἐπίσης 
κατόπιν ὁμοίας ἀδείας. 2. Οἱ ἰδιόκτητοι ναοί 
παραμένουν εἰς τήν ἰδιοκτησίαν καί διαχείρισιν 
τοῦ ἰδιοκτήτου, ἐφ᾽ ὅσον προορίζονται ὑπ’ αὐτοῦ 
πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν 
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αὐτοῦ μόνου καί τῆς οἰκογενείας του. Κλείονται 
ἐντολῇ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου διά τῆς 
Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ἤ ἀπαλλοτριοῦνται ὑπέρ τοῦ 
πλησιέστερου Ἐνοριακοῦ ἤ Προσκυνηματικοῦ 
Ἱ. Ναοῦ ἀναγκαστικῶς κατά τάς ἑκάστοτε 
ἰσχυούσας περί ἀπαλλοτριώσεως διατάξεις: (α) 
ἄν ἀνηγέρθησαν ἤ λειτουργοῦν ἄνευ αἰτήσεως 
καί χορηγήσεως σχετικῆς ἀδείας ὑπό τοῦ 
Μητροπολίτου κατά τά ὑπό τῆς παρ. 1 τοῦ 
παρόντος ἄρθρου ὁριζόμενα, (β) ἐάν τεθῶσιν 
εἰς δημοσίαν λατρείαν καί (γ) ἐάν παύσωσι 
ἐξυπηρετοῦντες τόν προορισμόν των. 3. (α) ∆έν 
θεωρεῖται ἀπόδοσις εἰς δημοσίαν λατρείαν ἡ κατά 
τήν πανήγυριν τοῦ Ναοῦ προσέλευσις καί ἄλλων 
πιστῶν... (β) ... 4. Ἅπαντα τά Παρεκκλήσια καί 
Ἐξωκκλήσια, τά τελοῦντα μέχρι τῆς ἐκδόσεως 
τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ὑπό τήν διοίκησιν 
καί διαχείρισιν τοῦ ΤΑΚΕ [Ταμεῖο Ἀσφαλίσεως 
Ὀρθοδόξου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου τῆς Ἑλλάδος], 
παραμένουσιν εἰς αὐτό, πάντα δέ τά λοιπά 
ὑφιστάμενα ἤ ἱδρυθησόμενα ὑπάγονται ὡς πρός 
τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν εἰς τόν Ἐνοριακόν 
Ναόν, ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ ὁποίου κεῖνται 
ταῦτα... 5. (α) Οἱ Ναοί τῶν Φιλανθρωπικῶν, 
Ἐκπαιδευτικῶν, ∆ημοσίων καί ∆ημοτικῶν Ἱδρυ-
μάτων, τῶν Νομικῶν Προσώπων ∆ημοσίου ἤ 
Ἰδιωτικοῦ ∆ικαίου, τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων καί 
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας θεωροῦνται νομίμως 
ἀνεγερθέντες, ἐφ᾽ ὅσον ἐτηρήθη ἡ διαδικασία 
τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου, 
λειτουργοῦσιν δέ τῇ κανονικῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου πρός ἐξυπηρέτησιν μόνον τῶν 
ἀναγκῶν τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν τροφίμων ἤ 
τῶν μελῶν αὐτῶν, αἱ δέ εἰσπράξεις διατίθενται 
διά τάς ἀνάγκας τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐφαρμοζομένων κατ᾽ 
ἀναλογίαν τῶν ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ παρόντος 
ἄρθρου ὁριζομένων. (β) Ναοί τῶν ἱδρυμάτων, 
περί ὧν τό προηγούμενον ἐδάφιον, τιθέμενοι εἰς 
δημοσίαν λατρείαν περιέχονται εἰς τήν διοίκησιν 
καί διαχείρισιν τοῦ πλησιεστέρου ἐνοριακοῦ 
ναοῦ ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ ὁποίου οὗτοι κεῖνται 
ἤ καθίσταται ἱερά προσκυνήματα τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως πρός ἐνίσχυσιν τῶν εὐαγῶν αὐτῆς 
σκοπῶν, ἀποφάσει τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. 
6. (α) ∆ιά πράξεως τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου 
μετά γνώμην τοῦ οἰκείου Ἐκκλησιαστικοῦ 

Συμβουλίου δύνανται νά ἀποσπῶνται Ἱ. Ναοί ἤ 
Ἱ. Προσκυνήματα, Παρεκκλήσια ἤ Ἐξωκκλήσια 
ἐκ τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ ἤ νά συνιστῶνται 
τοιαῦτα ἐπί τῷ τέλει ἐνισχύσεως φιλανθρωπικῶν 
ἱδρυμάτων ... καί παντός πνευματικοῦ καί φιλαν-
θρωπικοῦ σκοποῦ. Ἡ διοίκησις καί ἡ διαχείρισις 
τούτων ρυθμίζεται διά πράξεως τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου... (β)...». Τό ἄρθρο 14ο ρυθμίζει 
τά σχετικά μέ τούς Ἱερούς Ναούς Κοιμητηρίων, 
στό δέ ἄρθρο 15ο ὁρίζεται ὅτι «∆ιά τήν ἀνέγερσιν 
παντός Ναοῦ, ἀπαιτεῖται ἄδεια τοῦ ἁρμοδίου 
κατά περιφέρειαν Μητροπολίτου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος. Πᾶσα κατά παράβασιν τῆς ἀνωτέρω 
διατάξεως ἐπιχειρουμένη ἀνέγερσις ἐμποδίζεται 
ὑπό τῆς Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, ὁ δέ τυχόν ἀν-
εγειρόμενος οὕτω Ἱ. Ναός κατεδαφίζεται παρά 
Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς συμφώνως τῷ Νόμῳ (ἄρθρο 
24 τοῦ ἅ.ν. 2200/1940), ὡς ἐτροποποιήθη)» (παρ. 
1). Ἐξ ἄλλου, κατ᾽ ἐξουσιοδότηση τοῦ ἄρθρου 33 
παρ. 2 τοῦ ν.δ/τος 126/1969 «Περί Καταστατικοῦ 
Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (Α ́ 27), τό 
ὁποῖο διατηρήθηκε σέ ἰσχύ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 
6 παρ. 1 τοῦ ν.δ/τος 87/1974 (Α ́  278) καί μετά 
τήν κατάργηση τοῦ ν.δ/τος 126/1969 μέ τήν ἴδια 
διάταξη, ἐκδόθηκε ὁ Κανονισμός 39/1972 τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
«Περί τῶν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξων Ἱερῶν Μονῶν 
καί τῶν Ἡσυχαστηρίων» (Α ́ 103). Τό στοιχεῖο α 
 ́τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Κανονισμοῦ αὐτοῦ, τό ὁποῖο 
ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει, σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα 
στήν προαναφερθεῖσα μεταβατική διάταξη τοῦ 
ἄρθρου 67 τοῦ ν. 590/1977, ὁρίζει ὅτι «Μετόχιον 
εἶναι παράρτημα Ἱ. τινός Μονῆς ὑποτελές 
αὐτῇ, ἀνῆκον περιουσιακῶς, διαχειριστικῶς καί 
διοικητικῶς εἰς τήν κυρίαρχον ταύτην Μονήν, 
ἐν ᾧ διαβιοῦσιν μοναχοί ἀνήκοντες εἰς τήν Ἱ. 
Μονήν καί ἐλεγχόμενοι ὑπ’ αὐτῆς. Τό Μετόχιον 
δέν ἀποτελεῖ ἴδιον Νομικόν Πρόσωπον ἀλλά 
παράρτημα τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς Ἱ. Μονῆς 
εἰς ἥν ἀνήκει. Ὁ ὑπό τῆς Ἱ. Μονῆς ὁριζόμενος 
ὑπεύθυνος τοῦ Μετοχίου περιορίζεται εἰς 
ἐνεργείας καί ἁρμοδιότητας ὑπό τῆς κυριάρχου 
Μονῆς καθοριζομένας». Περαιτέρω, στό ἄρθρο 27 
τοῦ ν. 3467/2006 (Α ́ 128) ὁρίζεται ὅτι «Γιά τήν 
ἵδρυση, ἀνέγερση ἤ λειτουργία ναοῦ ἤ εὐκτήριου 
οἴκου ὁποιουδήποτε δόγματος ἤ θρησκείας, 
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πλήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
δέν ἀπαιτεῖται ἄδεια ἤ γνώμη τῆς οἰκείας 
ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος», ὅτι «Ἡ αἴτηση γιά τή χορήγηση 
ἄδειας ἱδρύσεως, ἀνεγέρσεως ἤ λειτουργίας 
ναοῦ ὁποιουδήποτε δόγματος ἤ θρησκείας, 
πλήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ὑποβάλλεται ἀπευθείας στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί ὄχι πρός τήν 
οἰκεία ἐκκλησιαστική ἀρχή» καί ὅτι καταργεῖται 
κάθε διάταξη πού ρυθμίζει μέ τρόπο διαφορετικό 
τό ἴδιο θέμα, μέ ρητή μνεία, ὡς καταργουμένων, 
τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ἅ.ν. 1363/1938 
(Α ́ 305), ὅπως ἀντικαταστάθηκε μέ τό ἄρθρο 1 
τοῦ ἀ.ν. 1672/1939 (Α ́  123), τοῦ ἄρθρου 41 τοῦ 
ἀ.ν. 1369/1938 (Α ́  317) καί τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ 
β. δ/τός τῆς 20.5/2.1939 (Α ́ 220). Στό δέ ἄρθρο 
1 τοῦ ἀ.ν. 1363/1938, ὅπως ἀντικαταστάθηκε μέ 
τό ἄρθρο 1 τοῦ ἀ.ν. 2672/1939, ὁρίζεται ὅτι «∆ιά 
τήν ἀνέγερσιν ἤ λειτουργίαν Ναοῦ οἱουδήποτε 
δόγματος προαπαιτεῖται ἄδεια τῆς οἰκείας 
ἀνεγνωρισμένης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς καί 
τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων καί Ἐθνικῆς 
Παιδείας, κατά τά διά Βασιλικοῦ ∆ιατάγματος ... 
εἰδικώτερον καθορισθησόμενα. Ναοί ἤ εὐκτήριοι 
οἶκοι ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ κατά τήν 
προηγουμένην παράγραφον Β. ∆ιατάγματος ἀν-
εγειρόμενοι ἤ λειτουργοῦντες ἄνευ τῆς τηρήσεως 
τῶν ἐν αὐτῷ διατυπώσεων ἤ ἐγκαθιστώμενοι καί 
λειτουργοῦντες ἐντός οἰκημάτων ἤ ἀποθηκῶν ἤ 
οἱασδήποτε φύσεως κτισμάτων ἤ στεγάστρων 
κατά μετατροπήν πάντων τούτων, κλείονται 
καί σφραγίζονται ὑπό τῆς οἰκείας Ἀστυνομικῆς 
Ἀρχῆς, ἀπαγορευομένης τῆς λειτουργίας αὐτῶν... 
Ὑπό τόν ὅρον “Ναός” νοοῦνται ἐν τῷ παρόντι 
Νόμῳ καί τῷ ὑπ’ αὐτοῦ προβλεπομένω Βασιλικῷ 
∆ιατάγματι παντός εἴδους ναοί (ἐνοριακοί ἤ μή, 
ἐξωκκλήσια ἤ παρεκκλήσια)». Κατ᾽ ἐφαρμογή 
τῶν ὡς ἄνω διατάξεων ἐκδόθηκε τό β.δ. τῆς 20.5/
2.6.1939 τό ὁποῖο ὁρίζει στό ἄρθρο 1 παρ. 1 τίς 
προϋποθέσεις ἡ συνδρομή τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται 
«διά τήν ἔκδοσιν τῆς ὑπό τῆς παραγράφου 1 τοῦ 
ἄρθρου 1 τοῦ [ἄ.ν 1672/1939] προβλεπομένης 
ἀδείας πρός ἀνέγερσιν ἤ λειτουργίαν Ναῶν, μή 
ὑπαγομένων εἰς τάς διατάξεις τῆς ἑκάστοτε 
κειμένης περί ναῶν καί ἐφημερίων της Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νομοθεσίας».
17.- Ἐπειδή, ἀπό τίς παρατεθεῖσες στίς 

προηγούμενες σκέψεις διατάξεις συνάγονται τά 
ἑξῆς: Στήν ἑλληνική ἐπικράτεια ἰσχύουν τέσσερα 
συστήματα κανόνων ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου 
τῆς Ὀρθόδοξης δογματικῆς κατευθύνσεως: 
(α) τό δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
τό ὁποῖο διέπει τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος καί τίς Μητροπόλεις τῶν Νέων 
Χωρῶν, πού παραχωρήθηκαν, ἐπιτροπικῶς, 
πρός διοίκηση ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί 
ἐξακολουθοῦν νά ὑπάγονται, κανονικῶς, σέ 
αὐτό (βλ. ΣτΕ 4068/ 1981, 603/1999 ἐπτ.), (β) 
τό δίκαιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό 
ὁποῖο διέπει τίς ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες τῆς 
∆ωδεκανήσου, πού ἐξακολουθεῖ ἐκκλησιαστικῶς 
νά ὑπάγεται ἄμεσα στήν κανονική δικαιοδοσία 
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί 
μετά τήν ἐνσωμάτωσή της στήν Ἑλλάδα (βλ. ΣτΕ 
3003/2014 Ὁλομ., 3768/2009 Ὁλομ.), (γ) τό δίκαιο 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους (βλ. ΣτΕ 2629/1988 Ὁλομ., 736/
2005 ἐπτ.) καί (δ) τό δίκαιον τῆς ἡμιαυτόνομης 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, πού τελεῖ ὑπό κανονική 
ἐξάρτηση ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
[ἄρθρο 1 ν. 4149/1961 (Α ́ 41)] (βλ. ΣτΕ 3003/2014 
Ὁλομ.). Στό δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί κάθε ἕνας ἀπό τούς 
ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολῖτες τῆς Αὐτοκεφάλου 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Νέων Χωρῶν 
ἀποτελοῦν τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή πού ἀσκεῖ, 
ὁ μέν Ἀρχιεπίσκοπος ἐντός τῆς περιφερείας τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, οἱ δέ Μητροπολῖτες 
ἕκαστος ἐντός τῆς περιφερείας τῆς Μητροπόλεώς 
του, τήν ἐξουσία ἡ ὁποία προβλέπεται εἴτε ἀπό 
τούς πολιτειακούς κανόνες δικαίου εἴτε ἀπό τούς 
ἱερούς κανόνες καί τίς ἐκκλησιαστικές διατάξεις, 
σύμφωνα μέ τήν ἀρχή τῆς ἐδαφικότητας πού 
υἱοθετεῖ ὁ ἰσχύων Καταστατικός Χάρτης τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος [ν. 590/1977] στό ἄρθρο 
29 παρ. 1 γιά τήν ὁριοθέτηση τῶν ἁρμοδιοτήτων 
καί τῶν ἐξουσιῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν αὐτῶν 
ἀρχῶν. Ἐν ὄψει τῆς ἀρχῆς αὐτῆς, ὁρίζεται στό 
ἄρθρο 39 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη ὅτι οἱ Ἱ. 
Μονές, πού λειτουργοῦν στήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, τελοῦν ὑπό τήν πνευματική ἐποπτεία 
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τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη (παρ. 2), ὁ ὁποῖος 
ἀσκεῖ ἐπί τῶν Μονῶν τῆς ἐδαφικῆς του 
περιφερείας τήν πνευματική αὐτή ἐποπτεία κατά 
τούς ἱερούς κανόνες, μεριμνᾶ γιά τή λειτουργία 
τῆς Μονῆς κατά τούς ἱερούς κανόνες καί 
ἀσκεῖ ἐπίσης, τόν ἔλεγχο τῆς νομιμότητας τῆς 
οἰκονομικῆς διαχειρίσεως αὐτῆς (παρ. 6). Τό ἴδιο 
ἄρθρο προβλέπει, περαιτέρω, ὅτι ἡ ἵδρυση νέων 
Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γίνεται μέ 
προεδρικό διάταγμα, πού ἐκδίδεται μετά ἀπό 
σύμφωνη γνώμη τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη 
καί ἔγκριση τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (παρ. 
3), καθορίζει δέ καί τόν τρόπο ἱδρύσεως τῶν 
Μετοχίων Μονῶν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας ἐν γένει (παρ. 7). Εἰδικότερα, ὡς πρός 
τήν ἵδρυση Μετοχίου τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας ὁρίζονται στήν παράγραφο 7 τοῦ 
ἄρθρου 39 τά ἑξῆς: Ἐάν μέν τό Μετόχιο ἀνήκει 
στό κλῖμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἱδρύεται 
μέ ἄδεια τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη, δηλαδή 
τοῦ Μητροπολίτη ἐντός τῆς περιφερείας τοῦ 
ὁποίου ἱδρύεται τό ἐν λόγῳ παράρτημα Μονῆς, 
καί λειτουργεῖ ὑπό τήν πνευματική ἐποπτεία τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτη, δηλαδή τοῦ Μητροπολίτη 
πού ἀσκεῖ τήν ἐποπτεία τῆς κυρίαρχης Μονῆς. 
Ἐάν δέ τό Μετόχιο δέν ἀνήκει στό κλῖμα τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά σέ ἄλλο κλῖμα 
Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιά τήν ἵδρυσή 
του ἀπαιτεῖται ἄδεια τοῦ Κράτους, συγκεκριμένα 
δέ κοινή ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν 
καί Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἡ ὁποία 
ἐκδίδεται μετά ἀπό συγκατάθεση τοῦ ἐπιχώριου 
Μητροπολίτη καί ἔγκριση τῆς ∆ΙΣ λειτουργεῖ δέ 
τό ἱδρυθέν κατά τόν τρόπο αὐτό Μετόχιο ἄλλου 
κλίματος τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς ∆ΙΣ, ἡ ὁποία ἀσκεῖται διά 
τοῦ ἐπιχώριου Μητροπολίτη. Τό ὡς ἄνω ἄρθρο 
39 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη προβλέπει στήν 
παράγραφο 9 καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο «Ἱεροί 
Ναοί, μετά ἤ ἄνευ μοναστικῶν ἀδελφοτήτων», 
οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται στήν ἐδαφική περιφέρεια 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί δέν ὑπάγονται 
στήν πνευματική δικαιοδοσία της, δύνανται νά 
καταστοῦν Μετόχια Μονῶν τῶν πρεσβυγενῶν 
πατριαρχικῶν θρόνων [ἤτοι τῶν Πατριαρχείων 
Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας 

καί Ἱεροσολύμων] καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, 
μέ χαριστική δικαιοπραξία τῶν κυρίων τους, 
«ἀποκλειόμενης [ὅμως] τῆς καθ᾽ οἱονδήποτε 
τρόπον ἐγκαταβιώσεως εἰς ταῦτα Ἐπισκόπων»: 
πρός τοῦτο ἀπαιτεῖται συγκατάθεση τῆς 
δωρεοδόχου Μονῆς καί ἔγκριση τοῦ ἐπιχώριου 
Μητροπολίτη καί τῆς ∆ΙΣ. Τέλος, ἡ παράγραφος 
8 τοῦ ἰδίου ἄρθρου, στό πρῶτο ἐδάφιο, ἐξαιρεῖ 
ἀπό τήν ἐποπτεία τοῦ ἐπιχώριου Μητροπολίτη 
δύο Πατριαρχικές καί Σταυροπηγιακές Μονές, 
συγκεκριμένα δέ τή Μονή Βλατάδων στή 
Θεσσαλονίκη καί τή Μονή Ἁγίας Ἀναστασίας 
Φαρμακολυτρίας στή Χαλκιδική, καί ὁρίζει ὅτι 
οἱ Μονές αὐτές, «ἀνήκουσαι εἰς τό Οἰκουμενικόν 
Πατριαρχεῖον μετά πάσης τῆς κινητῆς καί ἀκι-
νήτου αὐτῶν περιουσίας, τελοῦν ὑπό τήν ἄμεσον 
αὐτοῦ πνευματικήν κυριαρχίαν καί διοίκησιν, 
διεπόμεναι ὑπό τοῦ ἀνέκαθεν ἰσχύοντος Πα-
τριαρχικοῦ καθεστῶτος». Ὁρίζει ἐπίσης, στό 
δεύτερο ἐδάφιο, ὅτι «Ὡσαύτως ἐξαιροῦνται τά 
μετόχια τοῦ Παναγίου Τάφου καί τῆς Ἱ. Μονῆς 
Σινᾶ».

18.- Ἐπειδή, ἡ ἀνωτέρω διάταξη τῆς παραγρά-
φου 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977 εἰσάγει 
εἰδικό καθεστώς γιά δύο Πατριαρχικές καί 
Σταυροπηγιακές Μονές τῶν Νέων Χωρῶν [τῶν 
ἐπαρχιῶν, δηλαδή, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἡ 
διοίκηση τῶν ὁποίων ἔχει ἐπιτροπικῶς ἀνατεθεῖ 
στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Πατριαρχική 
καί Συνοδική Πράξη τοῦ 1928 (βλ. ΣτΕ 4068/1981, 
534/1999, 603/1999)], τή Μ. Βλατάδων καί τή Μ. 
Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, οἱ ὁποῖες 
μνημονεύονται εἰδικῶς στό Σύνταγμα, στή διάταξη 
τοῦ ἄρθρου 18 παρ. 8 πού ἀπαγορεύει τήν 
ἀπαλλοτρίωση τῆς ἀγροτικῆς ἰδιοκτησίας τους, 
πλήν τῶν μετοχίων. Οἱ δύο αὐτές Μονές τελοῦσαν 
καί πρό τοῦ ν. 590/1977 ὑπό εἰδικό καθεστώς 
στήν ἑλληνική ἔννομη τάξη [βλ. ν.δ 2185/1952 περί 
ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως κτημάτων πρός 
ἀποκατάστασιν ἀκτημόνων καλλιεργητῶν καί 
κτηνοτρόφων (Α ́  217): Ἄρθρο 38 «1. Ἐξαιρεῖται 
τῆς κατά τό ἄρθρο 104 τοῦ Συντάγματος 
ἀπαλλοτριώσεως καί τῆς ἀναγκαστικῆς 
μισθώσεως: (Α) Ἡ ἀγροτική περιουσία τῶν κάτω-
θι ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως ἐξαρτωμένων Ἱ. Μονῶν: (α) Ἁγ. 
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Ὄρους, (β) Ἁγ. Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας 
Χαλκιδικῆς, (γ) Βλατάδων Θεσσαλονίκης, (δ) 
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Πάτμου καί (ε) τῶν 
λοιπῶν ἐν ∆ωδεκανήσῳ Πατριαρχικῶν καί 
Σταυροπηγιακῶν Μονῶν...», ν.δ. 126/1969 «Περί 
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος» (Α´ 27): Ἄρθρο 33 παρ. 3 «Μετόχια 
Μονῶν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
λειτουργοῦν, ἐάν μέν ἀνήκωσιν εἰς τό κλῖμα τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῇ ἀδείᾳ του οἰκείου 
Ἱεράρχου καί τῇ πνευματικῇ ἐποπτείᾳ αὐτοῦ, 
ἐάν δέ ἀνήκωσιν εἰς ἕτερον κλῖμα, ἱδρύονται τῇ 
ἀδείᾳ τοῦ Κράτους, παρεχομένη διά κοινῆς 
ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί 
Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἐκδιδομέ-
νης μετά γνώμην τῆς ∆ΙΣ. Λειτουργοῦσιν δέ, 
ἐξαιρουμένων τῶν Πατριαρχικῶν καί 
Σταυροπηγιακῶν Μονῶν τῆς Ἁγ. Ἀναστασίας τῆς 
Φαρμακολυτρίας καί Ἱ. Μονῆς Βλατάδων καί ὑπό 
τήν ἐποπτείαν τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου», ν.δ. 
249/1969 (Α´ 146): Ἄρθρο 1 «Ἡ ἐν Χαλκιδικῇ Ἱερά 
Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολύτριας, μεθ᾽ ἁπάσης 
τῆς κινητῆς καί ἀκινήτου αὐτῆς περιουσίας, 
ἀνήκουσα εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, 
τελεῖ ὑπό τήν ἄμεσον πνευματικήν κυριαρχίαν 
καί διοίκησιν αὐτοῦ, διεπομένη ὑπό τοῦ ἀνέκαθεν 
ἰσχύοντος Πατριαρχικοῦ καθεστῶτος....». Ἄρθρο 
2 «1. Αἱ πρόσοδοι τῆς περιουσίας τῆς Μονῆς, ἧς 
ἡ διαχείρισις διενεργεῖται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, διατίθενται κατά κύριον λόγον διά 
τήν συντήρησιν αὐτῆς καί τῆς ὁμωνύμου 
ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἤ ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ 
ἤ εὐαγοῦς ἱδρύματος, προτάσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου. 2. Ποσοστόν 20% ἐκ τῶν 
ἀκαθαρίστων προσόδων τῆς Μονῆς ὡς καί τά 
περισσεύματα τῆς διαχειρίσεως παραχωροῦνται 
εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πρός συντήρισιν 
τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς». Ἄρθρο 
3 «1. Ἡ Μονή διοικεῖται, κατά τά δι’ ἐσωτερικοῦ 
κανονισμοῦ ὁρισθησόμενα, ὑπό τοῦ Ἡγουμένου 
καί τοῦ παρ᾽ αὐτῷ πενταμελοῦς συμβουλίου, 
ὅπερ ὁρίζεται ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου... 
2. ∆ιά τοῦ αὐτοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ, ὅστις 
ἰσχύει ἀπό τῆς ἐγκρίσεώς του ὑπό τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς περί Αὐτόν 

Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ρυθμίζεται καί πᾶσα 
ἄλλη ἀναγκαία λεπτομέρεια ἀφορῶσα εἰς τά τῆς 
διοικήσεως καί διαχειρίσεως τῆς περιουσίας τῆς 
Μονῆς», πρβλ. ν.δ. 2180/1952 (Α ́ 214)]. Ὁ 
πολιτειακός νόμος κατοχυρώνει μέ τήν παράγραφο 
8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977 τήν ἐκκλησιαστικῶς 
ἀνέκαθεν ἀναγνωριζόμενη ἀπευθείας ὑπαγωγή 
τῶν δύο Μονῶν, μέ ὅλη τήν περιουσία τους, ὄχι 
μόνο ὑπό τήν πνευματική, ἀλλά ὑπό τήν εὐρύτερη 
κανονική δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, ὅπως κατοχυρώνει, στήν ἤδη 
παρατεθεῖσα διάταξη τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ ἴδιου 
νόμου, καί ἕνα ἄλλο ἐκκλησιαστικό προνόμιο τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τό ἔκκλητον. ∆οθέντος 
δέ ὅτι οἱ ἐν λόγῳ Μονές, «μετά πάσης τῆς κινητῆς 
καί ἀκινήτου αὐτῶν περιουσίας», ἀνήκουν, 
σύμφωνα μέ τή διατύπωση τῆς ὡς ἄνω διατάξεως, 
στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τελοῦν ὑπό 
τήν ἄμεση αὐτοῦ κυριαρχία καί διοίκηση, ἡ 
εἰσαγόμενη ἐξαίρεση ἀπό τήν ἐποπτεία τοῦ 
«ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως» δέν περιορίζεται οὔτε 
κατά χρόνον οὔτε κατά τόπον. ∆έν προβλέπει, 
δηλαδή, ἡ διάταξη οὔτε ἐξαίρεση, ἀποκλειστικῶς, 
ἀπό τήν ἐποπτεία τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη 
τῆς ἕδρας τῆς Μονῆς [τοῦ Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης ὡς πρός τή Μονή Βλατάδων], οὔτε 
ἐξαίρεση ἀπό τήν ἐποπτεία ἐκείνων μόνον τῶν 
περιουσιακῶν στοιχείων πού εὑρίσκονται στήν 
ἐδαφική περιφέρεια τῆς ἕδρας τῶν δύο Μονῶν ἤ 
τά ὁποῖα κατεῖχαν ἤδη οἱ ἐν λόγῳ Μονές πρό 
τοῦ ν. 590/1977. Μέ τήν παράγραφο 8 ὁ νομοθέτης 
σχετικοποιεῖ τήν ἀρχή τῆς ἐδαφικότητας, ἡ ὁποία 
ἀποτελεῖ τόν κανόνα καί σύμφωνα μέ τό διέπον 
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πολιτειακό δίκαιο 
καί καθιδρύει κανονική δικαιοδοσία τοῦ ἐπιχωρίου 
Μητροπολίτη στήν ἐδαφική περιφέρεια τῆς 
Μητροπόλεώς του, προβλέποντας εἰδικῶς γιά τίς 
προαναφερθεῖσες Πατριαρχικές Σταυροπηγιακές 
Μονές τή διατήρηση τοῦ ἀνέκαθεν ἰσχύοντος 
Πατριαρχικοῦ καθεστῶτος τους. Ἡ προβλεπόμενη 
στήν παράγραφο 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977 
ἐξαίρεση, συνάδουσα μέ τήν πρωτοκαθεδρία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀνατολική 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν ἰδιαίτερη θέση του 
στή συνταγματική ἔννομη τάξη, ἐν ὄψει τῶν 
ἰσχυόντων στήν ἑλλ. ἐπικράτεια ἐκκλησιαστικῶν 
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καθεστώτων τῶν Νέων Χωρῶν, τῆς Κρήτης, τῆς 
∆ωδεκανήσου, καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπιτρέπει, 
κατ᾽ ἀπόκλιση ἀπό τίς διατάξεις τῶν προηγουμένων 
παραγράφων τοῦ ἴδιου ἄρθρου, τήν ὑπό τῆς 
Μονῆς Βλατάδων θέση σέ λειτουργία, μέ τήν 
ἀπόδοση σέ δημόσια λατρεία, ναοῦ ἀνεγερθέντος 
δυνάμει σχετικῆς ἀδείας, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ 
τυπικῶς ἰσχύουσες δικαιοπραξίες, ἔχει 
μεταβιβασθεῖ ἰδιοκτησιακῶς, μετά τήν ἀνέγερσή 
του, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί 
προσαρτήθηκε ἐκκλησιαστικῶς στήν «ἀνήκουσα» 
πνευματικῶς καί διοικητικῶς σέ αὐτό Μ. 
Βλατάδων, ὡς ἐξάρτημα αὐτῆς. Κατά τόν 
πολιτειακό νόμο, γιά τήν ὡς ἄνω λειτουργία τοῦ 
ναοῦ δέν ἀπαιτεῖται προηγούμενη ἄδεια εἴτε τοῦ 
Μητροπολίτη τῆς ἕδρας τῆς Μονῆς [τοῦ 
Θεσσαλονίκης] εἴτε τοῦ Μητροπολίτη στήν 
ἐδαφική περιφέρεια τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται ὁ 
Ναός [τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν]. Ἐφαρμόζεται 
δέ ἡ παράγραφος 8 τοῦ ἄρθρου 39 ὄχι μόνο ὅταν 
μέ τίς οἰκεῖες δικαιοπραξίες ὁ ναός μεταβιβάζεται 
ἀπευθείας στίς ρητῶς ἀναφερόμενες στή διάταξη 
αὐτή δύο Μονές, Βλατάδων καί Ἁγ. Ἀναστασίας 
Φαρμακολυτρίας, ἀλλά καί ὅταν μεταβιβάζεται 
στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί παραχωρεῖται 
στίς «ἀνήκουσες» σέ αὐτό μονές. Καί τοῦτο διότι, 
ἀνεξαρτήτως τοῦ ζητήματος ἐάν οἱ ἐν λόγῳ Μονές 
ἀποτελοῦν νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου 
(πρβλ. σχετικῶς ΣτΕ 27/1932, Μονομελές 
Πρωτοδικεῖο Θεσσαλονίκης 4482/1998, 13441/
1997, ΑΠ [Τμῆμα Ε´] 375/1985, Ἐφετεῖο Θεσ-
σαλονίκης 166/1965), ἡ διάταξη αὐτή ρητῶς 
πάντως τίς θεωρεῖ γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἐφαρμογῆς 
της, ὡς «ἀνήκουσες» στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
καί, συνεπῶς δέν ἀποκλείεται ἡ ἐφαρμογή τῆς 
ἀνωτέρω ἐξαιρετικῆς ρυθμίσεως ἐπί ναοῦ πού 
μεταβιβάσθηκε κατά τό ἀστικό δίκαιο στό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, παραχωρήθηκε δέ ἀπό 
τό Πατριαρχεῖο στήν Πατριαρχική καί Σταυ-  
ροπηγιακή Μονή, κατά τούς εἰδικότερους 
ὁρισμούς πού διέπουν τήν ἐσωτερική δικαιοτα-
ξία του, προκειμένου νά τεθεῖ σέ δημόσια λατρεία. 
Τά ἀνωτέρω ἰσχύουν καί ὑπό τήν ἐκδοχή ὅτι στήν 
παράγραφο 7 τοῦ ἄρθρου 39 ὁ ὅρος Μετόχιο 
νοεῖται ὑπό εὐρύτερη ἔννοια, καί ὄχι ὑπό τήν 
ἔννοια πού τοῦ προσδίδεται στό ∆ίκαιο τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί συγκεκριμένα στήν 
παρατεθεῖσα διάταξη τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ 
Κανονισμοῦ 39/1972, διότι μέ τήν παράγραφο 8 
εἰσάγεται, ὅπως προαναφέρθηκε, ἐξαιρετική 
ρύθμιση καί ἐν σχέσει πρός τά ὁριζόμενα στήν 
προηγούμενη παράγραφο 7. Ἐξ ἄλλου, 
ἀνεξαρτήτως ἐάν μετά τήν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ ἤδη 
παρατεθέντος ἄρθρου 27 τοῦ ν. 3467/2006, μέ τό 
ὁποῖο καταργήθηκαν ρητῶς, ὡς πρός τήν «ἵδρυση, 
ἀνέγερση ἤ λειτουργία ναοῦ ἤ εὐκτήριου οἴκου 
ὁποιουδήποτε δόγματος ἤ θρησκείας, πλήν τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», τό ἄρθρο 
1 τοῦ ἀ.ν. 1363/1938, τό ἄρθρο 41 τοῦ ἀ.ν. 1369/
1938 καί τό ἄρθρο 1 τοῦ β.δ/τος τῆς 20.5/2.6.1939 
καί ὁρίσθηκε ὅτι ἡ σχετική αἴτηση «ὑποβάλλεται 
ἀπευθείας στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί ὄχι πρός τήν οἰκεία 
ἐκκλησιαστική ἀρχή», ἀπαιτεῖται ἄδεια τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἵδρυση καί 
λειτουργία κάθε ναοῦ ὀρθοδόξου δόγματος, καί 
ὄχι μόνο τῶν ἀνηκόντων στό κλῖμα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ἤ ἀρκεῖ πρός τοῦτο, γιά τούς 
λοιπούς ναούς τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, ἄδεια κρατικοῦ μόνο ὀργάνου, πάν-
τως ὅταν ἐφαρμόζεται ἡ παράγραφος 8 τοῦ 
ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977, δέν ἀπαιτεῖται ἄδεια 
τῆς οἰκείας ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
οὔτε δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ 
ἀ.ν. 1363/1938 καί τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ β.δ/τος τῆς 
20.5/2.6.1939. Περαιτέρω, οἱ ἀνωτέρω διατάξεις 
τοῦ ἄρθρου 13 Κανονισμοῦ 8/1979, σύμφωνα μέ 
τίς ὁποῖες ἰδιόκτητοι ναοί, προοριζόμενοι πρός 
ἐξυπηρέτηση τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τοῦ 
ἰδιοκτήτη καί τῆς οἰκογενείας του, ἐφ’ ὅσον 
ἀνεγέρθηκαν καί λειτουργοῦν χωρίς τή σχετική 
ἄδεια τοῦ ἁρμόδιου Μητροπολίτη ἤ τίθενται σέ 
δημόσια λατρεία, «κλείονται ἐντολῇ τοῦ οἰκείου 
Μητροπολίτου διά τῆς Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς», οἱ 
ναοί δέ φιλανθρωπικῶν, ἐκπαιδευτικῶν ἤ ἄλλων 
παρεμφερῶν ἱδρυμάτων καί νομικῶν προσώπων, 
προοριζόμενοι πρός ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν 
τοῦ προσωπικοῦ, τῶν τροφίμων ἤ τῶν μελῶν 
τους, ἐάν διαπιστωθεῖ ὅτι ἔχουν τεθεῖ σέ δημόσια 
λατρεία περιέρχονται στή διοίκηση καί διαχείριση 
τοῦ πλησιέστερου ἐνοριακοῦ ναοῦ (βλ. ΣτΕ 2229/
2012, 3253/2004, 1457/1989, 214/1976, 1548/1974), 
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ἀποσκοποῦν στή διασφάλιση τῆς νόμιμης 
λειτουργίας ἰδιόκτητων χώρων λατρείας, ὑπό τήν 
ἔννοια τῶν παραγράφων 2 καί 5 τοῦ ἄρθρου 13 
τοῦ Κανονισμοῦ αὐτοῦ, καί δέν τυγχάνουν 
ἐφαρμογῆς, οὔτε εὐθέως οὔτε ἀναλόγως, ὡς πρός 
τούς ναούς πού τίθενται σέ δημόσια λατρεία ἀπό 
ἄλλο κλῖμα τῆς Ἀν. Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, 
δηλαδή ἀπό ἐκκλησιαστικά πρόσωπα πού δέν 
ἀνήκουν σέ ἄλλη θρησκεία ἤ δόγμα οὔτε σέ 
χωριστή θρησκευτική κοινότητα [γιά τό ζήτημα 
τῆς ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ 
Κανονισμοῦ 8/1979 ἐπί μεταβιβάσεως ἰδιόκτητου 
Ναοῦ στή θρησκευτική κοινότητα τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν [παλαιοημερολογῖτες] βλ. 
ΣτΕ 904/1977 ἐπτ.]. 

Μειοψήφησαν οἱ Σύμβουλοι Εὐθ. Ἀντωνόπουλος 
καί Χρ. Σιταρᾶ, κατά τή γνώμη τῶν ὁποίων: 
Ἡ παράγραφος 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/
1977 πρέπει νά ἑρμηνευθεῖ στενά ἐν ὄψει τοῦ  
συνταγματικῶς κατοχυρωμένου Αὐτοκεφάλου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τῆς ἀρχῆς 
τῆς ἐδαφικότητας πού καθιδρύει κανονική δι-
καιοδοσία τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη, στήν 
ἐδαφική περιφέρεια τῆς Μητροπόλεώς του καί 
ἀποτελεῖ τόν κανόνα, ὁ ὁποῖος θεσπίζεται στήν 
παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ ν. 590/1977, ἔκφραση 
τοῦ ὁποίου συνιστᾶ καί ἡ εἰδικότερη ρύθμιση τῆς 
παρ. 6 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977. Συνεπῶς, 
ἡ ἐξαίρεση τῶν δύο Μονῶν (Βλατάδων στή 
Θεσσαλονίκη καί Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας 
στή Χαλκιδική) ἀπό τήν ἐποπτεία τοῦ ἐπιχωρίου 
Μητροπολίτη καί ἡ ἀπευθείας ὑπαγωγή τους, 
μέ ὅλη τήν κινητή καί ἀκίνητη περιουσία τους, 
στή δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
δέν ἐπιτρέπει τήν ὑπό τῆς Μ. Βλατάδων θέση σέ 
λειτουργία, μέ τήν ἀπόδοση σέ δημόσια λατρεία 
ναοῦ, ὁ ὁποῖος, δυνάμει χαριστικῶν δικαιοπραξιῶν 
‒τό κῦρος τῶν ὁποίων πάντως ἔχει ἀμφισβητηθεῖ 
στά πολιτικά δικαστήρια– ἔχει μεταβιβασθεῖ, μετά 
τήν ἀνέγερσή του στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
καί ἀκολούθως προσαρτήθηκε ἐκκλησιαστικῶς 
στήν “ἀνήκουσα” πνευματικῶς καί διοικητικῶς σέ 
αὐτό Μ. Βλατάδων ὡς ἐξάρτημα αὐτῆς. Ἀντιθέτως, 
γιά τή θέση σέ λειτουργία μέ ἀπόδοση σέ δημόσια 
λατρεία ἀπό τή Μ. Βλατάδων ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει 
μεταβιβασθεῖ ἰδιοκτησιακῶς στό Οἰκουμενικό 

Πατριαρχεῖο καί, ἀκολούθως, προσαρτήθηκε ἐκ-
κλησιαστικῶς στή Μονή αὐτή, ἀπαιτεῖται, κατά 
νόμον, ἄδεια τῆς ἁρμόδιας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί, προκειμένου 
περί ναοῦ πού βρίσκεται ἐντός της ἐδαφικῆς 
περιφέρειας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν. Στήν περίπτωση δηλαδή 
περιουσιακῶν στοιχείων πού δέν ἀνήκουν κατά 
κυριότητα, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ 
Κώδικα, στή Μ. Βλατάδων ἀλλά στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, ὑποχωρεῖ ἡ εἰδική καί ἐξαιρετική 
διάταξη τῆς παραγράφου 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ 
ν. 590/1977 καί τυγχάνουν ἀνάλογης ἐφαρμογῆς 
οἱ παρ. 7 καί 9 τοῦ ἄρθρου 39 πού, σύμφωνα 
καί μέ τόν κανόνα τῆς παρ. 6 τοῦ ἴδιου ἄρθρου, 
προβλέπουν σχετικῶς τή δικαιοδοσία τοῦ ἐπι-
χωρίου Μητροπολίτη. Τοῦτο δέ, ἀνεξαρτήτως 
ἄν στήν ἔννοια τῆς διαχείρισης τῆς κινητῆς καί 
ἀκίνητης περιουσίας τῶν ἐν λόγῳ Μονῶν, κατά 
τήν παράγραφο 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977 
ἐμπεριέχεται καί ἡ ἀπόδοση ναοῦ ἀνήκοντος στήν 
κυριότητά τους σέ δημόσια λατρεία. Ἐξ  ἄλλου, ὁ 
ὅρος Μετόχιο, στίς παρ. 7 καί 9 τοῦ ἄρθρ. 39 τοῦ  ν. 
590/1977, νοεῖται ὑπό εὐρύτερη ἔννοια καί ὄχι ὑπό 
τήν ἔννοια πού προσδίδεται στόν ὅρο στό δίκαιο 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί συγκεκριμένα 
στή διάταξη τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Κανονισμοῦ 39/
1972. Ἑπομένως, ναός πού τίθεται μή νομίμως 
σέ δημόσια λατρεία ἀπό ὁμόδοξο ἐκκλησιαστικό 
πρόσωπο ἀνῆκον σέ ἄλλο κλῖμα τῆς Ἀνατολικῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἁρμοδίως σφραγίζεται ἀπό 
τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη καί, προκειμένου περί 
ναοῦ τεθέντος σέ λειτουργία ἐντός τῆς ἐδαφικῆς 
περιφέρειας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀπό 
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, 
κατ᾽ ἀνάλογη ἐφαρμογή τῶν παραγράφων 2 καί 5 
τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ ὡς ἄνω Κανονισμοῦ 8/1979. Ἡ 
ἀνωτέρω στενή ἑρμηνεία τῶν προαναφερθεισῶν 
διατάξεων τῆς παραγράφου 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ 
ν. 590/1977 δέν ἀμφισβητεῖ σέ καμιά περίπτωση τήν 
πρωτοκαθεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
στήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν ὁποία 
προϋποθέτει τό συνταγματικῶς κατοχυρωμένο 
Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού, 
μαζί μέ τήν ἰσχύουσα στήν Ἐκκλησία αὐτή ἀρχή τῆς 
ἐδαφικότητας ἀποτελοῦν τό ἔρεισμα τῆς ἀνωτέ-
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ρω δικαιοδοσίας τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη, 
οὔτε παραγνωρίζει τό εἰδικό καθεστώς τῆς Μ. 
Βλατάδων ἀλλά λαμβάνει ὑπόψη τή διατύπωση 
τῶν ἐν λόγῳ διατάξεων πού καί κατά τό γράμμα 
τους ἐφαρμόζονται μόνο σέ περιουσία, κινητή καί 
ἀκίνητη, ἀνήκουσα, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ 
Ἀστικοῦ Κώδικα, στίς δύο Μονές. 

Κατά τήν εἰδικότερη γνώμη τῶν Παρέδρων 
Εὐστ. Σκούρα καί Οὐρ. Νικολαράκου, γιά τούς 
λόγους πού ἐκτέθηκαν ἀνωτέρω ἀπό τή μειο-
ψηφία καί ἰδίως ἐν ὄψει τοῦ συνταγματικῶς 
κατοχυρωμένου αὐτοκεφάλου της Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου περιελεύσεως 
τοῦ ἐπίμαχου ναοῦ στή διαχείριση τῆς Μονῆς 
Βλατάδων, ἡ παρ. 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/
1977, μέ τήν ὁποία ἑξαιρεῖται ἡ ἐν λόγῳ Μονή καί 
κάθε κινητή καί ἀκίνητη περιουσία αὐτῆς ἀπό τήν 
ἐποπτεία τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως, δέν παρέχει 
ἔρεισμα γιά τή θέση ναοῦ σέ δημόσια λατρεία 
ἀπό τή Μονή χωρίς τήν τήρηση τῶν ὅρων τῶν 
παρ. 7 καί 9 τοῦ ἴδιου ἄρθρου. Καί τοῦτο διότι 
ἡ προβλεπόμενη στήν παρ. 8 ἐξαίρεση ἀπό τήν 
ἐποπτεία δέν εἰσάγει ἐμμέσως ἀπόκλιση ἀπό τίς 
πάγιες διατάξεις ὅσον ἀφορᾷ τήν ἵδρυση ναῶν, 
δεδομένου ὅτι οὔτε ἡ γραμματική ἑρμηνεία τῆς 
διάταξης, οὔτε ἡ συστηματική της ἑρμηνεία σέ 
συνδυασμό μέ τίς λοιπές διατάξεις τοῦ ν. 590/1977 
καί τοῦ Συντάγματος συνηγοροῦν πρός αὐτή τήν 
κατεύθυνση. Ἡ διάταξη τῆς παρ. 8 ἔχει μόνο τήν 
ἔννοια ὅτι ἐάν πάντως, κατά τούς ὅρους τῶν παρ. 
7 καί 9, ναός γίνει μετόχι τῆς Μονῆς Βλατάδων, 
τότε ἡ λειτουργία του ἐξαιρεῖται τῆς ἐποπτείας 
τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως. Ἐξάλλου, ἐφ’ ὅσον 
ἡ ἑρμηνεία τῶν ἀνωτέρω διατάξεων στηρίζεται 
στή συνταγματικῶς κατοχυρωμένη θεμελιώδη 
ρύθμιση περί τῆς ὀργανώσεως τῆς ἀσκήσεως τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας ἐντός μίας ἑνιαίας 
θρησκευτικῆς κοινότητας (βλ. ἄρθρο 3 παρ. 1 
τοῦ Συντάγματος, κατά τό ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ὑπάρχει ἀναπόσπαστα 
ἑνωμένη δογματικά μέ τή Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς 
Κωνσταντινούπολης), στήν ἔνδικη διαφορά, ὑπό 
τούς ὅρους ὑπό τούς ὁποίους αὐτή τίθεται ἀπό 
τούς αἰτοῦντες ἐνώπιον τοῦ ∆ικαστηρίου, δέν 
γεννᾶται ζήτημα παραβιάσεως τοῦ ἄρθρου 13 
τοῦ Συντάγματος περί θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. 

Περαιτέρω, ὑπό τήν ἐκτεθεῖσα πλοκή τῆς 
ὑποθέσεως, ἤτοι ἐφ’ ὅσον ὁ ἐπίμαχος ναός 
ἀνεγέρθηκε μέ ἄδεια πού ἐκδόθηκε στό ὄνομα 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν (σύμφωνα μέ τούς 
ὁρισμούς τῆς διαθήκης Προμπονᾶ) καί συνδέθηκε, 
κατά τά ἐκτεθέντα στό ἱστορικό τῆς ὑποθέσεως, 
μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (ἡ ὁποία καί 
δέχθηκε τελικῶς τήν ἔνταξή του στήν κανονική 
δικαιοδοσία της μέ τήν ἀπό 10.11.2014 πράξη 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν), ἤτοι δέν ἱδρύθηκε 
ἀπευθείας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 
νομίμως, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐκδόθηκε ἡ 
προσβαλλόμενη πράξη δυνάμει τοῦ ἄρθρου 13 
τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 8/1979, πού 
προβλέπει τή σφράγιση Ἱεροῦ Ναοῦ πού τέθηκε 
σέ δημόσια λατρεία ἄνευ ἀδείας.

19. Ἐπειδή, ὅπως προεκτέθηκε, ἡ προσβαλλόμενη 
πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν διατάσσει 
τή σφράγιση τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων 
Ἀναργύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς Κληροδοτήματος 
Προμπονᾶ, κατ᾽ ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω διατάξεων 
τοῦ ἄρθρου 39 παρ. 7 καί 9 τοῦ ν. 590/1977 καί 
τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979, μέ τήν 
αἰτιολογία ὅτι ὁ Ναός αὐτός λειτουργοῦσε χωρίς 
κανονική ἄδεια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, 
καίτοι εὑρίσκεται ἐντός τῆς μητροπολιτικῆς 
της περιφερείας. Ἐντέλλονται δέ, μέ τήν ἴδια 
πράξη, οἱ ἱερεῖς τῶν Θ ́ καί Η ́ Ἀρχιεπισκοπικῶν 
Περιφερειῶν [Ἄνω Πατησίων - Γαλατσίου καί Κάτω 
Πατησίων] «ὅπως μεριμνήσουν ἀπό κοινοῦ καί 
τῇ συνδρομῇ τῆς οἰκείας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς διά 
τήν ἐκτέλεσιν» τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς. Ἐξ ἄλλου, 
στό προοίμιο τῆς προσβαλλομένης γίνεται ἐπίσης 
μνεία τῶν ἀπορρεουσῶν ἀπό τούς ἱερούς κανόνες 
καί τούς νόμους τοῦ Κράτους ὑποχρεώσεων «πρός 
τό Χριστεπώνυμον τῆς Ἐκκλησίας πλήρωμα» 
[στοιχεῖο 1 τοῦ προοιμίου], τῶν προαναφερθέντων 
ἄρθρων 1 παρ. 2-4, 11, 29 καί 36 παρ. 6 τοῦ ν. 
590/1977 [στοιχεῖο 2 τοῦ προοιμίου], τοῦ ἄρθρου 
109 τοῦ Συντάγματος καί τοῦ ν. 4182/2013 
περί κοινωφελῶν περιουσιῶν [στοιχεῖο 3 τοῦ 
προοιμίου], στοιχείων πού ἀφοροῦν τό ἱστορικό 
τῆς διαφορᾶς καί τοῦ γεγονότος ὅτι «ἐτέθη ἐκ 
νέου εἰς λειτουργίαν καί δημοσίαν λατρείαν ὁ 
Ναός ὑπό ... μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς [ἐκτελεστῶν] 
καί τόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς Βλατάδων, ἄνευ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ



ΕΚΚΛΉΣΊΆ 1 [ΙΆΝΌΎΆΡΊΌΣ 2019]

58

κανονικῆς ἀδείας [τοῦ ἁρμοδίου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν], κατά παράβασιν τῆς βουλήσεως τοῦ 
διαθέτου ... τῶν ὁριζομένων εἰς τόν Καταστατικόν 
Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ... καί εἰς τόν 
Κανονισμόν 8/1979 ... καί παρά τήν ... ἐκδοθεῖσαν 
εἰς τό ὄνομα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, 
ὡς ἁρμοδίας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, ἄδειαν 
ἀνεγέρσεως Ναοῦ» [στοιχεῖο 13 τοῦ προοιμίου].

20. Ἐπειδή, ἐν ὄψει ὅσων ἔγιναν δεκτά στή 
σκέψη 18, κατά τήν παράγραφο 8 τοῦ ἄρθρου 39 
τοῦ ν. 590/1977, γιά τή θέση σέ δημόσια λατρεία 
ἀπό τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Βλατάδων τοῦ 
ἐπίμαχου Ναοῦ, δέν ἀπαιτεῖται προηγούμενη 
διοικητική ἄδεια οὔτε τοῦ Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης οὔτε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, 
στήν ἐδαφική περιφέρεια τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται 
ὁ Ναός. Συνεπῶς, ἡ παράγραφος 7 τοῦ ἄρθρου 
39 τοῦ ν. 590/1977 δέν παρέχει νόμιμο ἔρεισμα, 
οὔτε αὐτοτελῶς οὔτε σέ συνδυασμό μέ τά ἄρθρα 
1, 11, 29 καί 36 τοῦ ἰδίου νόμου, γιά τήν ἔκδοση 
τῆς προσβαλλομένης πράξεως. Καί ὑπό τήν 
ἐκδοχή, ὅμως ὅτι ἡ παράγραφος 8 τοῦ ἄρθρου 
39 τοῦ ν. 590/1977 δέν προβλέπει ἐξαίρεση ἀπό 
τή διαδικασία τῆς προηγούμενης παραγράφου 7 
γιά τήν ἵδρυση Μετοχίων τῶν Πατριαρχικῶν καί 
Σταυροπηγιακῶν Μονῶν Βλατάδων καί Ἁγ. Ἀνα-
στασίας Φαρμακολύτριας (βλ. τή  διατυπωθεῖσα 
ἀνωτέρω μειοψηφία), καί ἀνεξαρτήτως ἐάν: (α) 
τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως θεωρεῖται, 
κατά τήν τελευταία αὐτή διάταξη, ὡς ἀνῆκον σέ 
«ἕτερο κλῖμα», ἐνόψει, ἀφ’ ἑνός, τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
του χαρακτῆρα, πού συνεπάγεται τήν ἀναγνώριση 
σέ αὐτό, ἐκκλησιαστικῶς, ἁρμοδιοτήτων καί 
ὑπερορίως, καί ἀφ᾽ ἑτέρου, τῆς ἰδιαίτερης θέσεώς 
του στήν ἑλληνική δικαιοταξία, ἐν σχέσει πρός 
τά λοιπά Πατριαρχεῖα, πρεσβυγενῆ ἤ νεώτερα, 
καί τίς ἄλλες Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίες, καί (β) 
ὁ ὅρος Μετόχιον νοεῖται ὑπό εὐρύτερη ἔννοια καί 
περιλαμβάνει Ναό κείμενο ἐκτός τῆς ἕδρας τῆς 
κυρίαρχης Μονῆς, ἁρμόδιο κατά τήν παράγραφο 
7 γιά τή χορήγηση τῆς ἄδειας ἱδρύσεως Μετοχίου 
ἀπό ἐκκλησιαστικό πρόσωπο ἄλλου κλίματος 
τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἕνα 
κρατικό ὄργανο, καί συγκεκριμένα οἱ Ὑπουργοί 
Ἐξωτερικῶν καί Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ὄχι 
δέ ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος κατά 

νόμον μετέχει ἁπλῶς στή διαδικασία ἐκδόσεως 
τῆς κ.ὑ.ἀ. παρέχοντας τή «συγκατάθεσή» του 
καί δέν χορηγεῖ σχετική ἄδεια, μή δυνάμενος, ὡς 
ἐκ τούτου, ἁρμοδίως νά διατάξει τή σφράγιση 
τοῦ λειτουργοῦντος ἄνευ κρατικῆς ἀδείας 
Μετοχίου. Νόμιμο ἔρεισμα στήν προσβαλλόμενη 
πράξη δέν παρέχει οὔτε ἡ παράγραφος 9 τοῦ 
ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977, διότι ἡ διάταξη αὐτή 
καθορίζει τή διαδικασία μετατροπῆς Ἱερῶν 
Ναῶν πού λειτουργοῦν ἤδη ὑπό τήν πνευματική 
δικαιοδοσία ἄλλου κλίματος τῆς Ἀνατολικῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σέ Μετόχια Μονῶν τῶν 
πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καί τῆς Μονῆς Σινᾶ 
καί δέν ρυθμίζει τή θέση τό πρῶτον σέ δημόσια 
λατρεία Ναοῦ ἀπό πρεσβυγενές Πατριαρχεῖο. ∆έν 
ἀποτελεῖ, ἐπίσης, λόγο γιά τήν μή ἐφαρμογή, ἐν 
σχέσει πρός τή θέση σέ λειτουργία τοῦ ἐπίδικου 
Ναοῦ, τοῦ εἰδικοῦ κανόνα πού θεσπίζει ἡ 
παράγραφος 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977, τό 
γεγονός ὅτι ἡ οἰκοδομική ἄδεια γιά τήν ἀνέγερση 
πού χορηγήθηκε ἀπό τό Γραφεῖο Ναοδομίας, 
ἀντί τῆς οἰκείας πολεοδομικῆς ἀρχῆς, καθόσον 
ἡ χορήγηση τῆς ἄδειας ἀνεγέρσεως Ναοῦ ἀπό 
τεχνική ὑπηρεσία ὑπαγόμενη στήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος δέν συνεπάγεται, αὐτοδικαίως, τή θέση 
σέ λειτουργία τοῦ Ναοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος. Ἐξ ἄλλου, οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 
τοῦ ἀ.ν. 1363/1938 καί τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ β. δ/τος 
τῆς 20.5/2.6.1939, πού δέν ἐφαρμόσθηκαν κατά 
τήν ἔκδοση τῆς προσβαλλομένης πράξεως τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ὡς ἔρεισμα τῆς πράξεως 
αὐτῆς καί τίς ὁποῖες ἐπικαλεῖται τό πρῶτον ἡ 
παρεμβαίνουσα Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ τό 
κατατεθέν μετά τή συζήτηση τῆς ὑποθέσεως 
ὑπόμνημα, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐννοίας τοῦ ἄρθρου 
27 τοῦ ν. 3467/2006, δέν καθιστοῦν ἀναγκαία 
τήν προηγούμενη ἄδεια τῆς οἰκείας ἀρχῆς τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι ἐν προκειμένῳ 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, γιά τή λειτουργία 
τοῦ ἐπίμαχου Ναοῦ ἀπό τή Μονή Βλατάδων, 
ἐν ὄψει τῶν ὁριζομένων στήν παράγραφο 8 τοῦ 
ἄρθρου 39 τοῦ ν. 590/1977. Περαιτέρω, ἐφόσον, 
ὅπως προαναφέρθηκε, δυνάμει τῆς εἰδικῆς 
διατάξεως τῆς παραγράφου 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ 
ν. 590/1977 δέν ἦταν ἀναγκαία ἡ προηγούμενη 
ἄδεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν γιά τή θέση 
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σέ δημόσια λατρεία τοῦ ἐπίμαχου Ναοῦ, δέν 
μποροῦσε νομίμως νά ἐκδοθεῖ ἡ προσβαλλόμενη 
πράξη σφραγίσεως κατ᾽ ἐφαρμογή τῶν διατάξεων 
τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979, οἱ ὁποῖες 
ἄλλωστε, δέν ἐφαρμόζονται οὔτε κατ᾽ ἀναλογία. 
Ζητήματα πού συναρτῶνται μέ τήν ἑρμηνεία 
τῆς βουλήσεως τοῦ διαθέτη ∆ημ. Προμπονᾶ καί 
τό κῦρος τῆς μεταβιβάσεως στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, ἐπίκληση τῶν ὁποίων γίνεται 
ἐπίσης, ὅπως προεκτέθηκε, στό προοίμιο τῆς 
προσβαλλομένης, τά ὁποῖα θά κριθοῦν ἀπό τά πο-
λιτικά δικαστήρια, δέν δύνανται νά ἀποτελέσουν 
νόμιμο ἔρεισμα τῆς πράξεως αὐτῆς. Τέλος, εἶναι 
διαφορετικό τό ζήτημα κατά πόσον, παραλλήλως 
πρός τίς ἀνωτέρω διατάξεις τῶν πολιτειακῶν 
νόμων, ὅπως ἤδη ἑρμηνεύθηκαν, ἰσχύουν ἄλλοι 
κανόνες καί παραδόσεις πού ἀφοροῦν τήν τάξη 
καί τίς σχέσεις στό ἐσωτερικό τῆς Ἀνατολικῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, βάσει τῶν ὁποίων προ-
βλέπεται σύμπραξη ὁποιασδήποτε μορφῆς τοῦ 
ἐπιχώριου Μητροπολίτη, κατά τή θέση σέ δη-
μόσια λατρεία ναοῦ ἀπό τήν «ἀνήκουσα» στό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Μονή Βλατάδων, 
ἐντός τῆς περιοχῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ζήτημα 
τό ὁποῖο δέν ἀποτελεῖ, πάντως ἀντικείμενο τῆς 
παρούσας δίκης (πρβλ. ΣτΕ 3003/2014 Ὁλομ., 
736/2005 ἐπτ., 616/2004, 2978/1996 Ὁλομ.). Κατά 
συνέπεια, ἡ προσβαλλόμενη πράξη ἡ ὁποία 
διατάσσει τή σφράγιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου, Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς 
Κληροδοτήματος ∆ημητρίου Προμπονᾶ, μέ τήν 
αἰτιολογία ὅτι ἡ θέση σέ δημόσια λατρεία τοῦ 
Ναοῦ ἀπό τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Βλατάδων, 
πραγματοποιήθηκε χωρίς κανονική ἄδεια τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, δέν αἰτιολογεῖται νομί-
μως, ὅπως βασίμως προβάλλεται. 

Μειοψήφησαν οἱ Σύμβουλοι Εὐθ. Ἀντωνόπουλος 
καί Χρ. Σιταρᾶ, κατά τή γνώμη τῶν ὁποίων, ἐφ’ 
ὅσον ὁ ἐπίμαχος Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων 
Ἀναργύρων καί Ἁγίας Φωτεινῆς Κληροδοτήματος 
Προμπονᾶ, κείμενος ἐντός τῆς περιφέρειας τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, δέν μεταβιβάσθηκε μέ τά 
προαναφερθέντα συμβόλαια στή Μονή Βλατάδων, 
ἀλλά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, δέν τυγχάνει 
ἐφαρμογῆς ἡ παράγραφος 8 τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ ν. 
590/1977 καί γιά τή θέση του σέ δημόσια λατρεία 
ἔπρεπε νά χορηγηθεῖ προηγουμένως ἄδεια ἀπό 
τόν ἐπιχώριο Μητροπολίτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἤτοι τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ὁ 
ὁποῖος νομίμως ἀποφάσισε τή σφράγισή του. 

Μειοψήφησαν, ἐπίσης, οἱ Πάρεδροι Εὐστ. 
Σκούρα καί Οὐρ. Νικολαράκου, κατά τή γνώμη 
τῶν ὁποίων ἡ προσβαλλόμενη πράξη βρίσκει 
νόμιμο ἔρεισμα στή διάταξη τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ 
Κανονισμοῦ τῆς Ἱ. Συνόδου 8/1979, γιά τούς λό-
γους πού ἔχουν ἐκτεθεῖ σέ προηγούμενη σκέψη.

21. Ἐπειδή, ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, πρέπει νά 
γίνει δεκτή ἡ ὑπό κρίση αἴτηση, νά ἀκυρωθεῖ 
ἡ ὑπ’ ἀριθμόν πρωτοκόλλου ΕΞ. 1934/8.3.2018 
πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος, νά ἀπορριφθοῦν δέ οἱ ἀσκηθεῖσες 
παρεμβάσεις.

22. Ἐπειδή, τό ∆ικαστήριο, ἐκτιμώντας τίς 
περιστάσεις, κρίνει ὅτι δέν πρέπει νά ἐπιβληθεῖ 
δικαστική δαπάνη.

∆ιά ταῦτα
∆έχεται τήν αἴτηση.
Ἀκυρώνει τήν ΕΞ. 1934/8.3.2018 πράξη τοῦ 

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, 
κατά τό αἰτιολογικό. 

[...]
Ἀπορρίπτει τίς ἀσκηθεῖσες παρεμβάσεις.
[...]

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ
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ΚΆΝΌΝΊΣµΌΊ - ΑΠΌΦΆΣΈΊΣ
Κανονισμός ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως 

τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως

Ἀριθμ. 4853/2503/2018 

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 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 
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. 608/10.10.2018 πρότασιν τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου 
καί
8. τήν ἀπό 7.11.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συν-
όδου,

διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διάρθρωσιν τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
Ἱεροκηρύκων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἀλεξανδρουπόλεως, 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:
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Συνεπῶς διαπιστοῦται ὅτι στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Ἀλεξανδρουπόλεως ὑφίστανται 60 Ἐνορίες καί τρεῖς 
Προσκυνηματικοί Ἱεροί Ναοί καί στό σύνολό τους οἱ 
ὀργανικές ἐφημεριακές θέσεις τῆς Μητροπόλεως 
ἀνέρχονται σέ 90.

Ἄρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

Δύο (2) θέσεις ἱεροκηρύκων ΠΕ Κατηγορίας καί 
εἰδικότητος Θεολόγων, συσταθεῖσαι διά τοῦ ἄρθρου 
25 τοῦ ν. 817/1978 (ΦΕΚ 170/Α´/08.10.1978). Ἐκ τῶν 
ἀρχικῶς τριῶν (3) θέσεων ἱεροκηρύκων τοῦ ν. 817/1978, 
δύο (2) ἐκ τῶν ὁποίων κατανεμήθησαν διά τοῦ αὐτοῦ 
ἄρθρου καί μία (1) διά τοῦ Π.Δ. 582/1980, μία (1) θέση 
μετετράπη σέ θέση ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου (ἄρθρο 
42 ν. 3848/2010).

Ἄρθρο 3
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

Πέντε (5) θέσεις διακόνων συσταθεῖσαι διά τοῦ ν. 
673/1977 (ΦΕΚ 238/ Α´/ 30.08.1977). 

Ἐκ τῶν ἀρχικῶς συσταθεισῶν δέκα (10) θέσεων 
διακόνων μετετράπησαν:

α) Δύο (2) σέ θέσεις ἱεροκηρύκων τοῦ ν. 817/1978 
(ΦΕΚ 170/ Α´/ 08.10.1978),

β) δύο (2) σέ θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τοῦ 
ἄρθρ. 20 τοῦ ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136/ Α´/ 18.09.1984),

γ) μία (1) σέ θέση ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου τοῦ 
ἄρθρ. 19, παρ. 5 τοῦ ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α´/15.3.2000).

Ἄρθρο 4
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τέσσερις (4) ὀργανικές θέσεις Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλ-

λήλων πού βαρύνουν τόν Κρατικό Προϋπολογισμό: 
α) Δύο (2) θέσεις τοῦ ἄρθρ. 20 τοῦ ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 

136/ Α´/ 18.09.1984), 
β) μία (1) θέση τοῦ ἄρθρ. 19, παρ. 5 τοῦ ν. 2819/2000 

(ΦΕΚ 84/ Α´/ 15.3.2000), καί 
γ) μία (1) θέση τοῦ ἄρθρ. 42, παρ. 3 τοῦ ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ 71/ Α´/ 19.05.2010).   
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Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 29.1.2019

Ἄρθρο 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 πού διορίζονται 
στίς 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 48/Α´/ 1978), 305/
2018 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ 73/Α´/ 2018) 
καί λοιπῶν συναφῶν Κανονισμῶν.

Ἄρθρο 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

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 πληθυσμός τῶν ὑφισταμένων 
Ἐνοριῶν, μέ ἀνάλογον μεταβολήν τῶν ὀργανικῶν 
θέσεων τῶν ἐφημερίων.

Ἄρθρο 7
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

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.

Ἄρθρο 8
ΔΑΠΑΝΗ

Ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ Προϋπολογισμοῦ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.

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

Ἀθῆναι, 7ῃ Νοεμβρίου 2018
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Διαπιστωτική Πρᾶξις: Ἀναγνώρισις συστάσεως Ἐνοριῶν 
τῆς Ἱ. Νήσου Τήνου 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου 
συμφώνως πρός τό ἄρθρον 25 τοῦ Ν. 4301/2014

Ἀριθμ. 3832/2636/2018 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Ἔχοντες ὕπ  ὄψιν:
1.  τό ἄρθρον 25 παρ. 1 τοῦ Ν. 4301/2014,
2. τήν ὑπ’  ἀριθμ. 2030/6.8.2018 εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου  
κ. Δωροθέου,
3.  τήν ἀπό 12.12.2018 Ἀπόφασιν τῆς Δ. Ἱ. Συνόδου,

διαπιστοῦμεν
τήν σύστασιν πρό τῆς ἐνάρξεως  ἰσχύος τοῦ Νόμου 

590/1977, τῶν ὡς κάτωθι Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Νήσου Τήνου 
τῆς Ἱ. Μητρ. Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου:

Ἐνορίαι
Ἐνορία τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγίστων 

Ταξιαρχῶν πόλεως Τήνου, μέ ἕδραν τήν Δημοτικήν 
Κοινότητα Τήνου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Τήνου, τῆς 
Νήσου Τήνου, τοῦ Νομοῦ Κυκλάδων, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 
1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἀπό 6.11.1911 (Φ.Ε.Κ.320/
τ.Α/22.11.1911) Βασιλικοῦ Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου-Ἁγίου Ἐλευθερίου 
πόλεως Τήνου, μέ ἕδραν τήν Δημοτικήν Κοινότητα 
πόλεως Τήνου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Τήνου, τῆς 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας 
Ν. Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται 
ἐκ τῶν ἀπό 6.11.1911 (Φ.Ε.Κ.320/τ. Α ́ /22.11.1911) καί 
13.5.1940 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/20.5.1940) Β. Διαταγμάτων.
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Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Τριῶν Ἱεραρχῶν-Ἁγίου Ἰωάννου 
πόλεως Τήνου, μέ ἕδραν τήν Δημοτικήν Κοινότητα 
πόλεως Τήνου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Τήνου, τῆς 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας 
Ν. Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1922, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ 
τοῦ ἀπό 29.4.1922 (Φ.Ε.Κ.73/τ.Α/18.5.1922) Βασιλικοῦ 
Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Μουντάδου Τήνου, μέ 
ἕδραν τήν Δημοτικήν Κοινότητα Τήνου, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Τήνου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κυκλά-
δων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 
1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν ἀπό 27.10.1911 (Φ.Ε.Κ.312/
τ.Α ́/10.11.1911), 2.12.1911 (Φ.Ε.Κ.335/τ.Α ́/8.12.1911), 
13.5.1940 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α ́/20.5.1940), 15.1.1949 (Φ.Ε.Κ.30/
τ. Α ́ /31.1.1949) Β. Διαταγμάτων καί τοῦ ἀπό 17.1.1927 
(Φ.Ε.Κ.12/τ. Α ́/21.1.1927) Προεδρικοῦ Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δύο Χωρίων 
Τήνου, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Δύο Χωρίων, 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Τήνου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἀπό 
6.11.1911 (Φ.Ε.Κ.320/τ.Α ́/22.11.1911) Βασ. Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Ἀρνάδου 
Τήνου, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Δύο Χωρίων, 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Τήνου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν.Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἀπό 
6.11.1911 (Φ.Ε.Κ.320/τ.Α ́/22.11.1911) Β. Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Τριαντάρου 
Τήνου, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Τριαντάρου, 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Τήνου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν ἀπό 
6.11.1911 (Φ.Ε.Κ.320/τ. Α ́/22.11.1911) καί 25.9.1914 
(Φ.Ε.Κ.283/τ. Α ́/6.10.1914) Β. Διαταγμάτων.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Κτικάδου 
Τήνου, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Κτικάδου, 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἐξωμβούργου, τῆς Περι-
φερειακῆς Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ 
τῶν ἀπό 6.11.1911 (Φ.Ε.Κ.320/τ. Α ́/22.11.1911), 2.12.1911 
(Φ.Ε.Κ.335/τ.Α ́ /8.12.1911) καί 29.4.1920 (Φ.Ε.Κ.105/τ.Α 
/́9.5.1920) Β. Διαταγμάτων.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Τριποτάμου 
Τήνου, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Κτικάδου, τῆς 
Δημ. Ἑνότητος Ἐξωμβούργου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἀπό 

2.12.1911 (Φ.Ε.Κ.335/τ. Α ́/8.12.1911) Β. Διατάγματος.
Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Χατζηράδου Τήνου, μέ 

ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Κτικάδου, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Ἐξωμβούργου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος 
Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα 
πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν ἀπό 2.12.1911 
(Φ.Ε.Κ.335/τ.Α ́ /8.12.1911) καί 29.4.1920 (Φ.Ε.Κ.105/τ.Α 
/́9.5.1920) Β. Διαταγμάτων.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Στενῆς Τήνου, μέ 
ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Στενῆς, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Ἐξωμβούργου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος 
Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα 
πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν ἀπό 27.10.1911 
(Φ.Ε.Κ.312/τ.Α ́/10.11.1911), 13.10.1915 (Φ.Ε.Κ.383/τ.Α 
/́17.10.1915) Β. Διαταγμάτων καί τοῦ ἀπό 17.1.1927 
(Φ.Ε.Κ.12/τ.Α ́/21.1.1927) Προεδρικοῦ Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Φαλατάδου Τήνου, μέ 
ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Φαλατάδου, τῆς Δημοτι-
κῆς Ἑνότητος Ἐξωμβούργου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἀπό 
27.10.1911 (Φ.Ε.Κ.312/τ. Α ́/10.11.1911), Βασιλικοῦ 
Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Καρδιανῆς  Τήνου, 
μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Καρδιανῆς, τῆς Δημ. 
Ἑνότητος Ἐξωμβούργου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος 
Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα 
πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἀπό 31.10.1911 
(Φ.Ε.Κ.318/τ. Α ́/18.11.1911) Βασιλικοῦ Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ὑστερνίων 
Τήνου, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Ὑστερνίων, 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἐξωμβούργου, τῆς Περι-
φερειακῆς Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ 
ἀπό 31.10.1911 (Φ.Ε.Κ.318/τ. Α ́ /18.11.1911) Βασιλικοῦ 
Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Σκλαβοχωρίου  Τήνου, 
μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Ἀγάπης, τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Ἐξωμβούργου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος 
Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα 
πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἀπό 28.11.1911 
(Φ.Ε.Κ.326/τ. Α ́/29.11.1911) Βασιλικοῦ Διατάγματος.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Πλατειῶν  
Τήνου, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Πανόρμου, τῆς 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν 
ἀπό 31.10.1911 (Φ.Ε.Κ.318/τ. Α ́ /18.11.1911), 31.12.1912 
(Φ.Ε.Κ.7/τ. Α ́/14.1.1913) καί 15.1.1949 (Φ.Ε.Κ.30/τ. Α 
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/́31.1.1949) Β. Διαταγμάτων.
Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πύργου Τήνου, μέ 

ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Πανόρμου, τῆς Περι-
φερειακῆς Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν 
ἀπό 31.10.1911 (Φ.Ε.Κ.318/τ. Α ́ /18.11.1911), 31.12.1912  
(Φ.Ε.Κ.7/τ.Α ́/14.1.1913) καί 1.12.1922 (Φ.Ε.Κ.275/ τ. Α 
/́17.12.1922) Β. Διαταγμάτων.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Πύργου Τήνου, 
μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Πανόρμου, τῆς Περι-
φερειακῆς Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. 
Αἰγαίου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν 
ἀπό 31.10.1911 (Φ.Ε.Κ.318/τ. Α ́ /18.11.1911), 31.12.1912  
(Φ.Ε.Κ.7/τ. Α ́/14.1.1913), 20.10.1914 (Φ.Ε.Κ.310/-τ.Α 
/́31.10.1914) καί 1.12.1922 (Φ.Ε.Κ.275/τ. Α ́/17.12.1922) Β. 
Διαταγμάτων.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Μαρλᾶ-Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μαμάδου Τήνου, μέ ἕδραν 
τήν Τοπικήν Κοινότητα Πανόρμου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς, ἀπό 
6.2.1911 συνταχθείσης δωρεᾶς τοῦ Ἀποστόλου Γεωρ-

γίου Σπούρδου καί τῶν ἀπό 31.10.1911 (Φ.Ε.Κ.318/τ. 
Α ́/18.11.1911), 31.12.1912 (Φ.Ε.Κ.7/τ. Α ́/ 14.1.1913), 
20.10.1914 (Φ.Ε.Κ.310/τ. Α´/31.10.1914), 1.12.1922 
(Φ.Ε.Κ.275/τ. Α ́/ 1 7.12.1922) καί 15.1.1949 (Φ.Ε.Κ.30/τ. Α 
/́31.1.1949) Β. Διαταγμάτων.

Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Τήνου, 
μέ ἕδραν τήν Δημοτικήν Κοινότητα πόλεως Τήνου, 
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Τήνου, τῆς Περιφερειακῆς 
Ἑνότητος Κυκλάδων, τῆς Περιφερείας Ν. Αἰγαίου, 
ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ 1978, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ ἀπό 
19.5.1978 Προεδρικοῦ Διατάγματος (Φ.Ε.Κ.83/τ. Α ́/ 
25.5.1978).

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

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12ῃ Δεκεμβρίου 2018
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον 
Ἐν Ἀθήναις,13.12.2018

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 29.1.2019

Ἀναγνώρισις συστάσεως τῆς Ἱ.Μ. Προφήτου Ἠλιού Παρνασσίδος, 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος 

συμφώνως πρός τό ἄρθρον 25 τοῦ Ν. 4301/2014Ἀριθμ. 5562/2640/2018 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Ἔχοντες ὕπ  ὄψιν:
1.  τό ἄρθρον 25 παρ. 1 τοῦ Ν. 4301/2014,
2.  τήν ὑπ  ἀριθ. 747/23.11.2018 εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου,
3.  τήν ἀπό 12.12.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

διαπιστοῦμεν τήν σύστασιν, πρό τῆς ἐνάρξεως  
ἰσχύος τοῦ Νόμου 590/1977, τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου 
Ἠλιού Παρνασσίδος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκί-
δος, μέ ἕδραν τήν Τοπικήν Κοινότητα Χρισσοῦ, τῆς 
Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελφῶν, τοῦ Δήμου Δελφῶν, τῆς 

Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φωκίδος, τῆς Περιφερείας 
Στερεᾶς Ἑλλάδος, ἱδρυθείσης τό ἔτος 1019, ὡς 
ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ κτηματολογίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
ἔτους 1834 καί ἐκ τῆς ἀποφάσεως ἀνακηρύξεως αὐτῆς 
ὡς διατηρητέου μνημείου (Φ.Ε.Κ. 244/τ.Β ́/23.4.1981).

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

Ἐν Ἀθήναις τῇ 12ῃ Δεκεμβρίου 2018
† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ἐν Ἀθήναις τῇ 13.12.2018

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 29.1.2019
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Κανονισμός ἀριθ. 306/2018
 Τροποποίησις τοῦ Ὀργανογράμματος

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων 
τοῦ Κανονισμοῦ 156/2002 (Α ́ 338)

Ἀριθμ. 1447/2662/2018 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν:
 1) τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος καί τό ἄρθρο 42 παρ. 2 
καί 5 τοῦ Ν. 590/77 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»,
 2) τάς ὑφισταμένας ὑπηρεσιακάς ἀναγκας τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων,
 4) τήν ὑπ’ ἀριθ. πρώτ. 172/23.3.2018 πρότασιν τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων 
κ. Θεοκλήτου,
 5) τό ὑπ’ ἀριθ. 12/11.12.2018 Πρακτικόν τοῦ Ἀνωτάτου 
Ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
(Α.Υ.Σ.Ε.),
 6) τήν ἀπό 12 Δεκεμβρίου 2018 Ἀπόφασιν τῆς ΔΙΣ.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
Τροποποιεῖ τόν Κανονισμόν 156/2002 (Φ.Ε.Κ. 338/Ά 

/́2002), ὡς ἑξῆς:
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  ἀριθ. 306/2018

«Τροποποίησις τοῦ Ὀργανογράμματος 
τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΣταγῶν καί Μετεώρων, 

τοῦ Κανονισμοῦ 156/2002 (Α ́ 338)»

Ἄρθρο 1
Μία θέσις ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου Κλάδου ΔΕ1 

Γραμματέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί 
Μετεώρων του ἄρθρου 2 κέφ. ΙΙΙ παρ. 70 τοῦ Κανονισμοῦ 
156/2002 (Α ́  338), μετατρέπεται σέ θέση Κλάδου ΤΕ1 
Οἰκονομικοῦ.

Ἄρθρο 2
 Συνεπείᾳ τοῦ ἄρθρου 1, οἱ ὀργανικές θέσεις 
ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Σταγῶν καί Μετεώρων τῆς παρ. 70 τοῦ κεφ. ΙΙΙ 
τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Κανονισμοῦ 156/2002 (Α ́ 338), 
διαρθρώνονται ὡς ἑξῆς: 

70. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Κατηγορία ΠΕ / Κλάδος ΠΕ 1 Κληρικῶν Μετακλητῶν
 Μία (1) θέσις Πρωτοσυγκέλλου
 Μία (1) θέσις Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
 Κλάδος ΠΕ 2 Διοικητικοῦ Οἰκονομικοῦ
 Μία (1) θέσις ἐπί βαθμοῖς ΣΤ-Α
 Κατηγορία ΤΕ / Κλάδος ΤΕ 1 Οἰκονομικοῦ
 Μία (1) θέσις ἐπί βαθμοῖς ΣΤ-Α
 Κατηγορία ΔΕ / Κλάδος ΔΕ 1 Γραμματέων
 Μία (1) θέσις ἐπί βαθμοῖς ΣΤ-Β
 Κλάδος ΔΕ 2 Ὁδηγοῦ αὐτοκινήτου
 Μία (1) θέσις ἐπί βαθμοῖς ΣΤ-Β
 Κατηγορία ΥΕ / Κλάδος ΥΕ 1 Εὐτρεπιστριῶν
 Μία (1) θέσις ἐπί βαθμοῖς ΣΤ-Γ

Ἄρθρο  3
Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος ἀρχίζει ἀπό τήν δημοσίευσή 

του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως. Ὁ παρών 
Κανονισμός δημοσιεύεται ἐπίσης στό ἐπίσημον δελτίον 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἄρθρο  4
Ἀπό τή δημοσίευση τοῦ παρόντος δέν προκαλεῖται 

δαπάνη σέ βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ νομικοῦ 
προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώ-
ρων, δεδομένου ὅτι αὕτη θά προκληθεῖ διά τῆς πράξε-
ως πληρώσεως ἑκάστης ἐκ τῶν ὡς ἄνω θέσεων καί θά 
ἀναγραφῆ εἰς τόν οἰκεῖον Προϋπολογισμόν.  

Ἀθῆναι, 12 Δεκεμβρίου 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 29.1.2019
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Κανονισμός περί ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως 
τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαμερίου
Ἀριθμ. 5392/2683/2018 

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 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 
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. 522/15.11.2018 πρότασιν τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαμερίου κ. 
Θεοκλήτου καί
8. τήν ἀπό 12.12.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διάρθρωσιν τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
Ἱεροκηρύκων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαμερίου, 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:
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Ἄρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

Τρεῖς (3) θέσεις Ἱεροκηρύκων, κατηγορίας ΠΕ καί 
εἰδικότητος Θεολογῳν, συσταθεῖσες διά τοῦ ἄρθρου 
25 τοῦ ν. 817/1978 καί κατανεμηθεῖσες α) οἱ δύο διά 
τῆς παρ. 1 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου καί β) ἡ μία διά τοῦ Π.Δ. 
582/1980.

Ἄρθρο 3
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

Τρεῖς (3) θέσεις Διακόνων, κατηγορίας ΔΕ-ΠΕ, 
συσταθεῖσες διά τοῦ ν. 673/1977. Ἐκ τῶν ἀρχικῶς 
συσταθεισῶν ὀκτώ (8) θέσεων διακόνων μετετράπησαν 
α) δύο (2) σέ θέσεις Ἱεροκηρύκων (ν. 817/1978) καί β) 
τρεῖς (3) σέ θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, ὡς 
ἑξῆς:

Ἄρθρο 4
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
πού βαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό
i) Μία (1) θέσις ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου, κλάδου 

ΔΕ Ὁδηγοῦ, συσταθεῖσα διά τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ ν. 
1476/1984. 

ii) Δύο (2) θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, 
συσταθεῖσες διά τοῦ ἄρθρου 19 παρ. 5 τοῦ ν. 2819/2000, 
ἤτοι: 

Μία (1) θέσις κλάδου ΠΕ Διοικητικοῦ-Οἰκονομικοῦ 
καί 

μία (1) θέσις κλάδου ΔΕ  Διοικητικοῦ-Οἰκονομικοῦ.

Ἄρθρο 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 ὑπάλληλων πού διορίζονται 
στίς 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 48/Α/1978), 305/2018 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ 73/Α/2018) καί 
λοιπῶν συναφῶν Κανονισμῶν.

Ἄρθρο 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατόπιν προ-
τάσεως τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, κατόπιν σχετικῆς 
ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί 
ἐφ’ ὅσον μεταβληθοῦν τά ὅρια ἤ ὁ πληθυσμός τῶν 
ὑφισταμένων Ἐνοριῶν, μέ ἀνάλογον μεταβολήν τῶν 
ὀργανικῶν θέσεων τῶν ἐφημερίων.

Ἄρθρο 7
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 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.

Ἄρθρο 8
ΔΑΠΑΝΗ

 Ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ Προϋπολογισμοῦ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ Νομικοῦ Προσώπου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὅρους καί 
Ἀρδαμερίου.
 Ἡ παροῦσα Ἀπόφασις νά δημοσιευθῆ στήν Ἐφημερίδα 
τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο δελτίο τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 12ῃ Δεκεμβρίου 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 29.1.2019



71

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κανονισμός περί ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως 
τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως
Ἀριθμ. 5509/2684/2018
 

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 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 
λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱ. 
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. 522/15.11.2018 πρότασιν τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρ-
νάβα καί
8. τήν ἀπό 12.12.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διάρθρωσιν τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
Ἱεροκηρύκων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καθώς καί τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν 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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Ἄρθρο 2
Ὀργανικές θέσεις διακόνων

Μέ τό ἄρθρο 1, παράγρ. α.γ, τοῦ Ν. 673/1977 (ΦΕΚ 
238, τ. Α ́ /1977), ἀνακατανεμήθηκαν οἱ ἀποδοθεῖσες 
μέ τό Ν.Δ. 1398/1973 (ΦΕΚ 112, τ. Α ́/1973) ὀκτακόσιες 
εἴκοσι (820) ὀργανικές θέσεις διακόνων στήν Ἐκκλησία 

τῆς Ἑλλάδος, καί ἀποδόθηκαν στή Μητρόπολη Νεα-
πόλεως καί Σταυρουπόλεως δέκα (10) θέσεις διακόνων. 
Μέ τόν Ν. 817/1978 (ΦΕΚ 170, τ. Α ́ /1978), ἄρθρο 25, 
μετετράπησαν δύο (2) θέσεις διακόνων σέ ἀντίστοιχα 
δύο (2) θέσεις ἱεροκηρύκων, καί τρεῖς ἐξ αὐτῶν μετ-
ετράπησαν σέ θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων. Οὕ-
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τω, οἱ ἐναπομείνασες ὀργανικές θέσεις διακόνων τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως εἶναι πέντε (5).

Ἄρθρο 3
Ὀργανικές θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων 

πού βαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό
Πέντε (5) θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, συστα-

θεῖσες ὡς ἑξῆς:
α) Μία θέση (1) ΔΕ ὁδηγοῦ, πού συστήθηκε μέ τό ἄρθρο 

20 τοῦ Ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136, τ. Α ́ /1984), καταργηθείσης 
μίας θέσεως διακόνου, καί κατενεμήθηκε μέ τήν ὑπ’ 
ἀριθμ. Φ.031/259/Α1/31/18.1.1985 ἀπόφαση τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί τήν ὑπ. 
ἀριθμ. 760/5186/10.11.1987 πράξη τοῦ Ὑπουργοῦ Προ-
εδρίας Κυβερνήσεως.

β) Μία θέση (1) ΠΕ Διοικητικοῦ καί μία θέση (1) ΔΕ 
Διοικητικοῦ, πού συστήθηκαν μέ τό ἄρθρο 19 παρ. 5 
τοῦ Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84, τ. Α ́ /2000), καταργηθεισῶν 
ἰσαρίθμων θέσεων διακόνων, καί κατανεμήθηκαν μέ 
τήν ὑπ’ ἀριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/16/5857 π.ε./28.1.2003 
Πράξη τῆς ἐξ Ὑπουργῶν Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργικοῦ 
Συμβουλίου.

γ) Μέ τό ἄρθρο 42 τοῦ Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 70, τ. Α 
/́2010), οἱ δύο (2) θέσεις ἱεροκηρύκων πού ἀποδόθηκαν 
στήν Ἱ. Μητρόπολη μέ τό ἄρθρο 25 τοῦ Ν. 817/1978 
(ΦΕΚ 170, τ. Α ́ /1978) καταργήθηκαν καί συστήθηκαν 
ἰσάριθμες θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, ἤτοι μία 
(1) θέση ΠΕ Διοικητικοῦ-Οἰκονομικοῦ καί μία (1) θέση 
ΔΕ Διοικητικοῦ-Γραμματέων.

Ἄρθρο 4
Ὑπηρεσιακή Κατάσταση

Τά σχετικά μέ τήν πλήρωση τῶν ὀργανικῶν θέσεων 
τῶν προηγούμενων ἄρθρων, ὅπως καί τά τῆς ἐν 
γένει ὑπηρεσιακῆς καταστάσεως τῶν θρησκευτικῶν 
λειτουργῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων πού 
διορίζονται στίς θέσεις αὐτές, διέπονται κατά περίπτωση 
ἀπό τίς διατάξεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν ἄρθρων 37, 
38 καί 42 τοῦ Ν. 590/1977 καί τῶν κατ’ ἐξουσιοδότηση 
αὐτῶν ἐκδοθέντων Κανονισμῶν 5/1978 «Περί Κώδικος 
Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» (ΦΕΚ 48, τ. Α ́ /1978), 305/
2018 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ 153, τ. Α´ 
/́2018) καί λοιπῶν συναφῶν Κανονισμῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἄρθρο 5
Τροποποίηση τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό πρό-
ταση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη, ἔπειτα ἀπό σχετική 
ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, καί ἐφ’ 
ὅσον μεταβληθοῦν τά ὅρια ἤ ὁ ἀριθμός ἤ ὁ πληθυσμός 
τῶν ὑφιστάμενων Ἐνοριῶν, ἐπιβάλλοντας τήν ἀνάλογη 
μεταβολή τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, εἴτε 
ὁ ἀριθμός τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἄρθρο 6
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

Ὁ παρών Κανονισμός ἔχει διαπιστωτικό χαρακτήρα 
καί κατά τοῦτο ἰσχύει ἀπό τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος, κατά 
περίπτωση, τῶν Προεδρικῶν Διαταγμάτων, τῶν Νόμων, 
τῶν Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων καί τῶν Κανονισμῶν συν-
επείᾳ τῶν ὁποίων καταρτίσθηκε.

Ἄρθρο 7
Δαπάνη

Ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη σέ βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.

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

Ἀθῆναι, 12ῃ Δεκεμβρίου 2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
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Κανονισμός περί ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως 
τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος
Ἀριθμ. 5404/2692/2018 

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 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 
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. 1328/14.11.2018 πρότασιν τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου καί
8. τήν ἀπό 12.12.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διάρθρωσιν τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
Ἱεροκηρύκων καί Διακόνων τῆς Ἱ. Μ. Ἀργολίδος, 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:
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Συνολικός ἀριθμός Ἐνοριῶν: 78
Συνολικός ἀριθμός Προσκυνηματικῶν Ναῶν: 3
Σύνολον ὀργανικῶν θέσεων Ἐφημερίων: 98

Ἄρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

Τρεῖς (3) θέσεις Ἱεροκηρύκων, κατηγορίας ΠΕ καί 
εἰδικότητος Θεολογων, συσταθεῖσες διά τοῦ ἄρθρου 
25 τοῦ ν. 817/1978 καί κατανεμηθεῖσες α) οἱ δύο διά 
τῆς παρ. 1 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου καί β) ἡ μία διά τοῦ Π.Δ. 
582/1980.

Ἄρθρο 3
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

Τέσσερις (4) ὀργανικές θέσεις Διακόνων, κατηγορίας 
ΔΕ-ΠΕ. Ἐκ τῶν ἀρχικῶς συσταθεισῶν θέσεων Διακόνων 
(ν.δ. 1398/1973), δέκα (10) ἀνακατενεμήθησαν μέ τόν ν. 
673/1977, ἐκ τῶν ὁποίων α) δύο (2) μετετράπησαν σέ 
θέσεις Ἱεροκηρύκων (ἄρθρο 25 ν. 817/1978), β) μία (1) 
μετεφέρθη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γουμενίσσης, 
Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου (π.δ. 77/2008, Φ.Ε.Κ. 
Α ́ 119) καί γ) τρεῖς (3) μετετράπησαν σέ θέσεις 
ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἄρθρο 4
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

πού βαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό
α) Μία (1) θέσις κλάδου ΔΕ Ὁδηγοῦ - Κλητῆρος 

συσταθεῖσα διά τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ ν. 1476/1984 
καί κατανεμηθεῖσα μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. Φ.031/259/Α1/31 
ὑπουργική ἀπόφαση (ΦΕΚ 128/Β ́/12.3.1985).

 β) Μία (1) θέσις ἐκκλησιαστικοῦ  ὑπαλλήλου κλάδου 
ΠΕ Διοικητικοῦ, ἡ ὁποία συνεστήθη διά τοῦ ἄρθρου 
19 παρ. 5 τοῦ ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α ́) καί κατενεμήθη 

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 ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου 
κλάδου ΔΕ Διοικητικοῦ-Οἰκονομικοῦ, ἐκ μεταφορᾶς 
ἐκ τῆς καταργηθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγιᾶς 
καί Συκουρίου, μεταφερθεῖσα διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. Α1/
282/30.6.1993 ὑπουργικῆς ἀποφάσεως (ΦΕΚ 504/Β 
/́9.7.1993).

δ) Μία (1) θέσις ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου κλάδου 
ΔΕ Διοικητικῶν-Γραμματέων, ἡ ὁποία συνεστήθη διά 
τοῦ ἄρθρου 42 παρ. 1 τοῦ ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α ́).

Ἄρθρο 5
Ὑπηρεσιακή Κατάσταση

Τά σχετικά μέ τήν πλήρωση τῶν ὀργανικῶν θέσεων 
τῶν προηγούμενων ἄρθρων, ὅπως καί τά τῆς ἐν 
γένει ὑπηρεσιακῆς καταστάσεως τῶν θρησκευτικῶν 
λειτουργῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων πού 
διορίζονται στίς θέσεις αὐτές, διέπονται κατά περίπτωση 
ἀπό τίς διατάξεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν ἄρθρων 37, 
38 καί 42 τοῦ Ν. 590/1977 καί τῶν κατ’ ἐξουσιοδότηση 
αὐτῶν ἐκδοθέντων Κανονισμῶν 5/1978 «Περί Κώδικος 
Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» (ΦΕΚ 48, τ. Α /1978), 305/
2018 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ 153, τ. Α 
/́2018) καί λοιπῶν συναφῶν Κανονισμῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἄρθρο 6
Τροποποίηση τοῦ Κανονισμοῦ

 Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό πρόταση 
τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ἔπειτα ἀπό σχετική 
ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, καί ἐφ’ 
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ὅσον μεταβληθοῦν τά ὅρια ἤ ὁ ἀριθμός ἤ ὁ πληθυσμός 
τῶν ὑφισταμένων Ἐνοριῶν, ἐπιβάλλοντας τήν ἀνάλογη 
μεταβολή τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, εἴτε 
ὁ ἀριθμός τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἄρθρο 7
Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

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

Ἄρθρο 8
Δαπάνη

Ἀπό τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη σέ βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος.

Ἡ παροῦσα Ἀπόφαση νά δημοσιευθεῖ στήν 
Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί στό ἐπίσημο δελτίο 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἀθῆναι, 12ῃ Δεκεμβρίου 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 29.1.2019

Διαπιστωτική πρᾶξις: 
Ἀναγνώρισις συστάσεως Ἱ. Μονῆς 

τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως 
συμφώνως πρός τό ἄρθρον 25 τοῦ Ν. 4301/2014

Ἀριθμ. 698, 1284/2502/26.11.2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχοντες ὕπ  ὄψιν:
1.  τό ἄρθρον 25 παρ. 1 τοῦ ν. 4301/2014,
2.  τάς ὑπ.  ἀριθμ. 29/13.2.2018 καί 51/14.3.2018 εἰσ-
ηγήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος 
καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου,
3.  τήν ἀπό 7.11.2018 Ἀπόφασιν τῆς Δ. Ἱερᾶς Συνόδου,

διαπιστοῦμεν
τήν σύστασιν, πρό τῆς ἐνάρξεως  ἰσχύος τοῦ Νόμου 

590/1977, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου 
Ἀμπελακίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί 
Μεγαλοπόλεως, μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα 
Πετρίνας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φαλαισίας, τοῦ 

Δήμου Μεγαλοπόλεως, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος 
Ἀρκαδίας, τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου, ἱδρυθείσης 
ἐν ἔτει 1882, ὡς ἐμφαίνεται ἐξ ἐντετοιχισμένης ἐπι-
γραφῆς εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

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

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7ῃ Νοεμβρίου 2018

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
Ἀκριβές Ἀντίγραφον

Ἐν Ἀθήναις τῇ 26.11.2018
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 29.1.2019
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Κανονισμός περί ὀργανώσεως καί διαρθρώσεως 
τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου
Ἀριθμ. 5010/2714/2018 

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 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 
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. 731/18.10.2018 πρότασιν τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου 
κ. Παντελεήμονος καί
8. τήν ἀπό 12.12.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

διαπιστοῦμεν τήν ὑφισταμένην διάρθρωσιν τῶν 
Ἐνοριῶν καί τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων, 
Ἱεροκηρύκων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ξάνθης καί Περιθεωρίου, 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:
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Συνεπῶς διαπιστώνεται ὅτι στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Ξάνθης καί Περιθεωρίου ὑφίστανται 86 Ἐνορίες καί 
ἕνας Προσκυνηματικός Ἱερός Ναός καί στό σύνολό τους 
οἱ ὀργανικές ἐφημεριακές θέσεις τῆς Μητροπόλεως 
ἀνέρχονται σέ 100.

Ἄρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΩΝ

 Δύο (2) θέσεις Ἱεροκηρύκων ΠΕ Κατηγορίας καί 
εἰδικότητος Θεολογῳν, συσταθεῖσαι διά τοῦ ἄρθρου 25 
τοῦ Ν. 817/1978  (ΦΕΚ 170/Α ́/8.10.1978). Ἐκ τῶν ἀρχικῶς 
τριῶν (3) θέσεων Ἱεροκηρύκων τοῦ Ν. 817/1978, δύο (2) 
ἐκ τῶν ὁποίων κατανεμήθησαν διά τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου 
καί μία (1) διά τοῦ Π.Δ. 582/1980, μία (1) θέση μετετράπη 
σέ θέση ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου (ἄρθρο 42 Ν. 3848/
2010).

Ἄρθρο 3
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

Τέσσερις (4) θέσεις Διακόνων, κατηγορίας ΔΕ 
- ΠΕ, συσταθεῖσες διά τοῦ Ν. 673/1977 (ΦΕΚ 238/Α 
/́30.8.1977). Ἐκ τῶν ἀρχικῶς συσταθεισῶν ὀκτώ (8) 
θέσεων διακόνων μετετράπησαν α) δύο (2) σέ θέσεις 
Ἱεροκηρύκων (ν. 817/1978 καί δύο (2) σέ θέσεις 
ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἄρθρο 4
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

πού βαρύνουν τόν κρατικό προϋπολογισμό
Τρεῖς (3) ὀργανικές θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλ-

λήλων συσταθεῖσες ὡς ἑξῆς: 
α) Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Ὁδηγοῦ - Κλητῆρος, 

συσταθεῖσα διά τοῦ ἄρθρ. 20 τοῦ ν. 1476/1984 καί 
διαβαθμισθεῖσα διά τῆς Φ.031/259/Α1/31/18.1.1985 
ὑπουργικῆς ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. 128/Β ́/12.3.1985).  
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β) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικοῦ - Οἰκονομικοῦ, 
συσταθεῖσα διά τοῦ ἄρθρ. 19 παρ. 5 τοῦ ν. 2819/2000 καί 
κατανεμηθεῖσα διά τῆς Α1/293/20.10.2000 ὑπουργικῆς 
ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. 1351/Β ́/7.11.2000).
γ) Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικοῦ - Οἰκονομικοῦ, 
συσταθεῖσα διά τοῦ ἄρθρ. 42 παρ. 3 τοῦ ν. 3848/2010.  

Ἄρθρο 5
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 ὑπάλληλων πού 
διορίζονται στίς 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 48/Α ́/1978), 
305/2018 «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» (ΦΕΚ 73/Α ́/ 
2018) καί λοιπῶν συναφῶν Κανονισμῶν.

Ἄρθρο 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ὁ παρών Κανονισμός τροποποιεῖται ὑπό τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ πρόταση τοῦ 
οἰκείου Μητροπολίτου, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί ἐφ’ ὅσον 
μεταβληθοῦν τά ὅρια ἤ ὁ πληθυσμός τῶν ὑφισταμένων 

Ἐνοριῶν, μέ ἀνάλογον μεταβολήν τῶν ὀργανικῶν 
θέσεων τῶν ἐφημερίων.

Ἄρθρο 7
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

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.

Ἄρθρο 8
ΔΑΠΑΝΗ

Ἐκ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δέν 
προκαλεῖται δαπάνη εἰς βάρος τοῦ Προϋπολογισμοῦ 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἤ τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου. 

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

Ἀθῆναι, 12ῃ Δεκεμβρίου 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 29.1.2019
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Κανονισμός περί συστάσεως καί  λειτουργίας 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος αἱμοδοσίας 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων «Σταγών (Α+) Ζωῆς»
Ἀριθμ. 4291/2715/2018

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν:
1) τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 1 παρ. 4 καί 29 παρ. 2 
τοῦ Ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ὡς καί τό ἄρθρον 68 παρ. 1 
ὑποπαρ. 5 τοῦ Ν. 4235/2014,
2) τάς ὑποχρεώσεις τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός 
τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, τάς ἀπορρεούσας ἐκ τῶν 
Εὐαγγελικῶν ἐπιταγῶν, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν 
Νόμων τοῦ Κράτους,
3) τάς ὑφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς καί 
πνευματικάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν 
καί Μετεώρων,
4) τήν ὑπ’ ἀριθ. 401/11.9.2018 πρότασιν τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων κ. 
Θεοκλήτου,
5) τήν ἀπό 1.11.2018 Γνωμοδότησιν τῆς Νομικῆς 
Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος,
6) τήν ἀπό 12.12.2018 Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 ψηφίζει τόν Κανονισμόν συστάσεως καί λειτουργίας 

τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἱδρύματος αἱμοδοσίας τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων “Σταγών (Α+) 
Ζωῆς”, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
«Σταγών (Α+) Ζωῆς»

Ἄρθρο 1
Σύσταση - Ἐπωνυμία - Ἕδρα – Σφραγῖδα

1. Στήν Ἱερά Μητρόπολη Σταγῶν καί Μετεώρων, 
καί ὑπό τόν ἔλεγχο καί ἐποπτεία της, συνίσταται 
Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμία: «ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ”Σταγών (Α+) Ζωῆς”» 
ὡς ἀνεξάρτητο Ν.Π.Ι.Δ. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Σταγῶν καί Μετεώρων, αὐτοτελοῦς διαχείρισης καί μή 
κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, τό ὁποῖο θά διέπεται ἀπό 
τόν παρόντα Κανονισμό. 

2. Ἕδρα τοῦ Ἱδρύματος ὁρίζεται τό κτίριο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων, τό ὁποῖο 
βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Βλαχάβα 43, στήν πόλη τῆς 
Καλαμπάκας, Τ.Κ. 42 200. Τό ὡς ἄνω Ἐκκλησιαστικό 
Ἵδρυμα ἔχει δική του σφραγῖδα στρογγυλή, στήν 
περιφέρεια τῆς ὁποίας ἀναγράφεται σέ τρεῖς σειρές 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ”Σταγών (Α+) 
Ζωῆς”», στό κέντρο δέ αὐτῆς φέρει τό καλλιτεχνικῶς 
ἀποτυπωμένο μονόγραμμα μέ τά ἀρχικά τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων (ὅμοιο μέ τό ἔμ-
βλημα αὐτῆς). 

Ἄρθρο 2
Σκοποί τοῦ Ἱδρύματος

Α) Σκοποί τοῦ Ἱδρύματος εἶναι οἱ ἀκόλουθοι:
Ἡ διάδοση τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας
Ἡ διοργάνωση ὁμαδικῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας
Ἡ βοήθεια πρός τούς πάσχοντες ἀπό μεσογειακή 

ἀναιμία
Ἡ βοήθεια πρός κάθε συνάνθρωπό μας πού ἔχει 

ἀνάγκη αἵματος
Ἡ δωρεά ἱστῶν ὀργάνων καί μυελοῦ τῶν ὀστῶν τοῦ 

ἀνθρώπινου σώματος
Ἡ κάλυψη τῶν αἱμοδοτῶν τοῦ ἱδρύματος καί τῶν 

συγγενῶν τους
Ἡ ἀνάπτυξη αἰσθήματος εὐθύνης, εὐγενικῆς 

ἅμιλλας, ἀλληλεγγύης, συναδέλφωσης κι ἀνιδιοτελοῦς 
προσφορᾶς πρός τό κοινωνικό σύνολο.

Β) Ἡ πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν τοῦ ἱδρύματος 
θά ἐπιδιωχθεῖ μέ τακτικές αἱμοδοσίες, μέ τή διορ-
γάνωση ἐνημερωτικῶν, μορφωτικῶν, πολιτιστικῶν καί 
ψυχαγωγικῶν ἐκδηλώσεων καί γενικά μέ κάθε δρα-
στηριότητα πού τά ὄργανα τοῦ ἱδρύματος θά κρίνουν 
ὅτι ὑπηρετεῖ τούς σκοπούς του ὅπως:



87

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) Ἡ καλλιέργεια καί προώθηση τοῦ ἐθελοντισμοῦ, 
τῆς φιλαδελφείας, τῆς πρός τούς πάντες ἀγάπης καί 
βοήθειας, τῆς ἀρωγῆς σέ εὐπαθεῖς κοινωνικά ὁμάδες, 
νοσοῦντες καί σέ χρόνια πάσχοντες, τῶν πάσης 
φύσεως ἐκδόσεων γιά τό συγκεκριμένο θέμα, τῆς 
ἰατρικῆς φροντίδας, διαλέξεις, συζητήσεις, δημιουργία 
ἰστοσελίδας καί λογαριασμό σέ μέσα κοινωνικῆς 
δικτύωσης, δημοσιεύσεις, προβολές ταινιῶν, θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες, ἐκδρομές, προκηρύξεις 
διαγωνισμῶν καί βραβείων.

 2) Ἡ συνεργασία μέ τίς κρατικές, δημόσιες ὑπηρεσίες, 
περιφερειακές, καί δημοτικές ἀρχές, πολιτιστικούς 
συλλόγους καί ἱδρύματα γιά τήν ὀργάνωση ἀπό κοινοῦ 
δραστηριοτήτων καί πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων.

Ἄρθρο 3
Διοίκηση - Διοικητικό Συμβούλιο

α) Τό Ἵδρυμα τελεῖ ὑπό τήν ἐποπτεία καί τόν ἔλεγχο 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων. 

β) Τό Δ.Σ. ἀποτελεῖται ἀπό πέντε τακτικά μέλη καί 
τρία ἀναπληρωματικά. Τόν πρόεδρο, τόν γραμματέα, 
τόν ταμία, δύο τακτικά μέλη καί τρία ἀναπληρωματικά. 
Ἡ θητεία τοῦ διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι διετής.

γ) Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ὁ ἑκάστοτε 
Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων. Ὁ Πρόεδρος 
κατά τή συγκρότηση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
ὁρίζει ἕνα μέλος αὐτοῦ ὡς ἀναπληρωτή του, ὁ ὁποῖος 
θά τόν ἀναπληροῖ σέ περίπτωση ἀπουσίας ἤ προσωρινοῦ 
κωλύματος ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων του.  

δ) Τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος ὁρίζονται καί 
παύονται ἀπό τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Σταγῶν 
καί Μετεώρων.  Πρέπει νά εἶναι πολίτες, οἱ ὁποῖοι νά 
διακρίνονται γιά τό ἦθος, τήν ἐντιμότητα καί τήν 
ἐθελοντική τους προσφορά στήν τοπική κοινωνία.  Τό 
ἀξίωμα τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. εἶναι τιμητικό καί ἄμισθο, 
ἐνῶ ἡ θητεία τους δύναται νά ἀνανεωθεῖ.

ε) Ἀπαρτία καί λήψη ἀποφάσεων ἀπό τό Δ.Σ. Νόμιμη 
ἀπαρτία ὑφίσταται ὅταν εἶναι παρόντα τουλάχιστον τά 
τρία (3) ἐκ τῶν πέντε (5) μελῶν τοῦ Δ.Σ. Οἱ ἀποφάσεις 
λαμβάνονται μέ ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν παρόντων 
μελῶν. Σέ περίπτωση ἰσοψηφίας κατισχύει ἡ ψῆφος 
τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. ἤ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτῆ 
αὐτοῦ. Ἡ ψηφοφορία θά εἶναι πάντοτε φανερή καί 
ὀνομαστική.

Ἄρθρο 4
Ἁρμοδιότητες τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος ἔχει τίς 
ἀκόλουθες ἁρμοδιότητες: 

α) Συνέρχεται τακτικῶς ἀνά δίμηνο καί ἐκτάκτως 
ὅταν παρίσταται ἀνάγκη ὕστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ 
Προέδρου. 

β) Ἀποφασίζει γιά κάθε θέμα πού ἀφορᾶ τήν 
ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος. 

γ) Συνεργάζεται μέ φορεῖς καί ὀργανισμούς τῆς 
κεντρικῆς διοίκησης, τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης α ́ καί 
β ́  βαθμοῦ, νοσηλευτικά ἱδρύματα, μέ πολιτιστικούς, 
ἐπιστημονικούς, φιλανθρωπικούς συλλόγους καί 
ἱδρύματα γιά τήν προαγωγή καί ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν 
τοῦ Ἱδρύματος. 

δ) Μεριμνᾶ γιά τήν ἐξεύρεση οἰκονομικῶν πόρων, 
ἀπαραίτητων γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος. 

ε) Καταρτίζει τόν ἐτήσιο Προϋπολογισμό καί 
Ἀπολογισμό, τούς ὁποίους καί ὑποβάλλει πρός ἔγκριση 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Σταγῶν καί Μετεώρων. 

στ) Ὁρίζει μέ ἀπόφασή του καθ᾽ ὕλην ἁρμόδιο γιά τήν 
κατάρτιση μητρώου ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν, τοῦ προ-
γράμματος αἱμοληψίας καί τή  διάθεση τοῦ αἵματος.

η) Τά μέλη τοῦ Δ.Σ. δέν δικαιοῦνται ἀποζημίωση 
γιά τήν ἀπασχόλησή τους σέ ὑποθέσεις τοῦ 
Ἱδρύματος, δέν μποροῦν νά προσφέρουν στό Ἵδρυμα 
ἐξαρτημένη ἐργασία μέ ἀμοιβή, οὔτε νά συνάπτουν 
μέ αὐτό συμβάσεις πού ἀποβλέπουν σέ οἰκονομικό ἤ 
ὁποιοδήποτε ἄλλο ὄφελος.

ζ) Δύναται δέ νά προσλαμβάνει ἔμμισθο προσωπικό, 
σύμφωνα μέ τήν κείμενη ἐργατική νομοθεσία, ἀναλόγως 
τῶν στόχων καί τῶν προγραμμάτων του.

η) Ἀποφασίζει γιά κάθε ἄλλο θέμα, τό ὁποῖο δέν 
προβλέπεται ἀπό τόν παρόντα κανονισμό.

Ἄρθρο 5
Ἁρμοδιότητες Προέδρου

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύμα-
τος ἤ ὁ ὁρισθείς ἀπό αὐτόν νόμιμος ἀναπληρωτής του 
ὡς ἀσκῶν καθήκοντα Προέδρου:

α) ἐκπροσωπεῖ τό Ἵδρυμα ἐνώπιον κάθε Ἀρχῆς, 
διοικητικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς, ἐνώπιον τῶν Δικα-
στηρίων, Τραπεζῶν καί Ὀργανισμῶν, ὡς καί στίς μετά 
τρίτων (νομικῶν ἤ φυσικῶν προσώπων) σχέσεις του, 

β) συγκαλεῖ τό Διοικητικό Συμβούλιο τακτικῶς καί 
ἐκτάκτως, κηρύσσει τήν ἔναρξη καί λήξη τῶν συν-
εδριάσεων αὐτοῦ καί διευθύνει τίς συζητήσεις,
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γ) ἐντέλλεται τήν πληρωμή οἱασδήποτε δαπάνης, ἡ 
ὁποία ἀναγράφεται στόν ἐγκεκριμένο προϋπολογισμό, 
ὑπογράφει τήν ἀλληλογραφία, κάθε ἔγγραφο του Δ.Σ. 
καί ἐκτελεῖ τίς ἀποφάσεις του.

Ἄρθρο 6
Καθήκοντα Γραμματέα

1. Ὁ Γραμματεύς τοῦ Ἱδρύματος: 
α) τηρεῖ βιβλίο πρωτοκόλλου, εἰσερχομένων καί 

ἐξερχομένων ἐγγράφων τοῦ Ἱδρύματος, 
β) ἐπιμελεῖται τῆς συντάξεως τῶν πρακτικῶν του Δ.Σ. 

καί διεκπεραιώνει τήν ἀλληλογραφία καί 
γ) φυλάσσει μέ προσωπική του εὐθύνη τό ἀρχεῖο, τά 

ἔγγραφα, τά βιβλία καί τή σφραγῖδα τοῦ Ἱδρύματος.
2. Τόν Γραμματέα ἀπόντα ἤ κωλυόμενο ἀναπληρώνει 

ἄλλο μέλος τοῦ Δ.Σ., ὁριζόμενο μέ ἀπόφαση αὐτοῦ.

Ἄρθρο 7
Καθήκοντα Ταμία

 Ὁ ταμίας τοῦ Δ.Σ.:
α) Τηρεῖ τό Βιβλίο Ταμείου καθώς καί τά διπλότυπα 

Γραμμάτια Εἰσπράξεων καί Ἐντάλματα Πληρωμῶν, τά 
ὁποῖα συνυπογράφει μετά τοῦ Προέδρου. 

β) Εἰσπράττει μέ διπλότυπα Γραμμάτια Εἰσπράξεων 
κάθε ἔσοδο τοῦ Ἱδρύματος. 

γ) Διενεργεῖ τίς πληρωμές πού ἀποφασίζει τό Δ.Σ. 
βάσει διπλοτύπων Ἐνταλμάτων Πληρωμῶν, τά ὁποῖα 
ἐπίσης συνυπογράφει μετά τοῦ Προέδρου, ὅπως 
ἄλλωστε καί ὅλα τά οἰκονομικῆς φύσεως ἔγγραφα. 

δ) Εὐθύνεται γιά τή φύλαξη τῶν χρημάτων, διενεργεῖ 
καταθέσεις καί ἀναλήψεις χρημάτων μόνο κατόπιν 
ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. καί γενικά διαχειρίζεται κατά τήν 
ὑπόδειξη τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τήν περιουσία τοῦ 
Ἱδρύματος.

Ἄρθρο 8
Προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος

 1. Τό προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος διακρίνεται σέ 
ἐθελοντικό (ἄνευ ἀμοιβῆς) καί ἔμμισθο.
 2. Τό ἔμμισθο προσωπικό ἀορίστου ἤ ὁρισμένου χρόνου 
προσλαμβάνεται ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, καί 
ἀπολύεται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς κειμένης 
νομοθεσίας. Ὁ ἀριθμός τοῦ ἀναγκαίου προσωπικοῦ 
καθορίζεται μέ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ., σύμφωνα μέ τίς 
ἀνάγκες γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.
 3. Τό Δ.Σ. δύναται νά προσλάβει Διευθυντή γιά τήν 
ἄσκηση τῆς διοικήσεως τοῦ Ἱδρύματος, τά καθήκοντα 

τοῦ ὁποίου ἀποφασίζει τό Δ.Σ., καθώς ἐπίσης καί 
ἐξωτερικούς συνεργάτες ἀνάλογα μέ τίς, κατά 
ἐπαγγελματική κατάρτιση, ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματος.

Ἄρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία καί Στοιχεῖα

 Τό Ἵδρυμα ἔχει ἴδια διαχείριση, τηρεῖ δέ μέ τή μέ-
ριμνα τοῦ Δ.Σ. τά διαχειριστικά του βιβλία, συμφώνως 
πρός τό σύστημα τηρήσεως τῶν λογιστικῶν βιβλίων 
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων, θεωρημένα 
γιά κάθε νόμιμη χρήση, ἤτοι:

α) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ἀλληλογραφίας 
β) Βιβλίο Πρακτικῶν τῶν Συνεδριάσεων τοῦ Διοι-

κητικοῦ Συμβουλίου 
γ) Βιβλίο Ταμείου καί διπλότυπα Γραμμάτια Εἰσ-

πράξεων καί Ἐντάλματα Πληρωμῶν, τά ὁποῖα εἶναι 
ἐκτελεστέα ἐφ’ ὅσον φέρουν τήν ὑπογραφή τοῦ 
Προέδρου καί τοῦ Ταμία τοῦ Ἱδρύματος, 

 δ) Βιβλίο ἐνεργῶν μελῶν αἱμοδοσίας
 ε) Κάθε ἄλλο βιβλίο, ἀπαραίτητο κατά τήν κρίση τοῦ 

Δ.Σ. γιά τή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος
 στ) Κάθε στοιχεῖο τό ὁποῖο ἀπαιτεῖται ἀπό τόν Κ.Β.Σ.

Ἄρθρο 10
Πόροι τοῦ Ἱδρύματος καί διάθεσή τους

 1. Πόροι τοῦ Ἱδρύματος εἶναι:
α) Οἱ ὅποιες δαπάνες ἀπαιτοῦνται γιά τή λειτουργία 

τοῦ Ἱδρύματος θά καλύπτονται ἀπό τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων,

β) Πρόσοδοι ἀπό τήν πραγματοποίηση λαχειοφόρων 
ἀγορῶν καί ἐράνων, προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν καί 
λοιπῶν ἐκδηλώσεων.

γ)  Προαιρετικές εἰσφορές σέ εἶδος ἤ σέ χρῆμα φίλων 
του Ἱδρύματος.

δ)  Δωρεές ἐν ζωῇ ἤ αἰτίᾳ θανάτου, κληρονομίες, 
κληροδοτήματα καί κληροδοσίες κινητῶν καί ἀκινήτων 
φυσικῶν ἤ νομικῶν προσώπων.

ε) Κρατικές ἐπιχορηγήσεις, κοινοτικές ἐπιχορηγήσεις, 
ἐπιχορηγήσεις τῆς Περιφερειακῆς καί Τοπικῆς Αὐτο-
διοίκησης, ὀργανισμῶν ἤ ἄλλων νομικῶν προσώπων 
δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ δικαίου καί ἐπιχορηγήσεις ἀπό 
τήν Ἱερά Μητρόπολη Σταγῶν καί Μετεώρων.

στ)  Πόροι προερχόμενοι ἀπό ὑλοποίηση προγραμ-
μάτων τῆς Ε.Ε. ἤ ἐθνικῶν προγραμμάτων.

ζ) Ἔσοδα ἀπό τήν κυκλοφορία ὁποιουδήποτε εἴδους 
ἔντυπου ἤ μή ἠλεκτρονικοῦ μέσου προσωρινῆς ἤ 
μόνιμης περιοδικῆς ἤ μή ἔκδοσης τοῦ Ἱδρύματος, 
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καθώς καί τυχόν ἔσοδα ἀπό ἄλλες συναφεῖς μέ τούς 
σκοπούς τοῦ Ἱδρύματος ἐκδηλώσεις.

η) Σέ περιπτώσεις δωρεῶν κληρονομιῶν ἐκχωρήσεων 
κ.λπ. τό Δ.Σ. δύναται νά μήν τίς κάνει ἀποδεκτες ἐφ’ 
ὅσον τίθενται ὑπερβολικοί ἤ ἀπαράδεκτα δεσμευτικοί 
ὄροι πρός τό Ἵδρυμα.

θ) Ὁ Πρόεδρος ὑπογράφει τά σχετικά ἔγγραφα 
γιά ἀνάληψη χρημάτων, τίς ἐκδιδόμενες τραπεζικές 
ἐπιταγές κ.τ.λ.

2. Οἱ ἀνωτέρω πόροι τοῦ Ἱδρύματος, κατόπιν ἀπο-
φάσεως τοῦ Δ.Σ. αὐτοῦ, διατίθενται διά:

α) τήν προμήθεια τοῦ ἀπαιτουμένου ἐξοπλισμοῦ καί 
ἀναλωσίμων πρός κάλυψη τῶν σχετικῶν ἀναγκῶν,

β) τήν πληρωμή τῶν ἀποδοχῶν τοῦ ὑπηρετοῦντος 
ἐμμίσθου προσωπικοῦ, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς 
κειμένης νομοθεσίας,

γ) τήν κάλυψη κάθε ἄλλης δαπάνης πού προβλέπεται 
στόν ἐγκεκριμένο προϋπολογισμό καί ἀποσκοπεῖ στήν 
ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος.

3. Τό τυχόν χρηματικό πλεόνασμα ἀπό τήν οἰκονομική 
διαχείριση, τό ὁποῖον ὑπερβαίνει τό ποσόν περί τοῦ 
ὁποίου ἀποφασίζει τό Δ.Σ, κατατίθεται σέ εἰδικό 
λογαριασμό τραπέζης τοῦ Ἱδρύματος, μέ τήν ἔνδειξη 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ   ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΤΑΓΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ “Σταγών 
(Α+) Ζωῆς”».

Ἄρθρο 11
Δωρητές - Εὐεργέτες - Μεγάλοι Εὐεργέτες

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος δύναται νά 
ἀνακηρύξει Δωρητές καί Εὐεργέτες, εἴτε ἐν ζωῇ εἴτε 
μετά θάνατον, πρόσωπα τά ὁποῖα βοήθησαν ὑλικῶς ἤ 
ἠθικῶς τό Ἵδρυμα, ἀναγράφοντας τά ὀνόματα αὐτῶν 
σέ σχετική τιμητική θέση.

Ἄρθρο 12
Φίλοι Ἱδρύματος - Αἱμοδότες

1. Οἱ αἱμοδότες τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ὅλοι ἰσότιμοι 
μεταξύ τους καί ἀπολαμβάνουν κάθε ὠφέλεια καί ἐξ-
υπηρέτηση πού νόμιμα ἐπιδιώκει τό ἵδρυμα.

 2. Κάθε φίλος - αἱμοδότης τοῦ Ἱδρύματος δικαιοῦται 
γιά τόν ἴδιο καί τούς συγγενεῖς του, οἱ ὁποῖοι ἀπο-
δεδειγμένα ἀνήκουν στήν γεωγραφική περιφέρεια τοῦ 
Δήμου Μετεώρων ἤ τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί 
Μετεώρων, ὅσο αἷμα χρειάζεται, σέ περίπτωση ἀνάγκης, 
ἐφ’ ὅσον ἔχει δοθεῖ σχετική ἐντολή ἀπό τό Ἵδρυμα στό 
νοσοκομεῖο στό ὁποῖο νοσηλεύεται.

Ἄρθρο 13
Τροποποίηση τοῦ Κανονισμοῦ

 Ὁ παρών Κανονισμός δύναται νά τροποποιηθεῖ μέ 
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατόπιν προτάσεως 
καί αἰτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος καί μόνον μετά τήν ἔγκριση 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων. 

Ἄρθρο 14
Διάλυση τοῦ Ἱδρύματος

1. Τό παρόν Ἵδρυμα καταργεῖται μέ ἀπόφαση τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου, κατόπιν αἰτιολογημένης προτάσεως 
τοῦ Δ.Σ. αὐτοῦ, ἐγκρινομένης ἀπαραιτήτως ὑπό τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων καί τελικῆς 
ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, καί 
μάλιστα ὅταν δέν ἐκπληροῖ τήν ἀποστολή του, ὅταν 
παρεκκλίνει τοῦ σκοποῦ του ἤ καταστεῖ ἀνέφικτη ἡ 
λειτουργία του. 

2. Σέ περίπτωση καταργήσεως τοῦ Ἱδρύματος κάθε 
κινητό ἤ ἀκίνητο περιουσιακό του στοιχεῖο, καθώς καί 
κάθε δικαίωμα καί ἀξίωση αὐτοῦ, ἀκόμη καί οἰκονομική, 
ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη Σταγῶν καί Μετεώρων.

Ἄρθρο 15
Γενικές Διατάξεις - Ἰσχύς τοῦ Κανονισμοῦ

1. Ἀπό τή δημοσίευση τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος 
Κανονισμοῦ δέν προκαλεῖται δαπάνη σέ βάρος τοῦ 
προϋπολογισμοῦ τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί 
Μετεώρων. Ὁποιαδήποτε μελλοντική δαπάνη θά ἐγγρά-
φεται στόν οἰκεῖο Προϋπολογισμό.

 2. Ὁ παρών Κανονισμός τελεῖ σέ ἰσχύ μέ τή δημο-
σίευσή του στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί στό 
ἐπίσημο Δελτίο «Ἐκκλησία».

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

Ἀθῆνα, 12 Δεκεμβρίου 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 29.1.2019
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ΠΡΌΚΉΡΎΞΈΊΣ - ΚΛΉΤΉΡΊΆ ΕΠΊΚΡΊµΆΤΆ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.1.2019

Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

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 Διακόνων τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν 
Ναῶν

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης
Ἁγίου Μηνᾶ Θεσσαλονίκης

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Θεσσαλονίκης
Καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2018
    

†Ὁ  Θεσσαλονίκης Άνθιμος

Ἱερά Μητρόπολις Ἰωαννίνων

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 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: 1. Ἁγίου Δημητρίου, ἐνορίας Ἀβγοῦ, 2. Ἁγίας 
Παρασκευῆς, ἐνορίας Ἀετόπετρας, 3. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου, ἐνορίας Ἀναργύρων, 4. Ἁγίου Νικολάου, 
ἐνορίας Ποτιστικῶν.

Ἱερά Μητρόπολις Ἀλεξανδρουπόλεως

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 Διακόνων-Ἐφημερίων τῶν Ἐνο-
ριακῶν Ἱερῶν Ναῶν

Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀλεξανδρουπόλεως
Ἁγίας Κυριακῆς Ἀλεξανδρουπόλεως 

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀλεξανδρουπόλεως
Καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-

νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῶν 
ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

Ἐν Ἀλεξανδρουπόλει τῇ 19ῃ Δεκεμβρίου 2018

†Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθιμος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.1.2019

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

Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 28ῃ Δεκεμβρίου 2018

†Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.1.2019
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΚΛΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΡΙΜΑΤΑ

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.1.2019

Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης και Τυρνάβου

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 Διακόνων τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν 
Ναῶν

Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης
Ἁγίου Χαραλάμπους Λαρίσης

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 Λαρίσῃ τῇ 3ῃ Ἰανουαρίου 2019

†Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

Ἱ. 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 Διακόνου τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσης.

Καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-
νικά 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 7ῃ Ἰανουαρίου 2019
†Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τήν 15.1.2019

Ἱερά Μητρόπολις
Λήμνου  καί Ἁγίου Εὐστρατίου

Άριθμ. Πρωτ.: 299
   

Κλῆσις

Πρός τόν Διάκονον Σώζοντα Ἀναγνωστόπουλον
κατά κόσμον Κωνσταντῖνον τοῦ Νικολάου
Κληρικόν τῆς Ἰ. Μητροπόλεως Λῆμνου καί  Ἀγίου 
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 τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Μυρίνης τῇ 20ῇ 
Φεβρουαρίου 2019 καί ὥραν 18:00 μ.μ. ἵνα δικασθῇς 

κατηγορούμενος ἐπί ἀντικανονικοῖς ἀδικήμασι ἅτινα 
προσάπτονταί σοι ἐν τῷ κατηγορητηρίῳ ἐγγράφῳ καί 
κρίνεται σκόπιμον ὅπως μή ἀναγραφῶσιν ἐν τῶ παρόντι 
κλητηρίῳ θεσπίσματι δυνάμει τῶν διατάξεων τῆς παρ. 3 
τοῦ ἄρθρου 110 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν 
Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν Διαδικασίας».

Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρα τε καί 
ὥρα, θέλεις δικασθῇ ἐρήμην.

Ὁ Γραμματεύς
Ἱερεύς

Πολυχρόνης Διαμαντόπουλος

Ὁ Ἀνακριτής
Ἱερεύς

Σεραφείμ Μουστακούδης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 15.1.2019
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Ἱερά Μητρόπολις
Λήμνου  καί Ἁγίου Εὐστρατίου

Ἀριθμ. Πρωτ.: 298
   

Κλῆσις

Πρός τόν Πρεσβύτερον Κυριάκον Ἀργυρίδην
Κληρικόν τῆς Ἰ. Μητροπόλεως Λήμνου και 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.κ. Ἱεροθέου ἐν 
τοῖς γραφείοις τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Μυρίνης τῇ 20ῇ 
Φεβρουαρίου 2019 καί ὥραν 18:00 μ.μ. ἵνα δικασθῇς 
κατηγορούμενος ἐπί ἀντικανονικοῖς ἀδικήμασι ἅτινα 

προσάπτονταί σοι ἐν τῷ κατηγορητηρίῳ ἐγγράφῳ καί 
κρίνεται σκόπιμον ὅπως μή ἀναγραφῶσιν ἐν τῶ παρόντι 
κλητηρίῳ θεσπίσματι δυνάμει τῶν διατάξεων τῆς παρ. 3 
τοῦ ἄρθρου 110 τοῦ Ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν 
Δικαστηρίων καί τῆς πρό Αὐτῶν Διαδικασίας».

Προσεπιδηλοῦμέν σοι ὅτι ἐν περιπτώσει ἀπειθείας 
σου καί μή ἐμφανίσεώς σου τῇ ὡς ἄνω ἡμέρα τε και 
ὥρα, θέλεις δικασθῇ ἐρήμην.

Ὁ Γραμματεύς
Ἱερεύς

Πολυχρόνης Διαμαντόπουλος

Ὁ Ἀνακριτής
Ἱερεύς

Σεραφείμ Μουστακούδης

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 15.1.2019

Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 29.1.2019

Ἱερά Μητρόπολις Μυτιλήνης, 
Ἐρεσοῦ καί Πλωμαρίου

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 37, παρ. 
2, τοῦ Ν. 590/1977,  «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 4,5 καί 6 
τοῦ ὑπ’  ἀριθ. 315/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
«Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων», προκειμένου νά 
πληρώσωμεν τίς κενές ὀργανικές θέσεις τακτικῶν 
Ἐφημερίων τῶν

1) Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Μυτιλήνης
2) Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Παμφίλων

Καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανο-
νικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλλωσιν ἠμῖν τά 
ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς 
ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.

Ἐν Μυτιλήνῃ τῇ 22ᾳ  Ἰανουαρίου 2019

† Ὁ  Μυτιλήνης Ἰάκωβος
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ΕΚΚΛΉΣΊΆΣΤΊΚΆ ΧΡΌΝΊΚΆ

Οἱ ἐργασίες τῆς ΔΙΣ τῆς 8.1.2019

Συνῆλθε τήν Τρίτη 8 Ἰανουαρίου 2019, ἡ ∆ιαρκής 
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 
162ας Συνοδικῆς Περιόδου, στήν πρώτη Συνεδρία 
της γιά τόν μήνα Ἰανουάριο, ὑπό τήν προεδρία 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατά τή σημερινή Συνεδρία:
Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπικύρωσε τά Πρα-

κτικά τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως.
 Ἀκολούθως ἀναγνώσθηκε τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 119/

24.12.2018 Γράμμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σχετικό μέ τήν 
ἐκλογή τοῦ Πρώτου Προκαθημένου τῆς νέας 
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὡς 
καί τό σχετικό Γράμμα τοῦ νέου Προκαθημένου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Ἐπιφανίου 
καί ἐκεῖνο τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μό-
σχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κυρίλλου. Η 
∆.Ι.Σ. ἀποφάσισε τήν παραπομπή τοῦ θέματος, 
τῆς ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ἀναγνωρίσεως τῆς νέας Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας 
τῆς Οὐκρανίας, στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐνημερώθηκε ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἀρ-
χιγραμματέως γιά τήν πραγματοποιηθεῖσα κατα-
βολή οἰκονομικοῦ βοηθήματος πεντακοσίων 
εὐρώ σέ τριακόσιες πυροπληκτες οἰκογένειες 
τῶν περιοχῶν Μάτι, Ραφήνας καί Κινέττας.

Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν 
τίς σχετικές εἰσηγήσεις τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος ἐνέκρινε: 
α) Τό σχέδιο Μηνύματος γιά τήν ἑορτή τῶν 
Τριῶν Ἱεραρχῶν καί β) τήν ἔκδοση Ἐγκυκλίου 
Σημειώματος σχετικοῦ πρός τήν διοργάνωση 
Πανελλήνιου Μαθητικοῦ ∆ιαγωνισμοῦ δημιουρ-

γίας ταινίας μικροῦ μήκους, γιά τό σχολικό ἔτος 
2018-2019, μέ θέμα: «200 χρόνια ἀπό τό 1821».

 Η ∆.Ι.Σ. ἀποφάσισε νά ἀποδεχθεῖ τήν 
πρόταση τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ OPEN BE-
YOND γιά παραχώρηση χρόνου στό πρόγραμμα 
τοῦ Σταθμοῦ γιά ἐκπομπές ὑπό τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος καί νά ἀποστείλει σχετικό πρός 
τοῦτο ἔγγραφο, διά τοῦ ὁποίου θά ἐκφράζονται 
ἡ ἀποδοχή τῆς προτάσεως καί οἱ εὐχαριστίες 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τέλος ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά 
ζητήματα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος

Οἱ ἐργασίες τῆς ΔΙΣ τῆς 9.1.2019

Συνῆλθε τήν Τετάρτη 9 Ἰανουαρίου 2019, ἡ 
∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου, στή δεύτερη 
Συνεδρία της γιά τόν μήνα Ἰανουάριο, ὑπό τήν 
Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

 Κατά τή σημερινή Συνεδρία της ἡ ∆.Ι.Σ. ὅρισε 
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο ὡς Ἐκπρόσωπο τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό 
∆ιεθνές Συνέδριο τῆς σειρᾶς «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ», μέ θέμα: «Μοναστικά Κέν-
τρα καί Μοναχισμός στόν Πόντο», τό ὁποῖο θά 
διεξαχθεῖ τήν Παρασκευή 18 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης καί Καλα-
μαριᾶς. 

Ἐπίσης κατήρτισε τόν Προκαταρκτικό Πίνακα 
ὑποψηφίων κληρικῶν πρός ἐγγραφήν στόν 
Κατάλογο τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, 
ἐνέκρινε ἀποσπάσεις κληρικῶν καί ἀσχολήθηκε 
μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
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Ἡ Ε ́ Ἡμερίδα Στελεχῶν Γραφείων Τύπου

Πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 22 Ἰανουαρίου, 
στήν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης, ἡ πέμπτη ἐνημερωτική Ἡμερίδα γιά 
τούς Ὑπευθύνους τῶν Γραφείων Τύπου καί ἄλλων 
προσώπων πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐπικοινωνία 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, γιά τά στελέχη 
τῶν δεκατεσσάρων Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς 
Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας. Ἡ Ἡμερίδα 
διοργανώθηκε σέ ὑλοποίηση σχετικῆς ἀποφάσεως 
τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Συνεδρίας τῆς 
2ας Ἰουνίου 2016, ὅπως διοργανωθοῦν Ἡμερίδες 
μέ τή φροντίδα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Τύπου, ∆ημοσίων Σχέσεων καί ∆ιαφωτίσεως γιά 
τά εἰδικά στελέχη τῶν ἀνά Περιφέρεια Ἱερῶν 
Μητροπόλεων. 

Ἔκτοτε ἔχουν διοργανωθεῖ ἐπιτυχῶς τέσσερις 
Ἡμερίδες γιά τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῶν Περι-
φερειῶν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης, Πελο-
ποννήσου, Ἠπείρου καί Θεσσαλίας. Τή διοργάνωση 
καί φιλοξενία τῆς πέμπτης Ἡμερίδας ἀνέλαβε ἡ 
Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. 

Στήν Ἡμερίδα παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολῖτες Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος καί Ξάν-
θης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Πρόεδρος 
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς. 

Μετά τήν προσευχή, ὁ φιλοξενήσας τήν Ἡμερίδα 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κ. Ἄνθιμος, καλωσόρισε τούς κληρικούς καί 
λαϊκούς ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. 
Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Πρόε-
δρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Τύπου, τῶν 
∆ημοσίων Σχέσεων καί τῆς ∆ιαφωτίσεως, μετέφερε 
τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου γιά 
ἐπιτυχία τῆς Ἡμερίδας, εὐχαρίστησε τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης γιά τή 
φιλοξενία καί ἀπηύθυνε χαιρετισμό. 

Στή συνέχεια ὁ πρῶτος εἰσηγητής, ἀξιότιμος 
κ. Χάρης Κονιδάρης, ∆ιευθυντής τοῦ Γραφείου 
Τύπου, Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Μέλος τῆς Σ.Ε. 
ἐπί τοῦ Τύπου, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Μ.Μ.Ε. καί 
Ἐκκλησία». Ὁ κ. Κονιδάρης στήν εἰσήγησή του 
ἀπέβλεψε στόν προσδιορισμό τῆς ταυτότητας 
τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Μ.Μ.Ε. καί τή μεταξύ τους 
σχέση. 

Μετά τό διάλειμμα ἔλαβε τόν λόγο ὁ δεύτερος 
εἰσηγητής, ἐλλογιμώτατος κ. Ἀλέξανδρος Κα-
τσιάρας, Εἰδικός Ἐπιστημονικός Σύμβουλος 
Ἐπικοινωνίας, Ἐνημερώσεως καί Παιδείας τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου, ∆ιευθυντής Συντάξεως τοῦ 
περιοδικοῦ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», ∆ιευθυντής τοῦ Ραδιο-
φωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας καί Μέλος 
τῆς Σ.Ε. ἐπί τοῦ Τύπου, καί εἰσηγήθηκε τό 
θέμα: «Ἐνσώματη καί ἀσώματη ἐπικοινωνία στά 
Μ.Μ.Ε., τήν Τεχνολογία καί τήν Ἐκκλησία». Ὁ κ. 
Κατσιάρας ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό ὑπόβαθρο 
τῆς ἐμφάνισης τοῦ τεχνολογικοῦ φαινομένου, 
στήν ἐνδεχόμενη μεταφυσική του διάσταση καί 
στίς ἐπιπτώσεις του στήν ἀντίληψη περί Θεοῦ, 
ἀνθρώπων καί φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

Μετά τό πέρας τῆς κάθε Εἰσηγήσεως 
ἐπακολούθησε συζήτηση μεταξύ τῶν Εἰσηγητῶν 
καί τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων 
καί παρατέθηκε γεῦμα ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη 
Θεσσαλονίκης στό ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας. 

Ἐκ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Τύπου,
τῶν Δημοσίων Σχέσεων καί τῆς Διαφωτίσεως
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ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
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Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
καταδικάζει τίς βεβηλώσεις

καί τούς βανδαλισμούς Συναγωγῶν
καί Ἑβραϊκῶν Νεκροταφείων

Μέ ἀφορμή τίς τελετές γιά τήν Ἡμέρα Μνήμης 
τῶν Ἡρώων καί Θυμάτων τοῦ Ὁλοκαυτώματος 
πού πραγματοποιήθηκαν στίς 28.1.2019 στήν
Ἀθήνα, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη-
νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἔκανε
τήν ἀκόλουθη δήλωση: «Οἱ βεβηλώσεις καί οἱ
βανδαλισμοί Συναγωγῶν, Ἑβραϊκῶν Νεκρο-
ταφείων, ἀλλά καί τῶν Μνημείων τοῦ Ὁλο-
καυτώματος ἀποτελοῦν εἰδεχθεῖς πράξεις πού
προσβάλλουν βάναυσα τήν ἱστορία, τόν πολι-
τισμό, τό Ἔθνος καί τήν Πίστη μας.

Ἡ καταδίκη αὐτῶν τῶν εἰδεχθῶν καί ἐγκλη-
ματικῶν πράξεων δέν ἔχει οὔτε προϋποθέσεις 
οὔτε ἀστερίσκους. Εἶναι ρητή, κατηγορηματική 
καί ξεκάθαρη»

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Συνεδρίαση τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς 
διά τήν μελέτην θεμάτων 

κοινοῦ ἐνδιαφέροντος Ἐκκλησίας 
καί Πολιτείας (10.1.2019)

Στή συνεδρίαση τῆς 10ης Ἰανουαρίου 2019 τῆς 
«Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν μελέτην θεμάτων 
κοινοῦ ἐνδιαφέροντος Ἐκκλησίας καἰ Πολιτείας», 
ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. 
Ἱεροθέου, ζήτησαν νά παρευρεθοῦν ὁ Ὑπουργός 
Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Κων-
σταντῖνος Γαβρόγλου καί ὁ Γενικός Γραμματέας 
τῆς Κυβέρνησης, Καθηγητής κ. Ἀκρίτας Καϊ-
δατζῆς, οἱ οποῖοι ἀναφέρθηκαν στό ὑπό κατάρ-
τιση Νομοσχέδιο, τό ὁποῖο κατά τήν ἀνακοίνωση 
τοῦ Πρωθυπουργοῦ θά κατατεθεῖ στήν Ἐπιτροπή 
μας, πράγμα πού ἐπιβεβαίωσε ὁ κ. Υπουργός, 
προκειμένου νά ἀρχίσει ἡ συζήτηση ἐπί τοῦ τελι-
κοῦ κειμένου.

Σημειώνεται ὅτι ἀπό τἠν «πρόθεση γιά συμ-
φωνία» ἡ Επιτροπή μας θά συζητήσει τήν ἀξιο-
ποίηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας καί τόν 
ἀριθμό τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Κληρικῶν, 
ἀλλά καί θά ἐμμείνει στὀ ἰσχῦον καθεστώς τῆς 
μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καί τῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν  Ὑπαλλήλων, γιά νά τηρηθεῖ  ἐξάπαν-
τος ἡ Ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 16ης Νοεμβρίου 
2018.
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ΔΊΌΡΘΌΔΌΞΆ ΚΆΊ ΔΊΆΧΡΊΣΤΊΆΝΊΚΆ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Παραδόθηκε 
στίς  5.1.2019  ὁ Τόμος τῆς Αὐτοκεφαλίας 

στήν Οὐκρανική Ἐκκλησία 

Στήν Ἱερά Ἀκολουθία, πού τελέσθηκε στόν 
Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στίς 
5.1.2019,  ὁ Παναγιώτατος  Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ. Βαρθολομαῖος προσφώνησε τόν 
Οὐκρανό Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο καί μεταξύ ἄλ-
λων ἀνέφερε: «Ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου 
τοῦ Θείου δώρου τῆς χειραφετήσεως καί τῆς 
ἀνεξαρτησίας καί αὐτοδιοικήσεως ἐλευθέρως 
πάσης ἔξωθεν ἐξαρτήσεως καί ἐπεμβάσεως».

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ κ. Βαρθολομαῖος τόνισε: 
«Ἦτο δικαίωμά σας, Μακαριώτατε, νά ζητᾶτε τήν 
αὐτοκεφαλία σας. Ἦτο δικαίωμα καί προνόμιο 

τῆς Μητρός σας Ἐκκλησίας νά σᾶς χορηγήσει τό 
καθεστώς τοῦτο τῆς αὐτοκεφαλίας.»

«Σήμερα πραγματοποιεῖται ἡ ἐπανένταξη τῶν 
ἐν τῇ χώρᾳ ὑμῶν ἑκατομμυρίων πιστῶν, οἵτινες 
αἰφνιδίως εὑρέθησαν ἐκτός κανονικότητος καί 
κοινωνίας, ἄνευ ἰδικῆς των ὑπαιτιότητος. Ἀλλ’ 
ἡ Κωνσταντινούπολις συνήγαγε καί ἐνηγκαλίσθη 
αὐτούς ὡς ἡ πνευματική αὐτῶν Μήτηρ ἡ ὁδη-
γήσασά ποτε αὐτούς εἰς τό Χριστιανικόν βά-
πτισμα καί οὐχί ὡς “μητριά’’», προσέθεσε ὁ Οἰ-
κουμενικός Πατριάρχης.

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ παράδοση τοῦ Τόμου 
στόν Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο πραγματοποιήθη-
κε παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Πέ-
τρο Ποροσένκο, τοῦ Προέδρου τοῦ Οὐκρανικοῦ 
Κοινοβουλίου Ἀντρέι Παρούμπι καί Ἱεραρχῶν 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 


