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             Πξνο ηελ 
1)  ΗΔΡΑΝ ΤΝΟΓΟΝ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

2)  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΟΝΑΥΗΚΟΤ ΒΗΟΤ 

 

            ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΔΞ ΖΜΩΝ: 
                             Πξνο 

1) Άπαληαο ηνπο Αξρηεξείο ηεο Ηεξάο πλφδνπ 

            ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο 

                                                                            (κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) 

                                                              2) Σα ελ Διιάδη Ηεξά Ζζπραζηήξηα 

 

ΔΝ ΣΧ ΟΝΟΜΑΣΗ ΣΖ ΑΓΗΑ ΚΑΗ ΟΜΟΟΤΗΟΤ ΣΡΗΑΓΟ 

 

Μαθαξηψηαηε Άγηε Αξρηεπίζθνπε θαη Πξφεδξε ηεο Γ.Η.., 

εβαζκηψηαηνη Άγηνη πλνδηθνί Αξρηεξείο,  

εβαζκηψηαηνη Άγηνη Αξρηεξείο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 

 

Δλ αξρή ππνβάιινπκε εηο Τκάο, ελ ηηκή θαη επζεβεία, ηελ εηιηθξηλή ελ Υξηζηψ 

αγάπε θαη κεηάλνηά καο, θαη αζπαδφκελαη λνεξψο ηελ αγίαλ θαη ραξηηφβξπηνλ Γεμηάλ 

αο, εμαηηνχκεζα ηαο Αγίαο θαη Θενπεηζείο Αξρηεξαηηθάο επράο αο, ίλα δπλεζνχκε ελ 

Πλεχκαηη Αιεζείαο λα αληαπνθξηζνχκε ζηα παξ’ Τκίλ αηηνχκελα.  

 

Δθ δεπηέξνπ δε, θαηαζέηνπκε δηά ηεο παξνχζεο ηαο ελζέξκνπο επραξηζηίεο καο 

γηα ην γεγνλφο φηη κε ην απφ 18-9-2019 θαη ππ’αξηζ.πξση. 4204 θαη αξηζ. 

Γηεθπεξαηψζεσο 1993 ΔΓΚΤΚΛΗΟΝ ΖΜΔΗΩΜΑ, καο θνηλνπνηήζαηε -κέζσ ηνπ 

Αγησηάηνπ εκψλ Αξρηεξέσο θαη εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ καο, θ. Θενθιήηνπ-, ην 

επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην Καλνληζκνχ «Πεξί ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ».  

Ο Άγηνο εκψλ Αξρηεξεχο θαη επηρψξηνο Δπίζθνπφο καο, κάο θνηλνπνίεζε επζχο 

ακέζσο ην ελ ιφγσ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΖΜΔΗΩΜΑ, κε ην ππ’αξηζ. πξση. 437/20.9.2019 

επίζεκν κεηξνπνιηηηθφ, δηαβηβαζηηθφ έγγξαθφ Σνπ. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζπλειζνχζεο ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2019 ηεο Γεξνληηθήο 

εκψλ πλάμεσο θαηά ηελ ΚΑ΄/2019 πλεδξία απηήο θαη παξφλησλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ 

θαη Ηεξνπξγνχ ηνπ Η. Ζζπραζηεξίνπ εκψλ, Αξρηκ. Υξηζηνδνχινπ Αγγειφγινπ θαη ηνπ 

εγθξίηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Η. Ζζπραζηεξίνπ καο, θ. Ησάλλε Καλειιφπνπινπ 
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(δηθεγφξνπ Παηξψλ), εηέζε ην ζέκα: «Απάληεζε ζηελ Ηεξά χλνδν γηα ηνλ 

επηθαηξνπνηεκέλν Καλνληζκφ πεξί ησλ Ζζπραζηεξίσλ». 

Μεηά απφ δηεμνδηθή δηαινγηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο, νκνθψλσο 

ΑΠΔΦΑΗΘΖ λα απνζηείινπκε δηά ηνπ Αγησηάηνπ εκψλ Αξρηεξέσο, θ. Θενθιήηνπ, 

ηελ παξνχζα απάληεζε θαη λα θνηλνπνηήζνπκε απηή ζηνπο αλσηέξσ απνδέθηεο. 

 

  ---------------------------------------- 

 

 

      ΜΔΡΟ Α΄ 

 
 

1) Σν ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΖΜΔΗΧΜΑ είλαη λνκηθό αίηεκα, πνπ εδξάδεηαη ζην 

δηθαίσκα ηεο πξνεγεζείζαο αθξόαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ ππό ηεο δηνηθνύζαο 

εθθιεζηαζηηθήο Αξρήο, πξηλ ηελ επηβνιή δπζκελνύο κέηξνπ εηο βάξνο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ ησλ λνκηθώλ (θαη όρη κόλνλ) πξνζώπσλ.  

 

Γηά ηνπ ελ ιφγσ Δγθπθιίνπ εκεηψκαηνο, ελεκεξψλεηε φηη ν Καλνληζκφο απηφο, 

ν πεξί ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ, απνζηέιιεηαη ζηα Ηεξά Ζζπραζηήξηα κε ζθνπφ φπσο 

«εληόο δηκήλνπ από ηεο ιήςεσο απηνύ, ππνβάιινκελ ηαο απόςεηο θαη παξαηεξήζεηο 

καο εηο ηελ Ιεξάλ ύλνδνλ δηά ηεο νηθείαο εκώλ εθθιεζηαζηηθήο αξρήο». 

 

Ο ιφγνο ηεο λνκηθήο απηήο ελέξγεηαο απνζθνπεί πξνθαλψο ζ’απηφ ην νπνίν 

εβαζκηψηαηνο Ηεξάξρεο, δηαηειψλ Πξφεδξνο ηεο πλνδηθήο Δπηηξνπήο επί ηνπ 

Μνλαρηθνχ Βίνπ θαη εμεηάδνληαο (ζην πξφζθαην παξειζφλ) ηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ, 

θαηαζέηνληάο ηνλ ζηελ Ηεξά χλνδν, επί ιέμεη έγξαθε: «…πξνθεηκέλνπ όκσο λα 

πξνβιέςνπκε θάζε ελδερόκελν θαη λα είλαη απξόζβιεην ζε ελδερόκελεο απόπεηξεο 

πξνζθπγήο ζην ηΕ ή αιιαρνύ, κεξηκλήζακε λα ην πεξηζξηγθώζνπκε πξνζεθηηθά…».  

Δίλαη γλσζηφ ηνηο λνκηθνίο, φηη εάλ ππφ ηεο Γηνηθήζεσο θαη Αξρήο δελ εθπιεξσζεί ην 

δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ε ηειηθψο εθδνζείζα πξάμε 

πάζρεη απφ αθπξφηεηα, θαζψο ε πξνεγεζείζα αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζπληζηά 

νπζηψδε ηχπν ηεο έθδνζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, θαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξ.48 ηνπ Π.Γ.18/1989, ε παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ πνπ έρεη ηαρζεί γηα ηελ 

ελέξγεηα ηεο πξάμεο, ζεκειηψλεη βάζηκν ιφγν αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ αλσηάηνπ 

αθπξσηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο καο, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

 ---------------------------- 

 

2) ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΠΟΤ ΔΠΗΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΑΚΡΟΑΖ 

    

 Δπεηδή ζε κία επλνκνχκελε θαη πληεηαγκέλε Πνιηηεία, φια νθείινπλ λα 

γίλνληαη «σο ν λφκνο νξίδεη», ππνκλήνπκε  φηη ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο, νξίδεηαη θαη θαηνρπξψλεηαη : 
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α) ην άξζξν 20§2 ηνπ πληάγκαηνο. Δπίζεο βαζηθή Αξρή ηνπ πληάγκαηφο καο 

απνηειεί ν ζεβαζκφο ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ (Άξζξ.2§1), ηεο νπνίαο Αξρήο ζεκέιηνο 

ιίζνο είλαη ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο. 

β) Οη φξνη άζθεζήο ηνπ εμεηδηθεχνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο §1: «νη δηνηθεηηθέο αξρέο, πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα ή κέηξν ζε βάξνο ησλ 

δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ, νθείινπλ λα 

θαινχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ, σο πξνο ηα ζρεηηθά δεηήκαηα». 

γ) ην εζληθφ δίθαην, ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, είρε θαζηεξσζεί 

σο γεληθή αξρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ αξθεηά ρξφληα πξηλ ηελ πληαγκαηηθή θαη ελ 

ζπλερεία, ηε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζή ηνπ (βι. απφθαζε ηΔ 1811-1831/1969. Έθηνηε 

ην ηΔ έρεη εθδψζεη πιείζηεο απνθάζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. 

δ) Σν δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, έρεη 

θαηνρπξσζεί ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, κε ην άξζξν 41§2, 

πεξ.α΄. 

ε) ην δε δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο, απηφ ην δηθαίσκα έρεη ζεζπηζζεί κε 

πάγηα λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Δ.Δ. (βι. ζεκειηψδε αξρή ηνπ Γηθαίνπ ηεο 

Δλψζεσο, εληειψο ελδεηθηηθά ΓΔΚ ηεο 9
εο

 Ννεκβξίνπ 1983, 322/81, Nederlandsche 

Banden- Industrie- Michelin θαηά επηηξνπήο ζθέςε). 

 

Με ηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα, ην ελ ιφγσ δηθαίσκα θαηνρπξψλεηαη σο πηπρή 

ηνπ δηθαηψκαηνο ρξεζηήο δηνίθεζεο, σο κέζνλ θαηάξγεζεο ηεο πξνο ηνλ δηνηθνχκελν 

αδηαθάλεηαο, απζαηξεζίαο, θαηάρξεζεο εμνπζίαο· ε ηήξεζή ηνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε 

δηαδηθαζία δπλάκελε λα θαηαιήμεη ζηελ έθδνζε βιαπηηθήο εηο βάξνο ηνπ πξάμεσο 

          
Οθείινπκε δε λα επηζεκάλνπκε φηη Τκείο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε 

ΤΡΗΕΑ (κηα θπβέξλεζε πνπ λνκνζεηνχζε ελάληηα ζηνπο λφκνπο ηνπ Κπξίνπ εκψλ 

Ηεζνπ Υξηζηνχ θαη εηο Ολ νκλχεη ν πληαγκαηηθφο λνκνζέηεο), ρσξίο θακκία απνιχησο 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζή καο, θαη ζπλεπψο αθξφαζή καο, πξνβήθαηε ήδε ζηελ ςήθηζε 

ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν.4559/2018, ζε εληειψο άζρεην λνκνζρέδην, πνπ αθνξνχζε ην 

«Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηφλην Παλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 

142/3.8.2018).  

πσο είλαη γλσζηφ, δηά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ χπεξζελ άξζξνπ 50, επέξρνληαη 

άξδελ ζεκειηψδεηο αιιαγέο ηνπ άρξη ηνχδε δηέπνληνο ηα Ηεξά Ζζπραζηήξηα ελ γέλεη 

εθθιεζηαζηηθνχ θαζεζηψηνο, θαη κάιηζηα αλαδξνκηθώο. 

 

 εκεηψλνπκε δε φηη γη’ απηή ηελ εηο βάξνο ησλ Ζζπραζηεξίσλ λνκηθή αο 

ελέξγεηα, ιάβακε γλψζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, αθνχ είραηε πιένλ θαηνξζψζεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θ. Γαβξφγινπ 

(γλσζηφ γηα ηηο αληηρξηζηηαληθέο ελέξγεηέο ηνπ), λα ςεθηζζεί ν λφκνο! Πξνθαλψο 

ζήκεξα κε ηελ «απνζηνιή επηθαηξνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνχ "Πεξί ησλ Ηεξψλ 

Ζζπραζηεξίσλ" (βι. Δγθχθιηνλ εκείσκα κε αξηζ.πξση.4204/18-9-2019), επηρεηξείηε 

λα ζεξαπεχζεηε ην θελφ ηεο πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο θαη αθξφαζεο ηνπ 

Γηνηθνπκέλνπ. Έζησ· φπσο θαη ε ιατθή παξνηκία ιέεη: «θάιιην αξγά, παξά πνηέ»! 

 

---------------------------- 
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3) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΣΟΤ ΑΡΥΖ 

 

Ο ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε είλαη δηηηφο: α) Με ηελ θιήζε-έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο, 

θαιείηαη ν Γηνηθνχκελνο λα εθζέζεη πξνζεθφλησο ηηο απφςεηο ηνπ, ππνζηεξίδνληαο ηα 

δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληά ηνπ θαη ελ γέλεη λα ζέζεη ππ’φςηλ ηεο Γηνηθεηηθήο ηνπ Αξρήο 

όια ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη πξνο ππνζηήξημε ηεο ππνζέζεψο ηνπ,  θαη λα πξνηείλεη 

ηε καηαίσζε ησλ εηο βάξνο ηνπ ελεξγεηψλ ηεο Γηνίθεζεο ή λα πξνηείλεη εχινγεο ιχζεηο 

πξνιεπηηθά, πξηλ ε Γηνηθεηηθή ηνπ Αξρή πξνβεί ζηε ζέζπηζε επαρζνχο κέηξνπ. 

(Φπζηθά, φπσο πξναλαθέξακε, δηά Νφκνπ, ελ αγλνία καο επεβιήζε ήδε ην επαρζέο 

κέηξν).  

β) Απφ ηελ άιιε, δίλεη ηελ επθαηξία ζηε Γηνηθεηηθή Αξρή λα ιάβεη θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε, ψζηε λα ξπζκίζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ην ππφ θξίζε δήηεκα. 

Ο δηνηθνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ ελψπηνλ ηεο 

Αξρήο κεηά Γηθεγφξνπ (βι. ηΔ 981/2004, Οινκ.2152/2000).  

 

Μεηά ηα αλσηέξσ, εθ ησλ λφκσλ (εθφζνλ έζησ θαη ζ’απηφ ην ζηάδην καο ην 

δεηάηε), ππνρξενύκεζα αλαιπηηθώο, δηεμνδηθώο, λα εθζέζνπκε  ελ Πλεύκαηη 

Αιεζείαο ηε ζεώξεζή καο επί ηνπ - σο κε όθεηιε- πξνθύςαληνο ζέκαηνο.  

 

            ------------------------  

 

4) ΔΗΝΑΗ ΘΔΜΑ ΠΡΧΣΗΣΧ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ 

 

Α) Σν ζέκα απηφ, ζπγρσξέζηε καο, αιιά είλαη πνιππαξαγνληηθφ· είλαη 

πξσηίζησο θαζαξά πλεπκαηηθό, δεπηεξεπφλησο δε εζηθό θαη έπεηηα λνκηθό θαη 

δηνηθεηηθό. 

Γπζηπρψο, δελ αθνξά κηα λνκηθή κφλνλ ελέξγεηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Αξρήο ζηα δηνηθεηηθά ησλ Ηεξψλ Μνλψλ θαη Ζζπραζηεξίσλ, αιιά 

είλαη θαζαξά ελέξγεηα ελαληίνλ ζεκειηώδνπο ζεζκνύ ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνύ, 

ηεο αγγεινεηδνχο πνιηηείαο ηνπ κνλαρηζκνχ, ηνλ νπνίν ζέζπηζαλ θαη νξγάλσζαλ 

ζενθφξνη θαη ζεφπηαη Παηέξεο, ελεξγνχκελνη ππφ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη ζε εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο δηδάρζεθαλ αθφκε θαη απφ Αγίνπο Αγγέινπο, ηνπο θαλφλεο πνπ έπξεπε λα 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλνβηαθνχ Μνλαζηηθνχ Βίνπ (βι. Αγ.Παρψκηνο, Μ. 

Αληψληνο θ.ι.π.). 

Β) Γηά ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξήκαηνο, γίλεηαη δπζηπρψο πξνζπάζεηα ππφ ηηλσλ  

Αξρηεξέσλ (γηα ηδηνηειείο πξνθαλψο ιφγνπο ηνπο), λα ππνβηβαζζεί ν ηζηάκελνο εηο 

ηφπνλ θαη ηχπνλ Υξηζηνχ Άγηνο Αξρηεξεχο, ν επαγγειηθφο θαιφο Πνηκήλ, πνπ «ηήλ 

ςπρήλ αὐηνῦ ηίζεζη ὑπέξ ηῶλ πξνβάησλ» (Ησαλ.Η΄, ΗΗ),  ν Πλεπκαηηθφο Παηήξ, ζε απιό 

δηνηθεηηθό ειεγθηηθό πξντζηάκελν!! 

 

Γ) Δπίζεο επηρεηξείηαη ν αλά ηνπο αηψλαο κέγαο ζεζκφο ηνπ Μνλαρηζκνχ, απφ 

θαζαξά ΥΡΗΣΟΚΔΝΣΡΗΚΟ (ελ ησ ραξαθηήξη απηνχ), λα κεηαηξαπεί, ελ ησ αηψλη 

ηνχησ ησ ακαξησιψ, πνλεξψ θαη καηαίσ, ζε θαζαξά ΔΠΗΚΟΠΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ! 
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Καηφπηλ ηνχησλ, δηεπθξηλίδνπκε φηη κε ηελ παξνχζα ζεψξεζή καο δελ 

θαινχκεζα θαη δελ πξνζπαζνχκε απιψο ή θαη ηδηνηειψο αθφκε, φπσο ίζσο θάπνηνο 

αδαήο ζα ην ραξαθηήξηδε, λα θαηνρπξψζνπκε ηα φπνηα λνκηθά δηθαηψκαηά καο, 

δεδνκέλνπ φηη «εκψλ ην πνιίηεπκα ελ νπξαλνίο ππάξρεη», θαη εληνιή ηνπ Κπξίνπ καο 

είλαη λα αθήζνπκε ην παλ (νηθίεο, νηθείνπο, θηήκαηα, κνλέο, έηη δε θαη απηή ηελ ςπρή 

καο), ππέξ ηεο δηθήο Σνπ αγάπεο, ίλα πινπνηεζεί ελ ησ θφζκσ ηνχησ ε επαγγειία θαη 

ην επαγγέιηφ Σνπ: «άλ ηηο ἀγαπᾷ κε, ηφλ ιφγνλ κνπ ηεξήζεη…, 21 θαί ἐγψ ἀγαπήζσ 

αὐηφλ θαί ἐκθαλίζσ αὐηῷ ἑκαπηόλ, ….23 θαί ὁ παηήξ κνπ ἀγαπήζεη αὐηφλ, θαί πξόο 

αὐηόλ ἐιεπζόκεζα θαί κνλήλ παξ’ αὐηῷ πνηήζνκελ… 16 θαί ἐγψ ἐξσηήζσ ηφλ παηέξα 

θαί ἄιινλ παξάθιεηνλ δώζεη ὑκῖλ, ἵλα κέλῃ κεζ’ὑκῶλ εἰο ηφλ αἰῶλα, ηφ Πλεῦκα ηῆο 

Ἀιεζείαο…» (Ησαλ. ΗΓ΄). 

 

Άγηνη Αξρηεξείο, απηή ΜΟΝΟΝ ε Μνλή, ε δηά ηνπ Αγίνπ Βαπηίζκαηνο ελ εκίλ 

εγθαζηδξπζζείζα ππφ ηεο Αγίαο Σξηάδνο, καο ελδηαθέξεη· θαη γηα λα επηδνζνχκε 

απεξίζπαζηα ζηε Βαζηιεία Απηήο, πξνέβεκελ ζηε ζχζηαζε ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, γηα ην νπνίν -αλ ε Τκεηέξα εβαζκηφηεηα πξνρσξήζεη ζηα επ’απηφ 

επαρζή κέηξα-, ζα ιάβεη πείξαλ ησλ αλσηέξσ. 

 

---------------------------- 

 

5) Ο ΚΟΠΟ ΠΡΧΣΗΣΧ ΔΛΔΓΥΔΣΑΗ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΧ Ζ ΠΡΑΞΖ 

 

«λ ἀξρῇ ἦλ ὁ Λφγνο.. Οὗηνο ἦλ ἐλ ἀξρῇ πξφο ηφλ Θεφλ· πάληα δη’αὐηνῦ ἐγέλεην, 

θαί ρσξίο αὐηνῦ ἐγέλεην νὐδέ ἕλ ὅ γέγνλελ»  (Ησαλ.Α΄,θεθ.α΄). Σεο θάζε ελέξγεηαο 

πξνεγείηαη εηο ιφγνο, ν νπνίνο απνηειεί ηε βάζε θαη ην ζεκέιην ηεο θάζε ελέξγεηαο. Καη 

ην επαλαιακβάλνπκε, δηφηη έρεη θνκβηθή ζεκαζία: Πξνεγείηαη ν Λόγνο θαη ν θνπόο 

θάζε δεκηνπξγίαο θαη ελέξγεηαο· ην ελεξγνχκελν θαη δεκηνπξγνχκελν ειέγρεηαη θαη 

θξίλεηαη σο αγαζφ ή θαθφ, αλάινγα κε ηνλ ιφγν θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη. 

Δθ ηεο ζενπλεχζηνπ Παηεξηθήο Θενινγίαο είλαη απνζαθεληζκέλν φηη ν Θεφο βιέπεη 

πξσηίζησο ηνλ ζθνπφ ησλ έξγσλ καο θαη εθ ηνπ ζθνπνχ κάο θξίλεη (ι.ρ. ε ειεεκνζχλε 

είλαη πξάμε αγαζή· αλ φκσο ν ζθνπφο πνπ θάπνηνη ειενχλ, είλαη γηα λα θαλνχλ ζηνπο 

αλζξψπνπο ειεήκνλεο θαη λα δξέςνπλ ηνπο θαξπνχο ηεο θελνδνμίαο, ηφηε 

θαηαδηθάδνληαη θαη αθνχκε ηνλ Ννκνζέηε λα ιέεη γη’απηνχο: «ἀκήλ ιέγσ ὑκῖλ, ἀπέρνπζη 

ηφλ κηζζφλ αὐηῶλ» (Μαηζ.,θεθ.ζη΄,2). 

 

Ο φζηνο Νηθήηαο ηεζάηνο ιέεη: «Ο Θεφο δελ παξαηεξεί ηελ επηθάλεηα εθείλσλ 

πνπ ιέκε θαη θάλνπκε, αιιά ηηο δηαζέζεηο ησλ ςπρψλ θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν θάλνκε 

θάηη απ’φζα θαίλνληαη, ή ιέκε θάηη απ’φζα λννχληαη. Ο άλζξσπνο βιέπεη ην πξφζσπν, ν 

Θεφο βιέπεη ηελ θαξδηά θαη ηνλ ζθνπφ». 

 

Ο Γεκηνπξγφο καο πξνηνχ λα καο πιάζεη, ππέδεημε θαη γλσζηνπνίεζε ηνλ Λόγν 

θαη θνπό ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξψπνπ: «26 θαί εἶπελ ὁ Θεφο· πνηήζσκελ ἄλζξσπνλ 

θαη’εἰθφλα κεηέξαλ θαί θαζ’ὁκνίσζηλ» (Γελ.Α΄), «27 θαί ἐπνίεζελ ὁ Θεφο ηφλ 

ἄλζξσπνλ, θαη’εἰθφλα Θενῦ ἐπνίεζελ αὐηφλ…28 θαί εὐιφγεζελ αὐηνχο ὁ Θεφο» (Γελ. 

Α΄).  
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Δπεηδή θαη ν Λόγνο θαη ν θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξψπνπ, πξηλ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαηαζηνχλ γλσζηνί ζηνλ άλζξσπν, θξφληηζε φκσο 

λα ηνπο θαηαζηήζεη γλσζηνχο, φηαλ ηνλ έπιαζε θαη ηνλ έζεζε ελ ησ παξαδείζσ. Δπίζεο 

ελεηείιαην ζηνλ Πξνθήηε Μσυζή θαη γξαπηψο - δηά ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηεο Παιαηάο 

Γηαζήθεο, ηεο Γελέζεσο, λα καο γλσζηνπνηήζεη ηνλ Λόγν θαη ηνλ θνπό ηεο 

δεκηνπξγίαο καο, επηδηψθνληαο σο ηέιεην απνηέιεζκα ηε ζχκθσλε κε ηνλ θνπφ ηεο 

δεκηνπξγίαο καο ελαξκφληζε ηεο δσήο καο θαη ηελ ελ ειεπζεξία ηαχηηζε ηνπ δηθνχ καο, 

πξνζσπηθνχ, ζθνπνχ κε ηνλ δηθφ Σνπ. Δάλ ν άλζξσπνο αγλννχζε ηνλ ζεκειηψδε Λφγν 

θαη θνπφ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ πνηέ λα ελαξκνλίζεη εαπηφλ κε 

ηνλ Γεκηνπξγφ Σνπ. 

εβαζκηψηαηνη Άγηνη Αξρηεξείο, πξνβήθαηε, ινηπφλ, θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ ζα 

αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα: α) ζηελ θαηά ησλ Ζζπραζηεξίσλ ςήθηζε ηνπ Ν.4559/2018, 

πνπ εθδφζεθε δηά ηνπ ΦΔΚ Α΄ 142/3.2.2018. Γη’απηνχ επηρεηξείηαη ε θαηάιπζε ηεο 

απηνδηνίθεζεο θαη απηνηεινχο κνξθήο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Ηεξψλ Μνλψλ κε 

ηε κνξθή ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ. β) Μαο θνηλνπνηείηε ηψξα κε ην ππ’αξηζ. πξση. 

4204/18.9.2019 Δγθχθιην εκείσκα, ην επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην θαλνληζκνχ «Πεξί 

ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ» ηεο πλνδηθήο Δπηηξνπήο Μνλαρηθνχ Βίνπ 2010, πνπ 

ζπλεηάρζε ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Γνπκελίζζεο, θ. 

Γεκεηξίνπ, φπνπ επηθαηξνπνηήζεθε θαηά ηε πλεδξία ηεο Γ.Η.. ζηηο 28 Απγνχζηνπ 

2019. Ζ λνκνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ Ν.4559/2018.  

 

   -------------------------- 

 

6)  Ο ΛΟΓΟ ΚΑΗ Ο ΚΟΠΟ ΣΖ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ 

ΤΠΟ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ, ΣΧΝ ΗΔΡΧΝ ΖΤΥΑΣΖΡΗΧΝ 

 

εβαζκηψηαηνη Άγηνη Αξρηεξείο, ε Δθθιεζία καο δηά Αγίσλ Ηεξαξρψλ θαη δηά 

πλνδηθήο Απνθάζεσο, κε ζπγθεθξηκέλν Λόγν θαη θνπό (ηνλ νπνίν ζα εθζέζνπκε 

θαησηέξσ), έρνπλ ήδε θαη θαη’επαλάιεςε απνθαζίζεη ζην παξειζφλ θαη κέρξη ηνχδε 

ηε δεκηνπξγία Ηεξψλ Μνλψλ κε απηνηέιεηα, αλεμαξηεζία θαη απηνδηνίθεζε, ζχκθσλα 

κε ηα απ’ αηψλνο ζεζπηζζέληα ελ ησ ζεζκψ ηνπ κνλαρηζκνχ θαη κέρξη ζήκεξα 

ηζρχνληα, θαη δηά ηνπ ζπνπδαηνηέξνπ θαη κνλαδηθνχ κνλαζηηθνχ θέληξνπ ηεο 

Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, ηνπ Αγίνπ ξνπο, κέρξη ζήκεξα εθαξκνδφκελα θαη δηά ηεο 

ππεξρηιηφρξνλεο κνλαζηηθήο παξαδφζεσο εηο εκάο θαη Τκάο, αζθαιψο κεηαθεξφκελα 

θαη παξαδηδφκελα. 

 

Δθ’ φζνλ ηα Ζζπραζηήξηα ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ φπσο αθξηβψο νη Η. Καλφλεο 

θαη νη κνλαρηθέο παξαδφζεηο νξίδνπλ, πνηνο είλαη ν ιφγνο θαη ν ζθνπφο ή πνχ 

εληνπίδεηαη ε αλάγθε θαηάιπζεο ηεο κνξθήο ηνπο; ην φηη δελ είλαη Ν.Π.Γ.Γ.; 

 Οη ραξαθηεξηζκνί Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηηο Η.Μνλὲο θαη Ν.Π.Η.Γ. γηα ηα Η. Ζζπραζηήξηα, 

κπνξεί λα ζεκαίλνπλ φηη ππάξρεη ζαθψο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηχπσλ 

κνλαζηεξηψλ· αθνξνχλ φκσο κφλν ζηηο έλλνκεο ζρέζεηο ησλ κνλαζηεξηψλ θαη φρη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο Η. Καλφλεο θαη ην  Δθθιεζηαζηηθφ ψκα. 
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 Σα Η. Ζζπραζηήξηα, σο Ν.Π.Η.Γ., θαη νη Η. Μνλέο σο Ν.Π.Γ.Γ. ηδξχνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ, εμ απφςεσο ησλ Η. Καλφλσλ, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο (ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ Δπηζθφπνπ θ.ι.π.) θαη εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ.    

 Αλ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, εχινγα αθνινπζεί ην εξψηεκα: Πνηα αλάγθε, πνηνο 

ιφγνο θαη πνηνο ζθνπφο, νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Η. Ζζπραζηεξίσλ 

ζηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο;  

Πξέπεη επνκέλσο λα δνχκε ην ζέκα ζηελ νπζία ηνπ: 

 

 Αλαληίξξεηα ε κνλαρηθή πνιηηεία είλαη ηδηάδνπζα θαη νη κνλαρνὶ έρνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο αζθεηηθέο επηδφζεηο θαη ηνλ δηθφ ηνπο ξπζκφ δσήο. Απφ ηελ αξρή ηεο εκθαλίζεψο 

ηεο, ε Δθθιεζία πεξηέβαιε κε ζεβαζκφ, ηηκή θαη αγάπε ηε Μνλαρηθή Πνιηηεία. 

Αλέιαβε ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο ηνπο κνλαρνχο. Φξφληηζε λα εμαζθαιίζεη ζε απηνχο 

πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο θαη ειεπζεξίαο απφ εμσηεξηθέο επεκβάζεηο θαη παξεκβάζεηο, 

νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ δεζκεχζεηο θαη αιινηψζεηο ζηελ εζσηεξηθή δσή ησλ 

αδειθνηήησλ ηνπο. Έηζη, νη κνλαρνί ζα κπνξνχζαλ λα επηδίδνληαη ζηα πλεπκαηηθά ηνπο 

αγσλίζκαηα θαη ηηο δηαθνλίεο ηνπο απξφζθνπηα θαη αλελφριεηα θαηά ην δπλαηφλ.  

Σηο παξαπάλσ ζπλζήθεο εμαζθαιίδεη ην ιεγφκελν «απηνδηνίθεην», απηνηειέο, 

αλεμάξηεην ησλ ηεξψλ κνλαζηεξηψλ.  

 Αξραία παξάδνζε ήηαλ –θαη είλαη- ην λα δηνηθείηαη εθάζηε Μνλὴ «ειεπζέξα θαη 

θαζ’ εαπηὴλ δηεμαγνκέλε (=απηνδηνηθνχκελε), αλεθπνίεηνο θαη αδψξεηνο», φπσο 

γξάθεη ν Καλνλνιφγνο Θεφδσξνο Βαιζακὼλ, Παηξηάξρεο Αληηνρείαο θαηά ην 

δσδέθαην αηψλα, θαηαγξάθνληαο ηελ επηθξαηνχζα πξαθηηθή ηεο Δθθιεζίαο, θαηά ηνπο 

ιεγνκέλνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο.  

 ην Βπδάληην ηα κνλαζηήξηα (κε εμαίξεζε κφλν ηα ιεγφκελα “ραξηζηηθά”, ηα 

νπνία πεξηήιζαλ ζε θξηθηὴ παξαθκὴ, ιφγσ ηεο δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεψο ηνπο απφ 

ιατθνχο), απνιάκβαλαλ πνιιήο ειεπζεξίαο. Γελ ελλννχκε ηα “ζηαπξνπήγηα”, ηα 

“βαζηιηθά” θαη ηα “απηνδέζπνηα”, ηα νπνία, κε θαλνληθή εθθιεζηαζηηθή επινγία 

απνιάκβαλαλ φισο εμαηξεηηθψλ πξνλνκίσλ. Δλλννχκε ηα «θηηηνξηθά», πνπ δελ ήηαλ 

ιίγα θαη ζηα νπνία γηλφηαλ επκελψο απνδεθηή ε βνχιεζε ησλ θηηηφξσλ γηα ηνλ ηξφπν 

δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεψο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηα «θνηλά», ζπλήζε κνλαζηήξηα. 

Απηά ηα κνλαζηήξηα απηνδηνηθνχλην φια, ππὸ ηελ επνπηεία  ηνπ νηθείνπ Δπηζθφπνπ 

(ηεο νπνίαο  επνπηείαο ήηαλ ζαθή ηα φξηα). 

Απηφ ην θαζεζηὼο ίζρπε θαη ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, κέρξη ηελ 

απειεπζέξσζε απφ ηνλ ηνπξθηθὸ δπγφ. 

Μεηά ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ Κξάηνπο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

Βαπαξνθξαηίαο (1833-1835), νη Ηεξὲο Μνλὲο ππήρζεζαλ ζηελ θξαηηθή εμνπζία θαη 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.). Ζ πνιηηεία 

ζεψξεζε ηα κνλαζηήξηα θπξίσο σο νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, θάηη ζαλ ηα νξθαλνηξνθεία, ηα γεξνθνκεία, ηα νηθνηξνθεία. Απηὴ ε 

ππαγσγὴ ησλ κνλψλ ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, αιινίσζε ηα ζεκειηψδε 

πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, δειαδή ην «αλεμάξηεηνλ, απηνηειὲο θαη απηνδηνίθεηνλ».  

Οη παξεκβάζεηο θαη νη απζηεξνί έιεγρνη ζηελ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Ηεξψλ 

Μνλψλ επηβιήζεθαλ -δπζηπρψο- κε ηε ζχκπξαμε ηεο ηφηε εθθιεζηαζηηθήο δηνηθήζεσο 

θαη αξρήο. Παξαζέηνπκε κεξηθά ζηνηρεία: 

 Σν 1833 πεξηφξηζε ηηο θηεκαηηθέο ελέξγεηεο (δηθαηνπξαμίεο) ησλ Μνλψλ. 

 Σν 1846 επέβαιε απνινγηζκνχο θαη πξνυπνινγηζκνὺο. 
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 Σν 1853 επέβαιε ηελ έγθξηζε αδεηψλ εμφδνπ θαη θηλήζεσο ησλ κνλαρψλ. 

 Σν 1858 επέβαιε ηελ πεληαεηία ηεο ζεηείαο ηνπ εγνπκέλνπ. 

 Σν 1897 ε Ηεξαξρία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, δη’ εγθπθιίνπ ηεο 

δηθαηνινγεί σο εμήο ηελ επηβνιὴ ηεο παξαδφζεσο «αθξηβνχο απνινγηζκνχ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ»: Δπεηδὴ «ηά παξ’ κῖλ ὑθηζηάκελα κνλαζηήξηα, ηὸ 

παιαηὸλ ἐμεπιήξνπλ ηὸλ ζθνπὸλ ηῆο ζπζηάζεσο αὐηῶλ, δηφηη νἱ ἐλ αὐηνῖο 

κνλαρνὶ, ἀθ’ ἑλὸο ἐθξφληηδαλ ὑπὲξ ηῆο ςπρηθῆο αὐηῶλ ζσηεξίαο ... ἀθ’ ἑηέξνπ 

δὲ θαὶ πνιπηξφπσο ἐγίλνλην ρξήζηκνη ηῇ θνηλσλίᾳ .... δηὰ ηῆο θηινμελίαο θαὶ 

παληνδαπνῦο ἀγαζνεξγίαο ... ἀιι’ ἐλ ηνῖο θαζ’ κᾶο ρξφλνηο αἱ εὐαγεῖο ηνπ 

Κξάηνπο Μνλαὶ (ζεκείσζε: σο Κξαηηθαί ππεξεζίαη ζεσξνχκελαη) δὲλ 

ἀληαπνθξίλνληαη ὡο ἐπὶ ηὸ πνιὺ πξὸο ηὸλ ἀξρηθὸλ αὐηῶλ πξννξηζκὸλ»,  θαη γη’ 

απηφ πξέπεη, ελλνείηαη, λα ειέγρνληαη νηθνλνκηθψο.  

(αθψο ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο δηθαηνινγείηαη εδψ σο ζπλέπεηα παξαθκήο θαη  φρη σο 

θαλνληθή ζπλέπεηα). 

 

Αθξαία εθδήισζε απηήο ηεο πνιηηεηαθήο επεκβάζεσο ζηάζεθε ε δηάιπζε 

εθαηνληάδσλ κνλψλ (απφ ηηο 524 δηαηεξήζεθαλ 146) θαη ελ ζπλερεία ε δήκεπζε-

δηαξπαγή ηεο πεξηνπζίαο ηνπο (Γηαηάγκαηα 7εο Οθησβξίνπ 1833, 9εο Μαξηίνπ 1834).  

 

Απηή ε ηξαγηθή θαηάζηαζε νδήγεζε ζηελ ππνβάζκηζε θαη παξαθκή, φρη κφλν ησλ 

ηεξψλ κνλψλ, αιιά αιινίσζε παληειψο ηνλ ζεζκφ θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ κνλαρηζκνχ. ηελ 

νπζία, θαηέζηεζαλ ηηο κελ ηεξέο κνλέο εμαξηψκελεο ππεξεζίεο, απζηεξψο ειεγρφκελεο, 

ηνπο δε κνλαρνὺο ππαιιήινπο θαη ηνλ Δπίζθνπν ζε ξφιν δηνηθεηηθνχ νηθνλνκηθνχ 

επφπηνπ, ππφινγνπ ζην θξάηνο θαη εηδηθφηεξα ζην λνκάξρε (βι. Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 

28εο Ηνπιίνπ /15εο επηεκβξίνπ 1858 “Καλνληζκφο πεξὶ Μνλαζηεξίσλ”). 

 

Δίλαη ελδεηθηηθὸ ην γεγνλὸο φηη ζηηο 23 επηεκβξίνπ ηνπ 1833 ν ππνπξγὸο 

Θξεζθεπκάησλ, ζε επηηηκεηηθὴ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνπο ζπλνδηθνὺο Αξρηεξείο, ηνὺο 

ραξαθηεξίδεη κεηαμὺ άιισλ “απινὺο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο”! 

Μεηὰ απὸ φια απηά, νη ζέινληεο «επζεβψο δελ» θαη εηιηθξηλψο επηπνζνχληεο ηνλ 

κνλαρηθφ βίν, σο νη απ’αηψλνο Θενθφξνη Παηέξεο ζέζπηζαλ, άξρηζαλ λα ζπγθξνηνχληαη 

ζε άηππεο κνλαζηηθέο Αδειθφηεηεο πνπ εγθαηαβηνχζαλ ζε ηδησηηθά ελδηαηηήκαηα - 

Ζζπραζηήξηα. 

Γηφηη, αθξηβψο, είραλ άηππε κνξθὴ θαη δελ ππήξρε πεξίπησζε παξεκβάζεσλ, είηε 

θξαηηθψλ είηε εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ, πνπ ζα ηα ππνρξέσλαλ λα εθηξέπνληαη ζε 

ζθνπνχο άιινπο απφ εθείλνπο πνπ επέιεμαλ νη ηδξπηέο ηνπο θαη θπξίσο πέξα απφ ηελ 

εζπραζηηθή-κνλαζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Έηζη θζάλνπκε ζηνλ 20ν αηψλα.  

Δίλαη πξνθαλέζηαην ζε θάζε θαινπξναίξεην εξεπλεηή, φηη ε αλάπηπμε ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ σο Μνλψλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ είλαη κηα θίλεζε 

επηζηξνθήο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αξραίνπ απζεληηθνχ Μνλαρηζκνχ, ζχκθσλα 

πάληνηε πξνο ηνπο ηεξνὺο θαλφλεο, ηελ ηάμε θαη ηελ παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο. 

Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζην θίλεκα απηὸ είλαη ε αζφξπβε, αιιὰ θαη ζζελαξὴ 

ζπκβνιὴ ηνπ πλεπκαηνθφξνπ θαη ζαπκαηνβξχηνπ αγίνπ Νεθηαξίνπ, Μεηξνπνιίηνπ 

Πεληαπφιεσο, ηνλ νπνίν, δελ ζα ππεξβάιινπκε, αλ ηνλ νλνκάζνπκε πλεπκαηηθὸ παηέξα 

θαη πξσηνζηάηε ησλ ελ Διιάδη Η. Ζζπραζηεξίσλ. 
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Σα εχζεκα θαη ην θχξνο ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηνπ ζπλεηδήζεσο ιίγνη αθφκε έρνπλ 

λα παξνπζηάζνπλ. 

Σελ ππαθνὴ θαη αθνζίσζή ηνπ ζηελ Δθθιεζία απέδεημε πεξίηξαλα κε ηελ άξζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηαπξνχ. Παξὰ ηελ θαηάθσξε αδηθία, ηελ νπνία ππέζηε απὸ 

κέξνπο εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ, δελ δηακαξηπξήζεθε, δελ ακθηζβήηεζε ηνπο 

εθθιεζηαζηηθνὺο ζεζκνὺο, δελ απνζηάηεζε. Καη ίζσο απηφ λα είλαη ην ιακπξφηεξν 

καξγαξηηάξη ζην ζηέθαλν ηεο δηθαηνζχλεο, ηνλ νπνίν εθ Θενχ έιαβε. 

Αθνινπζψληαο δε, κε αθέξαηε ζπλείδεζε ηελ εθθιεζηαζηηθὴ θαλνληθή θαη 

παηεξηθή παξάδνζε θαη ηάμε, ηεο νπνίαο, φρη κφλν εκβξηζήο κειεηεηήο, αιιά θαη δψζα 

ζηεινγξαθία αλεδείρζε, δήηεζε εγγξάθσο, ζηαζεξά, κε επηκνλὴ θαη θαη’ επαλάιεςε, 

απὸ ηελ «αξκνδίαλ εθθιεζηαζηηθὴλ αξρήλ», φπσο γξάθεη ν ίδηνο “ηὴλ ἔγθξηζηλ Αὐηῆο 

πξὸο ἵδξπζηλ Παξζελῶλνο θαὶ ὅπσο ἀλαγλσξίζῃ αὐηὸλ ὡο Ἰδησηηθὴλ Μνλήλ, ηεινῦζαλ 

ὑπὸ ηὴλ πξνζηαζίαλ ηῆο Ἱεξᾶο Μεηξνπφιεσο Ἀζελῶλ ἐμ ἧο ἐμαξηᾶηαη”. 

Αξθεηὰ έηε κεηὰ ηελ νζηαθὴ θνίκεζή ηνπ θαη βάζεη ηεο ηδηνρείξνπ δηαζήθεο ηνπ, 

ζηελ νπνία δηαηππώλεη ζαθψο ηε βνχιεζή ηνπ, αλεγλσξίζζε ππὸ ηεο Δθθιεζίαο θαη 

ηεο Πνιηηείαο ε Μνλή ηνπ, ηεο Αγίαο Σξηάδνο Αηγίλεο, σο ην πξψηνλ  “εζπραζηήξηνλ 

επζεβψλ γπλαηθψλ” Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ κνξθὴ ηνπ ηδξχκαηνο.  

Απηὴ ε λνκηθὴ κνξθὴ Η. Ζζπραζηεξίνπ, πνπ θαζηεξψζεθε ηειηθά, έρεη εξείζκαηα 

ζηελ Δθθι. Παξάδνζε, αθνχ νη ηεξὲο Μνλὲο ζην Βπδάληην θαηαηάζζνληαλ ζηα επαγή 

ηδξχκαηα θαη κάιηζηα, κε ηδηαίηεξε λνκηθὴ πξνζσπηθφηεηα. 

Δίλαη ελδεηθηηθὸ θαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθὸ ην φηη θαη νη λεψηεξνη γλσζηνὶ φζηνη 

Γέξνληεο θαη αλαθεξπρζέληεο άγηνη, ν φζηνο Πνξθχξηνο Μπατξαθηάξεο θαη ν φζηνο 

Παΐζηνο Δδλεπίδεο, αιιά θαη ν π. Δπηθάληνο Θενδσξφπνπινο θαη άιινη επιαβείο 

Πλεπκαηηθνί, επέιεμαλ ζηαζεξά θαη κεηά γλψζεσο, απηὴ ηε κνξθὴ (Ν.Π.Η.Γ.) γηα ηηο Η. 

Μνλὲο, ηηο νπνίεο ίδξπζαλ.  

-------------------------------------- 

Άγηνη, ινηπφλ Αξρηεξείο, εκθνξνχκελνη θαη ελεξγνχκελνη ππφ Πλεχκαηνο Αγίνπ, 

βηψλνληαο ηε δηάιπζε ηνπ κνλαρηζκνχ θαη ηελ αιινίσζε ηνπ πλεχκαηνο απηνχ, έζεζαλ 

σο ΚΟΠΟ ηελ απνθαηάζηαζε θαη άλζηζε απηνχ, δηά ηεο ζεζπίζεσο ησλ Ηεξψλ 

Ζζπραζηεξίσλ, δει. Ηεξψλ Μνλψλ «αίηηλαη ηδξύνληαη σο λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ θαηά ηαο θεηκέλαο δηαηάμεηο θαη ιεηηνπξγνύλ επί ηε βάζεη ηνπ ηδξπηηθνύ 

απηώλ θαλνληζκνύ» (βι. Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο», Νφκνο 

590/1977, ΦΔΚ Α΄ 146/31-5-1977, άξζξ.39 §10. Ζ ίδξπζε δε απηψλ γίλεηαη βάζεη ησλ 

άξζξσλ 108-121 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

 

   ----------------------------------- 

 

    7)  Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΧΝ ΗΔΡΧΝ ΖΤΥΑΣΖΡΗΧΝ Ν.Π.Η.Γ. 

 

πσο είλαη γλσζηφ, αλ θαη ν ζεζκφο ησλ Η. Ζζπραζηεξίσλ ιεηηνπξγεί απφ 

πνιινχο αηψλεο πξηλ ζηνπο πλεπκαηηθνχο θφιπνπο ηεο Μεηξφο Δθθιεζίαο, γηα πξψηε 

ελ ηνχηνηο θνξά ν πξντζρχζαο Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (Ν.Γ. 

126/1969, ΦΔΚ Α΄ 27/1969), πξνέβιεςε ξεηά ηελ ίδξπζε ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ, 

σο ηδηαηηέξνπ ηχπνπ Μνλαζηηθνχ Καζηδξχκαηνο, απνιαχνληνο δηεπξπκέλεο 

απηνδηνηθήζεσο, νξγαλσζέληνο επί ηνχησ σο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, 
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ελ ζπγθξίζεη πξνο ηηο Ηεξέο Μνλέο, νη νπνίεο νξγαλψζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ ππφ ηε 

λνκηθή κνξθή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

Αθνινχζεζε ν Καλνληζκφο ηεο Ηεξάο πλφδνπ 39/1972, «Πεξί ησλ ελ Διιάδη 

Οξζνδφμσλ Ηεξψλ Μνλψλ θαη ησλ Ζζπραζηεξίσλ» (ΦΔΚ Α΄ 103), ν νπνίνο αθηέξσζε 

ζηα Η. Ζζπραζηήξηα ην άξζξν 5 απηνχ. Καηά ηελ β΄ παξάγξαθν: «Η ηδξπηηθή πξάμηο 

ηνπ Ηζπραζηεξίνπ πεξηιακβάλεη θαη ην Καηαζηαηηθφλ (Καλνληζκφλ) απηνχ, φπεξ 

δένλ λα είλαη ζχκθσλνλ  πξνο ηνπο Ιεξνχο Καλφλαο, ηαο Ιεξάο Παξαδφζεηο ηεο 

Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο θαη ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

Τνχην ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ νηθείνλ Ιεξάξρελ, φζηηο βεβαηψλ ηελ ζπλδξνκήλ ησλ 

σο είξεηαη ζηνηρείσλ, ππνβάιιεη ηνχην δη’ηδίνπ εγγξάθνπ ηε Ι. Σπλφδσ, δηά ηελ 

ππ’απηήο θίλεζηλ ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο παξά ησ Υπνπξγείσ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, πξνο έθδνζηλ ηνπ νηθείνπ Β. Γ/ηνο». 
    

Έθηνηε, ηδξχζεθαλ θαζ’άπαζα ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα δεθάδεο Η. 

Ζζπραζηεξίσλ, κε ζπλεπή ηήξεζε ησλ αλσηέξσ εθθιεζηαζηηθψλ θαη πνιηηεηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ: ηα Δζσηεξηθά Καηαζηαηηθά απηψλ θξίζεθαλ θαη’ αξράο ππφ ησλ 

επηρσξίσλ εβαζκησηάησλ Μεηξνπνιηηψλ σο ζχκθσλα πξνο ηνπο Ηεξνχο Καλφλεο, ηηο 

Ηεξέο Παξαδφζεηο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο θαη ηνπο Νφκνπο ηνπ θξάηνπο. Δλ 

ζπλερεία, ηα ίδηα θαηαζηαηηθά ελεθξίζεζαλ ππφ ηεο Γηαξθνχο Ηεξάο πλφδνπ, 

ππεβιήζεζαλ δε πεξαηηέξσ ζε θξαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηνο απφ ηα αξκφδηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, πξνο ηειηθή έθδνζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ Βαζηιηθνχ ή Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο. 

εκεησηένλ φηη φια ηα Η. Ζζπραζηήξηα εθπιεξνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα, 

ζπλέπεηα θαη επζχλε, φιεο ηηο λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ. 

 

Καηά ην καθξφηαην ηνχην ρξνληθφ δηάζηεκα, κηαο πεξίπνπ 50εηίαο (1969 – 

2019), ν ζεζκφο ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ αλαδείρζεθε ζε έλα πλεπκαηηθφ θφζκεκα 

γηα ηνλ Διιελνξζφδνμν κνλαρηζκφ. Πξάγκαηη, ηα Η. Ζζπραζηήξηα  θφκηζαλ ηα κέγηζηα 

ζηελ θαζφια πλεπκαηηθή πξνζθνξά ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ηδίσο 

κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ελφο θαζεκεξηλνχ αζθεηηθνχ αγψλα ρηιηάδσλ κνλαρψλ θαη 

κνλαδνπζψλ, νη νπνίνη εγθαηαβίσζαλ ζηα Μνλαζηηθά απηά Καζηδξχκαηα, εγγίδνληα 

ζήκεξα ηνλ αξηζκφ ησλ εβδνκήθνληα θαη πιένλ (70)· αξθεηά εμ απηψλ θαζνδεγνχκελα 

πλεπκαηηθψο απφ ζχγρξνλνπο αγίνπο, πνπ ηπγράλνπλ θαη ηδξπηέο ηνπο. 

     

 

Ζ δεκηνπξγία, ινηπφλ, ε ζέζπηζε θαη ε λνκηκνπνίεζε ππφ ηεο Αγίαο καο 

Δθθιεζίαο ησλ Ζζπραζηεξίσλ σο απηνδηνίθεησλ, απηνηειψλ θαη αλεμάξηεησλ Ηεξψλ 

Μνλψλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, είρε σο ΚΟΠΟ α) ηελ επηζηξνθή ζηα νξζά πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κνλαρηζκνύ, ζπκθώλσο πάληνηε πξνο ηελ ηάμε ηεο Δθθιεζίαο θαη 

ηνπο λόκνπο ηεο πνιηηείαο, β) ηελ πξνζηαζία ησλ Ηεξώλ Μνλώλ θαη ησλ 

Αδειθνηήησλ (δηά ηεο απηνηέιεηαο, απηνδηνηθήζεσο θαη αλεμαξηεζίαο) από ηηο 

απζαίξεηεο εθείλεο παξεκβάζεηο ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ ηελ Γηνίθεζε θαηερόλησλ 

ηεο Δθθιεζίαο, παξεκβάζεηο πνπ όπσο πξναλαθέξακε, ζην παξειζόλ νδήγεζαλ 

ζηελ παξαθκή, αιινίσζε, ππνβάζκηζε θαη δηάιπζε ηνπ κνλαρηθνύ βίνπ πξνο 
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κέγηζηε δεκία ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ έζλνπο, όπσο ζπλέβε θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο Βαπαξνθξαηίαο, όηαλ θαηεζηξάθε ν ελ Διιάδη κνλαρηζκόο πιελ ηνπ Αζσληθνύ 

κνλαρηζκνύ, πνπ ήηαλ θαηνρπξσκέλνο δηά ηεο απηνδηνηθήζεσο, απηνηέιεηαο, 

αλεμαξηεζίαο. Ο δε αγαζφο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Ζζπραζηεξίσλ επνδψζεθε 

θαη απέδσζε θαξπνχο. Πέξαλ δε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ ηεο Αγίαο καο Δθθιεζίαο, θαη 

ε Πνιηηεία θαη ε ειιεληθή Γηθαηνζχλε ζπλέβαιαλ ζηελ εδξαίσζε, ζηε ζηαζεξνπνίεζε 

θαη δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Ζζπραζηεξίσλ. 

 

To έηνο 1974 εμεδφζε θαη ε πεξίθεκε απφθαζε ηεο Οινκειείαο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ππ’αξηζ.866, ε νπνία δηεχξπλε ηελ απηνδηνίθεζε ησλ Η. 

Ζζπραζηεξίσλ, βάζεη ηνπ ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπνκέλνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, θξίλαζα φηη ηα Ηεξά Ζζπραζηήξηα επηηξέπεηαη λα 

πεξηελδχσληαη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνβιεπφκελεο κνξθέο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαη φρη κφλν εθείλε ηνπ ηδξχκαηνο, ηε 

εγθξίζεη πάληνηε ηνπ επηρσξίνπ Δπηζθφπνπ. Δπίζεο δη’απηήο ηεο απνθάζεσο 

θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο ιαηξείαο, ε άζθεζε ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη 

απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο δηνηθήζεσο… απνηειεί δε αλεπίηξεπην πεξηνξηζκφ ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο ιαηξείαο…. θ.ι.π. 

    ----------------------------------  

 

Ζ Αγία καο Δθθιεζία, φξηζε ινηπφλ, ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Ηεξψλ 

Ζζπραζηεξίσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ΚΟΠΟ, πνπ επηβάιιεη:  

α) Ζ δηακφξθσζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο λα ππαγνξεχεηαη απφ ηε 

βνχιεζε ησλ ηδξπηψλ. 

β) Ζ δηνίθεζε θαη ε ηχρε ηνπ Ζζπραζηεξίνπ λα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ 

απαξηηδφλησλ ην ζψκα ηεο κνλαζηηθήο Αδειθφηεηαο.  

γ) ιε ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

επηδηψμεηο θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη λα ξπζκίδεηαη δηά ηεο ηδξπηηθήο πξάμεψο ηνπ, εληφο 

ηεο νπνίαο ππάξρνπλ νη ζεκειηψδεηο δηαηάμεηο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηθείκελν ηξνπνπνίεζεο, δηφηη δηακνξθψζεθαλ κε γλψκνλα ην ΓΗΚΑΗΟ, ηελ 

ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ, ην ΗΔΡΟ ΚΑΝΟΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ηεο Οξζνδόμνπ 

Δθθιεζίαο, ηελ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΜΟΝΑΥΗΜΟΤ θαη ην ΤΝΣΑΓΜΑ, άξζξ.3, 

ελεθξίζεζαλ ππφ ηνπ επηρσξίνπ Δπηζθφπνπ, ππφ ηεο Ηεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Διιάδνο, ππφ ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο (ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ), 

επηθπξψζεθαλ ππφ ηνπ Αλσηάηνπ Άξρνληνο, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηνπ 

Βαζηιέσο θαη ηέινο, δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ. 

 

Απηέο νη ζεκειηψδεηο ηδξπηηθέο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ κφλν δηά ηεο 

ειεπζέξαο βνπιήζεσο ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ θαη ηεο ζπλφινπ Αδειθφηεηαο, θαη φπσο 

νξίδεηαη ζηελ Ηδξπηηθή Πξάμε. Απαγνξεχεηαη, ινηπφλ, ε θαζ’νηνλδήπνηε ηξφπν, 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζεκειησδψλ δηαηάμεσλ ηεο Ηδξπηηθήο Πξάμεο θαη ηνπ Καλνληζκνχ, 

ήηνη: 

1) ζεο αλαθέξνληαη ζηνλ ζθνπφ ηνπ Ζζπραζηεξίνπ. 

2) ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν ηεο Γηνίθεζεο. 

3) ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη θπξίσο 

εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξγαλα ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ. 
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4) ηηο δηαηάμεηο πνπ θαηνρπξψλνπλ ηελ απηνηέιεηα, απηνδηνίθεζε θαη 

αλεμαξηεζία ηνπ Ζζπραζηεξίνπ, δει. ην είδνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη 

5) ,ηη ν θάζε ηδξπηήο έρεη νξίζεη ζηελ Ηδξπηηθή Πξάμε σο ζεκειηψδε κε 

ηξνπνπνηήζηκε δηάηαμε. 

 

----------------------------- 

 

7) ΑΓΝΧΣΟ Ο ΚΟΠΟ ΣΖ ΦΖΦΗΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 50 ΣΟΤ 

Ν.4559/2018 (ΦΔΚ Α΄ 142/3.8.2018), ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΟΤ Ο ΛΟΓΟ 

«ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ "ΠΔΡΗ ΣΧΝ 

ΖΤΥΑΣΖΡΗΧΝ"», ΠΟΤ ΜΑ ΑΠΔΣΑΛΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΠΟ 18-9-2019 ΜΔ 

Α.Π. 4204 ΔΓΚΤΚΛΗΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟΑ ΣΖ Γ.Η.. 

 

Δλψ, ινηπφλ, φπσο αλαιπηηθά πξναλαθέξακε, είλαη γλσζηφο ν Αγαζφο 

ΚΟΠΟ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Η. Ζζπραζηεξίσλ θαη ν θνπφο απηφο επνδψζεθε θαη ε 

ελ Διιάδη Οξζφδνμνο Δθθιεζία καο θαπράηαη γηα ηα εκλχκαηα απηά, ηα 

Ζζπραζηήξηα, πνπ ζεκεησηένλ γηα πνιιά εμ’απηψλ θαπράηαη ε ελ φιε ηε νηθνπκέλε 

Οξζφδνμνο Δθθιεζία, θαη απφ φια ηα κέξε θαη πιάηε ηεο γεο πιήζνο θφζκνπ 

πξνζέξρεηαη πξνο απηά γηα πξνζθχλεζε θαη αγηαζκφ, παξ’φια απηά νξηζκέλνη κε 

θηινκφλαρνη Αξρηεξείο ηεο ειιαδηθήο Δθθιεζίαο, θάησ απφ απνιχησο αδηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο θαη ελ αγλνία ησλ Ζζπραζηεξίσλ, πξνέβεζαλ ζε δεκηνπξγία λφκνπ πνπ 

θαηαιχεη ην απηνδηνίθεην ησλ Η. Ζζπραζηεξίσλ, εμνκνηψλνληαο απηά πξνο ηηο Η. Μνλέο 

Γ.Γ. Μηα απζαίξεηε πξσηνβνπιία, ε νπνία, φρη κφλνλ απαμηψλεη αδίθσο ηνλ 

αλαγλσξηδφκελν σο ζάιινληα ζήκεξα ππφ πλεπκαηηθήο αθκήο θαη ζθξίγνπο 

εθθιεζηαζηηθφ απηφ ζεζκφ, αιιά αθήλεη αλαπάληεηε ζεηξά εξσηεκάησλ πεξί ηεο 

ζπληαγκαηηθφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ πξφζθαησλ επίκαρσλ δηαηάμεσλ, αιιά θπξίσο 

πεξί ηνπ ΚΟΠΟΤ πνπ νδήγεζε ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα. 

αθψο θαη ηηο πιένλ έληνλεο «απνξίεο» πξνθαιεί ε αλεμήγεηε ζπνπδή λα 

πξνζδνζεί αλαδξνκηθή ηζρύο ζηηο επίκαρεο δηαηάμεηο (γηα λα κε κηιήζνπκε γηα 

«αλεζπρία» ή αθφκε θαη γηα «αγαλάθηεζε», αθνχ ηελ «αλεζηθφηεηα» ηεο αλαδξνκηθήο 

ηζρχνο, ηελ αληηιακβάλεηαη θαη ν πην απιφο Έιιελαο πνιίηεο, ν νπνίνο ζηα γπκλαζηαθά 

ηνπ ρξφληα έρεη δηδαρζεί ην κάζεκα ηεο «Αγσγήο ηνπ Πνιίηε»), γεγνλφο ην νπνίν φρη 

κφλν θαζηζηά απηέο επάισηεο απφ ζπληαγκαηηθήο πιεπξάο, αιιά θαη ηηο εκθαλίδεη σο 

πξνθαλψο αζχκβαηεο πξνο αξρέο γεληθήο ηζρχνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θάζε 

κνξθήο δηνηθήζεσο. 

Σέηνηα γεληθή αξρή είλαη πξσηίζησο απηή ηεο ρξεζηήο δηνηθήζεσο, ε νπνία 

πεξαηηέξσ ππαγνξεχεη ηηο σζαχησο ζεκαληηθέο αξρέο ηεο ζπλεπνύο (θαη κε 

αληηθαηηθήο) ζπκπεξηθνξάο ηεο δηνηθήζεσο, ηεο αζθαιείαο ηνπ δηθαίνπ ησλ 

δηνηθνπκέλσλ, σο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο απηψλ. 

Οη αλσηέξσ αξρέο ζπληαγκαηηθήο θαη λνκίκνπ ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθήζεσο, 

πξνζηαηεχνληαη επιφγσο ππέξ ησλ ηδξπηψλ ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ, σο θαη ησλ 

ζεκεξηλψλ εγθαηαβηνχλησλ / εγθαηαβηνπζψλ ζε απηά, νη νπνίνη, «σο ππεξέηαη Υξηζηνχ 

θαη νηθνλφκνη κπζηεξίσλ Θενχ» (Α΄ Κνξηλζ.,δ΄,1), πξνέβεζαλ ζηελ ίδξπζε ησλ 

Ζζπραζηεξίσλ ή ηε ιήςε ηεο απνθάζεσο φπσο εγθαηαβηψζνπλ ζε απηά, έρνληαο 

ππφςε ην ηζρχνλ ηφηε λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ, θαη φρη, 

βεβαίσο, ην πξνζθάησο θαη φισο αηθληδηαζηηθψο εηζαρζέλ. Έλα λνκνθαλνληθφ πιαίζην,  
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ην νπνίν ελζσκαηψζεθε πιήξσο ζηα Δζσηεξηθά ηνπο Καηαζηαηηθά, φπσο απηά 

εγθξίζεθαλ ππφ ησλ αλσηέξσ εθθιεζηαζηηθψλ θαη πνιηηεηαθψλ αξρψλ, νη νπνίεο 

θαηνρπξψλνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη ππφ καθξάο ζεηξάο απνθάζεσο δηθαζηεξίσλ, 

ηδίσο κάιηζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

 

Πέξαλ φκσο ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ, νχηε ζηνλ Νφκν νχηε ζηνλ Καλνληζκφ 

αλαθέξεηαη ν Λφγνο θαη ν θνπφο πνπ έπεηζε(;) ή έζησ αλάγθαζε(;)  Τκάο λα πξνβείηε 

ζηα ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηα, ηα νπνία αληίθεηληαη θαη παξαβηάδνπλ θαηάθσξα 

απνθάζεηο ηεο ίδηαο ηεο Δθθιεζίαο καο, ηεο νπνίαο ν Λφγνο θαη ν θνπφο ησλ 

απνθάζεψλ ηεο ήηαλ –θαη είλαη- απνδεδεηγκέλα ζχκθσλεο κε ην χληαγκα θαη ην 

άξζξν 3§1, είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο Ηεξνχο Καλφλεο, κε ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηεο 

Δθθιεζίαο Ν.590/1977, ΦΔΚ Α΄ 146/31.5.1977· είλαη επίζεο ζχκθσλεο κε ηηο Ηεξέο 

παξαδφζεηο θαη ηνπο ζεκειηψδεηο θαλφλεο θαη ηηο ππνηππψζεηο ησλ ηδξπηψλ, ζενπηψλ 

θαη ζενθφξσλ Παηέξσλ ηνπ κνλαζηηθνχ ηδεψδνπο, θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

επηρσξίσλ Δπηζθφπσλ (ζηηο Έδξεο ησλ νπνίσλ επιφγεζαλ ηελ ίδξπζε ησλ 

Ζζπραζηεξίσλ). 

 

Ση πξέπεη λα πξάμνπκε εκείο, Άγηνη Αξρηεξείο, πεξί ηνπ Λφγνπ θαη ηνπ θνπνχ 

ησλ ελεξγεηψλ αο, ηνλ νπνίν εκείο αγλννχκε; Να ππνζέζνπκε; Να ππνλνήζνπκε; Να 

καληέςνπκε;  Ή λα ζρνιηάζνπκε δπζκελψο ηελ αδηαθάλεηα θαη ηελ έιιεηςε ρξεζηήο 

δηνηθήζεσο απφ ηνπο εηο ηφπνλ θαη ηχπνλ Υξηζηνχ ηζηακέλνπο; Πνηνο δίλεη ην δηθαίσκα 

λα νξγηάδνπλ νη θήκεο κεηαμχ ηνπ ρξηζηεπψλπκνπ πιεξψκαηνο θαη ηνπ ιανχ, φηη: 

«Θέινπλ θάπνηνη ιηγνζηνί Μεηξνπνιίηεο λα βάινπλ ρέξη ζηα νηθνλνκηθά»; «Θέινπλ 

θάπνηνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ρξήκαηα ησλ Ηζπραζηεξίσλ γηα έξγα δηθά ηνπο, 

θαηαζηξαηεγψληαο ηνλ ζθνπφ ησλ Ηζπραζηεξίσλ, θαη δηαζηξέθνληαο αθφκα θαη απηφλ 

ηνλ γξαπηψο δηαηππσκέλν ζθνπφ ηεο ίδξπζήο ηνπο ππφ ζπγρξφλσλ Αγίσλ»; «Θέινπλ λα 

θιείζνπλ ην ζηφκα ελάξεησλ κνλαρψλ, ελ φςεη μεπνπιήκαηνο πίζηεο, έζλνπο θαη ιανχ»; 

«Γηαζηξέθνπλ ηνλ ζθνπφ ίδξπζεο πνπ έζεζαλ νη ζχγρξνλνη Άγηνη ηδξπηέο ηνπο, γηα λα 

θαηαιχζνπλ ηνλ ζθνπφ θαη ην έξγν ηνπο;» 

 

    --------------------------------- 

 

              8) Με ζπλεηδεηή πξόζεζε, απόθξπςε ηνπ θνπνύ 

 

Απφ ην θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξνάζεσο, απνξξέεη ην 

δηθαίσκα πιεξνθνξήζεσο ηνπ πνιίηε, ζρεηηθά κε ην πιηθφ πνπ είλαη θξίζηκν γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππφζεζήο ηνπ. ην δηθαίσκα απηφ ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ αληηζηνηρεί ε ππνρξέσζε ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο λα παξάζρεη ζηνλ 

πνιίηε άκεζα απηέο ηηο πιεξνθνξίεο.  

 

Με ηνλ Ν.1599/1986, ν Έιιελαο λνκνζέηεο ζεκειίσζε ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε 

λα έρεη πξφζβαζε θαη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, θαη κάιηζηα κε ηε ζπλδξνκή 

εχινγνπ ελδηαθέξνληνο θαη φρη κε ηελ χπαξμε ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, ην νπνίν έθαλε 

απνδεθηφ θαη ε λνκνινγία ηνπ ηΔ. ηε ζπλέρεηα ςεθίζηεθε ν Ν.2690/1999 ΚΓΓ, 

ζηνλ νπνίν κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5, αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 16 ηνπ 

Ν.1599/1986. Σν άξζξν 5 ηνπ ΚΓΓ, Ν.2690/1999 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε 



14 

 

λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, κε ηηο αλάινγεο 

πξνυπνζέζεηο ηεο θάζε πεξίπησζεο (άξζξ. 5§1 θαη 2 ΚΓΓ). Σν δε άξζξν απηφ, φπσο 

ηζρχεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ Ν.2880/2001 θαη Ν.3230/2004, νξίδεη επί ιέμεη ηα 

εμήο:  

«Κάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη 

γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα ζπληάζζνληαη 

απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο κειέηεο, πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ, γλσκνδνηήζεηο, 

απνθάζεηο, απαληήζεηο θ.ι.π. 2. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, δηθαηνχηαη, χζηεξα 

απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ εγγξάθσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ πνπ 

θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ, ε νπνία εθθξεκεί 

ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο… 6. Η ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο ηνπ πνιίηε, είλαη είθνζη (20) εκέξεο». 

 

ην δε άξζξν 6§2 εδ.3
ν
 ηνπ ΚΓΓ, νξίδεηαη: «Ο ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα 

λα ιάβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα πξνβεί ζε αληαπφδεημε». 

 

ηαλ ν ελδηαθεξφκελνο δηνηθνχκελνο θαηαζέζεη ζηε Γηνίθεζε ηελ ζρεηηθή 

αίηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ή γηα ηε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ απφ ηε 

Γηνηθεηηθή ηνπ Αξρή, ε ηειεπηαία είλαη ππνρξεσκέλε λα απαληήζεη είηε ζεηηθά είηε 

αξλεηηθά, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ, 

φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 5§6 ηνπ Ν.2690/1999, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο §2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3230/2004. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο, 

ν δηνηθνχκελνο είλαη εμνπιηζκέλνο κε ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 

ελψπηνλ ηνπ ηΔ. ε πεξίπησζε πνπ ε Γηνίθεζε δελ πξνβεί ζε θακκία απάληεζε, ηφηε 

ζχκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ ηΔ, ζηνηρεηνζεηείηαη παξάιεηςε νθεηιόκελεο 

ελέξγεηαο. Με ηνλ Νφκν 1943/1991, ρσξίο απνθιίζεηο θξίζεθε φηη ε νπνηαδήπνηε 

απάληεζε ηεο Γηνίθεζεο απνηειεί εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε. Ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε Γηνίθεζε αδξαλεί λα απαληήζεη ζην αίηεκα γηα ρνξήγεζε εγγξάθσλ, 

γίλεηαη δεθηφ φηη έρνπκε έθδνζε αξλεηηθήο εθηειεζηήο πξάμεο θαηά παξάβαζε 

νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηεο Γηνίθεζεο γηα απάληεζε ζηα 

αηηήκαηα ησλ δηνηθνπκέλσλ πνιηηψλ». 

πλεπψο, έρνληαο ηα αλσηέξσ ππ’φςηλ καο, αιιά αγλνψληαο ην ζεκαληηθφηεξν 

ζηνηρείν ησλ ελεξγεηψλ αο, ηνλ θνπό θαη ηνλ Λόγν απηνχ ηνπ λνκνζεηήκαηνο θαη 

θαλνληζκνχ, είλαη ζαθέο φηη δελ δπλάκεζα επαξθψο θαη πιήξσο λα αζθήζνπκε ηα 

λφκηκα δηθαηψκαηά καο. 

Πέξαλ δε ηνχηνπ, δεκηνπξγήζεθαλ πιείζηα εξσηήκαηα, αιιά θαη εχινγεο 

δηακαξηπξίεο γηα ηε κεζφδεπζε εηζεγήζεσο θαη πξνσζήζεσο ηνπ Ν.4559/2018/ΦΔΚ Α΄ 

142/3.8.2018 θαη ςεθίζεψο ηνπ ζηε Βνπιή.  

    --------------------------  

 

επηνί θαη πνιηνί Ηεξάξρεο, πνπ νπδέπνηε έδσζαλ ζην πιήξσκα ηεο Δθθιεζίαο 

νπδεκία αθνξκή ζθαλδαιηζκνχ θαη είλαη γλσζηφο ν άγηνο βίνο ηνπο, άξρηζαλ δεκνζίσο 

λα δηακαξηχξνληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε απφ 14-8-2018 δεκφζηα 

δήισζε ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ  Νέαο κχξλεο, θ. πκεψλ, ηελ νπνία 

ελζέηνπκε απηνχζηα θάησζη: 
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«Δμ αθνξκήο εξσηήζεσλ πνπ κνπ έγηλαλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Γηαξθνχο Ιεξάο 

Σπλφδνπ, ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζάγεη ν Νφκνο 4559 (ν νπνίνο ςεθίζηεθε 

θαη δεκνζηεχηεθε πξνζθάησο, ΦΔΚ 142/3.8.018, η.Α΄) γηα ηα Ηζπραζηήξηα θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Ιεξάο Σπλφδνπ ηεο Ιεξαξρίαο (άξζξν 50, «ζέκαηα ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Διιάδνο»), αλαγθάδνκαη λα δειψζσ ηα αθφινπζα: 

1. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ εηέζεζαλ ππφςηλ ηεο Ιεξάο Σπλφδνπ θαη θπζηθά νχηε 

ζπδεηήζεθαλ νχηε θαη έηπραλ ηεο εγθξίζεψο ηεο.  

2. Αλέθαζελ σο Δπίζθνπνο, ζπκκεξηδφκνπλ ηελ γλψκε ηνπ καθαξηζηνχ Μεηξνπνιίηνπ 

Φηιίππσλ, Πξνθνπίνπ, φηη θπξίσο εκείο νη Ιεξάξρεο νθείινπκε ζεβαζκφ ζην θείκελν ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ καο Φάξηνπ. Τξνπνπνηήζεηο επί ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ππεξεηνχλ θαηξηθέο 

ζθνπηκφηεηεο, κφλν δεκηά πξνθαινχλ καθξνπξφζεζκα ζηελ Δθθιεζία. Δπηπιένλ, φηαλ 

απηέο δελ έρνπλ κειεηεζεί ζνβαξά θαη δελ απνθαζίδνληαη απφ ηελ Ιεξά Σχλνδν ηεο 

Ιεξαξρίαο, επηηξέπνπλ ζηελ πνιηηεία γηα ηνπο δηθνχο ηεο ιφγνπο λα παξεκβαίλεη 

λνκνζεηηθά, φπνηε ην ζειήζεη, αγλνψληαο ηελ Ιεξαξρία. 

3.  Όπνηνη εηζεγήζεθαλ θαη κεζφδεπζαλ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο λα ςεθηζηνχλ νη 

επίκαρεο ηξνπνπνηήζεηο, αο γλσξίδνπλ φηη ηξαπκάηηζαλ ην θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία 

νιφθιεξεο ηεο ζεπηήο Ιεξαξρίαο θαη αλαζηάησζαλ ελ κέζσ ηεο ηεξήο πεξηφδνπ ηνπ 

Γεθαπεληαπγνχζηνπ ηηο ζπλεηδήζεηο εθαηνληάδσλ κνλαρψλ θαη αλαξίζκεησλ πηζηψλ, πνπ 

κε αγάπε θαη εκπηζηνζχλε πεξηβάιινπλ ηα Ηζπραζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο καο». 

    

    ---------------------------- 

Καηφπηλ ηνπ γελνκέλνπ ζθαλδαιηζκνχ, ε Γ.Η.. αλαγθάζζεθε ζηελ 161
ε
 

πλνδηθή Πεξίνδν θαη ζηελ ζπλεδξία απηήο ζηηο 27-8-2018, εμέδσζε ΓΔΛΣΗΟ 

ΣΤΠΟΤ, ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη: «άπαζεο νη αλσηέξσ λνκνζεηηθέο 

αιιαγέο (για τα Ι.Ησσταστήρια) είραλ δεηεζεί από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, κειεηεζεί θαη εγθξηζεί κε απνθάζεηο ηεο Γηαξθνχο Ιεξάο Σπλφδνπ 

(Γ.Ι.Σ.) ζε δχν Σπλεδξίεο (ηεο 19-6-2015 θαη ηεο 1-2-2016) θαη ζην πιαίζην ηεο λφκηκεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γ.Ι.Σ., θαηά ην άξζξν 9 παξ.2 ηνπ Καηαζηαηθνχ Φάξηε ηεο Δθθιεζίαο 

ηεο Διιάδνο. Τέινο, ε Γ.Ι.Σ. αζρνιήζεθε κε ζέκαηα ππνβιεζέληα απφ Σπλνδηθέο 

Δπηηξνπέο θαη έιαβε απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηξέρνληα ππεξεζηαθά ζέκαηα». 

 

    ----------------------------- 

 

ηηο 3 Απγνχζηνπ 2018 ε Ηεξά χλνδνο θάησ απφ αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη ζε 

απφιπηε ζπλελλφεζε κε ηελ άζεε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ (πνπ ζπλερψο πξνέβαηλε ζε 

λνκνζεηήκαηα αληίζεηα κε ηα φζα ν Θείνο Ννκνζέηεο έρεη νξίζεη θαη επηρεηξνχζε ηε 

δηαίξεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Δθθιεζίαο, πξνσζψληαο ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ Άξζξνπ 3 

ηνπ πληάγκαηνο, επηζπκψληαο έηζη λα κεηαηξέςεη ην επζεβέο έζλνο καο ζε 

«νπδεηεξφζξεζθν»), πξνέβε ζηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4559/2018, ΦΔΚ Α΄, 142/3.8.2018, ελ 

πιήξε αγλνία ησλ Ζζπραζηεξίσλ. 

Με ηνλ ελ ιφγσ λφκν επηρεηξείηαη ε θαηάιπζε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απηνηεινχο κνξθήο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Ζζπραζηεξίσλ! Ζ εηδηθή απηή πεξί 

ησλ Ζζπραζηεξίσλ ηξνπνινγία ηέζεθε ηερλεέλησο κέζα ζε έλα εληειψο άζρεην ζρέδην 

λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ, κε ηίηιν: «Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, Ηφλην Παλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο». Μέζα, ινηπφλ, ζ’απηφ ην 

θαηλνκεληθά άζρεην ζρέδην λφκνπ, ελέζεζαλ θαη ηηο ηξνπνινγίεο «Θέκαηα 
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Μνπθηεηψλ», δηά ηνπ νπνίνπ «θαιχπηνληαη πιένλ απφ ην δεκφζην νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ κνπθηεηψλ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη ζξεζθεπηηθέο 

αλάγθεο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο πιένλ ησλ κνπθηεηψλ 

ζα βαξαίλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο & 

Θξεζθεπκάησλ…».  

Δλ ζπλερεία, ελέζεζαλ ηελ ηξνπνινγία κε ηίηιν: «Υπνζηήξημε επηζηεκνληθνχ 

έξγνπ γηα ηνλ δηάινγν κεηαμύ ζξεζθεπηηθώλ θνηλνηήησλ, ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κηζαιινδνμίαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ αληηζεκηηηζκνχ». Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ απνθαζίδνπλ λα επηρνξεγνχλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ην 

Οξζφδνμν Κέληξν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζην ακπεδχ Γελεχεο… «γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηαζξεζθεηαθνχ δηαιφγνπ… ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ,… ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο, ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηνπ αληηζεκηηηζκνχ». 

 

Αθνχ, ινηπφλ, πξνέβεζαλ ζε επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο 

κνπθηήδεο, αθνχ κεξίκλεζαλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηνλ δηαζξεζθεηαθφ δηάινγν, ζηε 

ζπλέρεηα θαη κε αληίζεηε δηάζεζε γηα ηα Ηεξά Ζζπραζηήξηα, λνκνζέηεζαλ ηελ 

θαηάιπζε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απηνηεινχο κνξθήο ίδξπζεο, δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ΥΧΡΗ ΓΗΑΛΟΓΟ. 

 

χκθσλα κε ην απφ 27-8-2018 Γειηίν Σχπνπ ηεο Γ.Η.., ηη λα ππνζέζνπκε, Άγηνη 

Αξρηεξείο; ηη: «νη λνκνζεηηθέο αιιαγέο γηα ηα Ζζπραζηήξηα δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνπ ΤΡΗΕΑ, θ. Γαβξφγινπ»; Άξα ν 

θπξίσο ππεχζπλνο είλαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ; Καη κε πνηα 

αθνξκή, πνηα αηηία, πνην θίλεηξν θαη πνην φθεινο ζα έπξεπε Δζείο, σο αλσηάηε 

εθθιεζηαζηηθή αξρή, λα δηεπθνιχλεηε ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο ππνπξγηθήο επηηαγήο;  

 

Δκείο –ην Ζζπραζηήξηφ καο- ελεκεξσζήθακε γηα ηελ ςήθηζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ 

απφ ηνλ λνκηθφ καο ζχκβνπιν, δηθεγφξν Παηξψλ, θ. Ησάλλε Καλειιφπνπιν, ν νπνίνο 

έιαβε γλψζε ηπραίσο, δηφηη ελεκεξψζεθε απφ πνιηηηθφ πξφζσπν, πνπ ηνπ ζπλέζηεζε 

ηελ πξνζνρή γη’απηφ πνπ επηρεηξείηαη. Γελ είρακε θακκία ελεκέξσζε νχηε απφ ηνλ 

νηθείν καο Μεηξνπνιίηε θαη αγλννχκε αλ θαη Δθείλνο είρε εμ Τκψλ ελεκεξσζεί. 

 

Ακέζσο κέζσ ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ καο θ. Θενθιήηνπ, εκείο 

απνζηείιακε πξνο ηελ Ηεξαξρία ηεο Δθθιεζίαο θαη ηελ Ηεξά χλνδν ην κε αξηζ. πξση. 

23/21.9.2018 έγγξαθφ καο, γηα ην νπνίν καο ρνξεγήζεθε ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ 

εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 421/25.9.2018. Σν θείκελν ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ 

παξαζέηνπκε θάησζη απηνχζην: 

 

« Προσ 

άπαντασ τουσ Αρχιερείσ τθσ Ι. υνόδου 
τθσ Ιεραρχίασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 
Άγιοι Αρχιερείσ, ευλαβϊσ, νοερϊσ κζτουμε τθν μετάνοιά μασ, καταςπαηόμενοι τθν 
Αγίαν και Χαριτόβρυτον Δεξιάν ασ, εξαιτοφμενοι τασ Αγίασ και Θεοπεικείσ 
Πατρικάσ ευχάσ ασ. 
Φρονϊντασ, Άγιοι Αρχιερείσ, ότι Τμείσ και θμείσ Ζναν και τον Αυτόν Κφριον ζχουμε, 
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και εισ τασ ιδίασ Αυτοφ εντολάσ ομοίωσ υπόχρεοι  είμεκα πάντεσ να τθροφμε, με 
ςκοπό τθν ενότθτα τθσ πίςτεωσ διά  τθσ Αγάπθσ, υιϊκϊσ και κυγατρικϊσ ωσ προσ 
Πατζρασ απευκφνομε ταπεινά τθν παροφςα παράκλθςθ. 
Είναι γνωςτόν εισ Τμάσ ότι ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ που εξζδωςε θ Δ.Ι.. κατά 
τθν πρϊτθ τθσ υνεδρία για τον μινα Αφγουςτο, ςτισ 27-8-2018, διευκρινίηεται ότι 
εκ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ηθτικθκε όπωσ 
νομοκετθκοφν άπαςεσ οι κατωτζρω (που κα εκκζςουμε) νομοκετικζσ αλλαγζσ για 
τα Ιερά Ηςυχαςτιρια. Η Δ.Ι.. ςυνεφϊνθςε με τθν πρόταςθ και επικυμία του 
Τπουργείου, και όπωσ είναι πλζον γνωςτό, ψθφίςκθκε ο Νόμοσ 4559/2018 (ο 
οποίοσ δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Αϋ 142/3.8.2018), άνευ ουδεμίασ ενθμερϊςεωσ των 
Ιερϊν Ηςυχαςτθρίων εκ μζρουσ των επιχωρίων Επιςκόπων και τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ 
υνόδου, και μζχρι ςιμερα που γράφουμε τθν παροφςα, ουδεμία ενθμζρωςθ 
λάβαμε ποτζ εκ του οικείου Μθτροπολίτου μασ (διότι προφανϊσ και αυτόν ουδείσ 
τον είχε ενθμερϊςει). Ο εν λόγω νόμοσ διά των ςχετικϊν αυτοφ άρκρων, αποςκοπεί 
ςτθν κατάλυςθ τθσ αυτοδιοίκθτθσ και αυτοτελοφσ μορφισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 
των Ηςυχαςτθρίων. Διά του ανωτζρω νόμου, το κράτοσ πλζον αποκτά αρμοδιότθτα 
καταςτατικοφ διαχειριςτικοφ ελζγχου ςτα Ηςυχαςτιρια. Οι διατάξεισ του νόμου 
ζχουν αναδρομικι ιςχφ και κα εφαρμοςκοφν και ςτα υφιςτάμενα Ηςυχαςτιρια 
(παρ’όλεσ τισ αντίκετεσ αναφορζσ ςτα ιδρυτικά τουσ κείμενα και αςχζτωσ με το 
μζχρι ςιμερα κακεςτϊσ λειτουργίασ τουσ). Ο ψθφιςκείσ νόμοσ ςτοχεφει 
αποκλειςτικά ςτθν εξομοίωςθ των Ηςυχαςτθρίων με τισ Ι. Μονζσ που είναι Ν.Π.Δ.Δ. 
Επίςθσ ο εν λόγω νόμοσ δίνει πλζον ςτον επιχϊριο Επίςκοπο τθ δυνατότθτα να 
μπορεί να αλλάηει κατά το δοκοφν τον οργανιςμό των Ηςυχαςτθρίων, με πρόταςι 
του ςτθν Ιερά φνοδο (Διαρκι ι τθσ Ιεραρχίασ), εμφανίηοντασ μάλιςτα τθν απόφαςθ 
που κα προκφπτει, όχι ωσ δικι του, αλλά του ανωτζρου αυτοφ οργάνου (τθσ Ιεράσ 
υνόδου), επεμβαίνοντασ ζτςι, «νομιμοφανϊσ», ουςιαςτικά ςτθν εςωτερικι ηωι 
τθσ Αδελφότθτοσ. 
Σο ςυγκεκριμζνο κζμα ζχει πνευματικι, θκικι και νομικι διάςταςθ. 
Τπομνιουμε δε ταπεινά ότι όταν ο Τπουργόσ νομοκζτθςε παρομοίωσ για το 
προςκφνθμα τθσ Σινου, θ διοικοφςα Εκκλθςία απεφάνκθ ότι πρόκειται περί 
«φαςιςτικισ νοοτροπίασ». Περί των Ηςυχαςτθρίων είναι «δθμοκρατικι 
διαδικαςία;» 
Άγιοι Αρχιερείσ, θ επικυμία μιασ άκεθσ κυβερνιςεωσ να πλιξει τον κεςμό των 
Ηςυχαςτθρίων και κατ’ επζκταςθ τον μιςό μοναχικό πλθκυςμό τθσ πατρίδοσ μασ, 
ζγινε αμζςωσ δεκτι από μζλθ τθσ Δ.Ι.., χωρίσ αυτό το ςοβαρό κζμα να  τεκεί, ωσ 
όφειλε, ενϊπιον τθσ Ιεράσ υνόδου  τθσ Ιεραρχίασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, 
αγνοικθκαν οι πλείςτοι Αρχιερείσ ςτισ Μθτροπόλεισ των οποίων ζχουν ιδρυκεί –
υπό τθν ευλογία τουσ ι τθν ευλογία των προκατόχων τουσ- Ιερά Ηςυχαςτιρια.  
Επίςθσ όχι μόνον δεν ετζκθ υπ’όψιν των Ιερϊν Ηςυχαςτθρίων θ δόλια επικυμία τθσ 
άκεθσ κυβερνιςεωσ, αλλά υπό τθσ διοικοφςθσ Εκκλθςίασ επιμελϊσ απεκρφβθςαν 
όλεσ οι μεκοδεφςεισ τθσ κυβερνιςεωσ, μζχρι τθν ψιφιςθ του νόμου και μζχρι 
ςιμερα. 
Κατόπιν των ανωτζρω, και ζχοντασ υπ’όψιν μασ ότι Εισ ο Πατιρ και Εισ ο Κφριοσ και 
«Εισ ο Ποιμιν και Επίςκοποσ των ψυχϊν (θμϊν) και Τμϊν» (Αϋ Πετρ. κεφ.βϋ, 25), και 
ότι Τμείσ οριςκικατε υπό του Κυρίου ίνα πρόνοιαν ποιείτε περί θμϊν των 
αςκενεςτζρων και υπό του Κυρίου Τμϊν, ασ επιςθμάνκθκε: «οίδατε ότι οι 
άρχοντεσ των εκνϊν (και άκεεσ κυβερνιςεισ και υπουργοί) κατακυριεφουςιν αυτϊν 
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και οι μεγάλοι κατεξουςιάηουςιν αυτϊν. ουχ οφτωσ ζςται εν υμίν…. Ώςπερ ο υιόσ 
του ανκρϊπου ουκ ιλκε διακονθκιναι, αλλά διακονιςαι..» (Ματκ. κϋ, 25-28). 
Επίςθσ οι Άγιοι Απόςτολοι των οποίων Διάδοχοι  τυγχάνετε, λζγουν προσ Τμάσ: 
«ποιμάνατε το εν υμίν ποίμνιον του Θεοφ, επιςκοποφντεσ μθ αναγκαςτϊσ, 
αλλ’εκουςίωσ, μθδζ αιςχροκερδϊσ, αλλά προκφμωσ, μθδ’ωσ κατακυριεφοντεσ των 
κλιρων, αλλά τφποι γινόμενοι του ποιμνίου» (Αϋ Πετρ. κεφ.εϋ, 2-3)· και ««Δει γαρ 
τον Επίςκοπον… δίκαιον είναι». Κατόπιν αυτϊν, εν τω ονόματι του Κυρίου Ιθςοφ 
Χριςτοφ, ταπεινά παρακαλοφμε όπωσ εν όψει τθσ υγκλιςεωσ τθσ Ιεράσ υνόδου 
τθσ Ιεραρχίασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ υνόδου ςτισ 2 Οκτωβρίου 2018, κζςετε το κζμα 
εκτάκτωσ ςτθν ανωτζρω Ι. φνοδο τθσ Ιεραρχίασ, και ηθτιςετε να αρκεί ο 
ςκανδαλιςμόσ, θ αδικία και θ επιβουλι ενάντια ςε πλικοσ Ιερϊν εμνυμάτων, ςτα 
οποία εγκαταβιοφν ψυχζσ αφιερωμζνεσ εισ τον Κφριον Τμϊν και θμϊν, και 
λαμβάνουν τθν ευλογία και τον αγιαςμό πλικοσ πιςτϊν, των προςκυνοφντων και 
λατρευόντων τον Κφριό μασ. 
Παρακαλοφμε, λοιπόν, όπωσ ωσ Ι. φνοδοσ τθσ Ιεραρχίασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, 
λάβετε απόφαςθ ϊςτε: «Με ειδικι τροπολογία επί του επίμαχου νόμου, οριςκεί ότι 
ο Ν. 4559/2018 δεν ζχει αναδρομικι ιςχφ και δεν ιςχφει για τα ιδθ προ τθσ 3-8-2018 
ςυςτακζντα Ηςυχαςτιρια, αλλά κα ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο για όςα ιδρυκοφν 
από τθν κζςπιςθ του νόμου και μετά τθ δθμοςίευςι του (ΦΕΚ Αϋ 142/3.8.2018)». 
Εξαιτοφμενοι τασ Αγίασ και Θεοπεικείσ ευχάσ ασ, διατελοφμε εν αναμονι των 

Πατρικϊν ασ ενεργειϊν». 
 

 
 

Σν ελ ιφγσ έγγξαθν δηαβηβάζζεθε ππφ ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ καο 

πξνο ηελ Ηεξά χλνδν, θαη φρη κφλνλ δελ ειήθζε ππ’φςηλ, φρη κφλνλ δελ ιάβακε 

νπδεκία απάληεζε εθ ηεο Ηεξάο πλφδνπ κέρξη ζήκεξα, αιιά νχηε θαλ αξηζκφο 

πξσηνθφιινπ δελ καο ρνξεγήζεθε· παξαηχπσο, βεβαίσο. 

 

Δλ ζπλερεία, έρνληαο ππ’φςηλ καο ηνπο αλσηέξσ λφκνπο πεξί ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ Γηνηθνπκέλσλ, θαηαζέζακε κέζσ ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ καο, ηελ κε 

αξηζ. πξση. 27/25.9.2018 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΗΣΖΖ καο πξνο ηελ Ηεξά χλνδν θαη 

ιάβακε εθ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεψο καο αξηζκφ πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 

422/25.9.2018. Σν θείκελν ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ παξαζέηνπκε θάησζη απηνχζην: 

 

 

ΜΕ                                                                « ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΑΙΣΗΗ ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΝΝΟΜΟΤ ΤΜΦΕΡΟΝΣΟ 

                                                          Π Ρ Ο   
1) Σον Αρχιγραμματζα τθσ Ιεράσ υνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 
2) Σθν Νομικι Τπθρεςία τθσ Ιεράσ υνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 
               25 επτεμβρίου 2018  
ΘΕΜΑ: Αίτθςθ για χοριγθςθ Πρακτικϊν των υνεδριάςεων τθσ  Διαρκοφσ  Ιεράσ 
υνόδου (Δ.Ι..) τθσ 19-6-2015 και τθσ 1-2-2016, λόγω ειδικοφ ζννομου 
ςυμφζροντοσ, και λοιπϊν εγγράφων. 

 
Σον Αφγουςτο 2018 ψθφίςκθκε ο Νόμοσ 4559/2018, ο οποίοσ δθμοςιεφκθκε ςτο 
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ΦΕΚ Αϋ 142/3.2.2018. Εντόσ αυτοφ του νόμου με ειδικι τροπολογία επιχειρείται θ 
κατάλυςθ τθσ αυτοδιοίκθτθσ και αυτοτελοφσ μορφισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των 
Ιερϊν Μονϊν με τθν μορφι των Ιερϊν Ηςυχαςτθρίων (όπωσ είναι και το δικό μασ). 
Ουδζποτε προ τθσ κατακζςεωσ του ανωτζρω νόμου ι ζςτω μετά τθν ψιφιςι του, τα 
Ιερά Ηςυχαςτιρια δεν λάβαμε τθν οποιαδιποτε ενθμζρωςθ από τθν Ιερά φνοδο ι 
τον επιχϊριο Επίςκοπό μασ (προφανϊσ και αυτόσ δεν είχε κάποια ενθμζρωςθ). 
Κατόπιν των ανωτζρω, θ ενθμζρωςι μασ υπιρξε εκ διαδόςεων από το διαδίκτυο. 
Μάλιςτα ο εβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Νζασ μφρνθσ, κ. υμεϊν, ςτισ 14 
Αυγοφςτου 2018 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ι. Μθτροπόλεωσ προζβθ ςε δθμοςίευςθ 
άρκρου του με τίτλο: «Δθλϊςεισ του εβ. Μθτροπολίτου μασ». Εντόσ αυτοφ 
γνωςτοποιεί ότι οι τροποποιιςεισ περί των Ηςυχαςτθρίων που ψθφίςκθκαν ςτο 
άρκρο 50 του Ν.4559/2018, «δεν ετζκθςαν υπόψιν τθσ Ιεράσ υνόδου και φυςικά 
οφτε ςυηθτικθκαν οφτε και ζτυχαν τθσ εγκρίςεϊσ τθσ». Σο ίδιο διαδίδεται ατφπωσ 
και εξ άλλων Μθτροπολιτϊν. 
Σθν Δευτζρα 27 Αυγοφςτου 2018 ςυνιλκε θ Δ.Ι.. τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ςτθν 
161θ υνοδικι Περίοδο και με Δελτίο Σφπου ανακοίνωςε για τισ επελκοφςεσ 
μεταβολζσ ςτον Καταςτατικό Χάρτθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ με τον Νόμο 
4559/2018, οι οποίεσ αφοροφν ςτα Ηςυχαςτιρια, ότι: «Διευκρινίηεται ςχετικϊσ με 
ερωτιματα προκλθκζντα εξαιτίασ προςφάτωσ δθμοςιευκείςθσ ανακοινϊςεωσ, ότι 
άπαςεσ οι ανωτζρω νομοκετικζσ αλλαγζσ είχαν ηθτθκεί από το Τπουργείο Παιδείασ, 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, μελετθκεί και εγκρικεί με αποφάςεισ τθσ Διαρκοφσ 
Ιεράσ υνόδου (Δ.Ι..) ςε δφο υνεδρίεσ τθσ 19-6-2015 και τθσ 1-2-2016». 
Ε π ε ι δ ι 
Κάποιοι αποφάςιςαν για εμάσ (χωρίσ εμάσ) χωρίσ καμμία απολφτωσ ςτοιχειϊδθ 
ενθμζρωςι μασ και προζβθςαν ςε δθμιουργία Νόμου, διά του οποίου καταλφουν  
τθν ουςιαςτικι νομικι μορφι των Ηςυχαςτθρίων, ενζργεια που επιφζρει οδυνθρζσ 
και καταςτρεπτικζσ ςυνζπειεσ ςτισ Αδελφότθτεσ των Ηςυχαςτθρίων και ςτο δικό 
μασ. 
Επειδι ουδζποτε ενθμερωκικαμε αρμοδίωσ περί τοφτου. 
Επειδι είναι απόλυτα ςαφζσ ότι ζχουμε ειδικό ζννομο ςυμφζρον να λάβουμε όλα 
τα ςχετικά ζγγραφα που αφοροφν αυτι τθν νομικι αντιςυνταγματικι ενζργεια, και 
για να λάβουμε γνϊςθ, και για να προςφφγουμε όπου ο νόμοσ ορίηει για τθν 
ακφρωςθ του νόμου. 
ΔΙΑ ΣΑΤΣΑ ΑΙΣΟΤΜΕΘΑ ΟΠΩ 
1) Μασ προςκομίςετε επικυρωμζνο αντίγραφο του εγγράφου, διά του οποίου το 
Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων προζβθ ςε αίτθςθ προσ τθν Ιερά φνοδο ι 
προσ όποια εκκλθςιαςτικι Αρχι τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, εντόσ του οποίου 
καταγράφει το αίτθμά του για τισ νομοκετικζσ αλλαγζσ που αφοροφν τα 
Ηςυχαςτιρια και που ςυμπεριελιφκθςαν τελικά ςτον Νόμο 4559/2018. 
2) Παρακαλοφμε να μασ προςκομίςετε επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ εγγράφου 
ειςθγιςεωσ τθσ υνοδικισ Επιτροπισ επί του Μοναχικοφ Βίου προσ τθν Ιερά 
φνοδο, διά τθσ οποίασ αποφαίνεται για τισ νομοκετικζσ αλλαγζσ που ζγιναν για τα 
Ηςυχαςτιρια με τον Νόμο 4559/2018.  
3) Παρακαλοφμε να μασ προςκομίςετε επικυρωμζνα αντίγραφα των Πρακτικϊν τθσ 
υνεδρίασ τθσ Δ.Ι.. από 19-6-2015 και τθσ από 1-2-2016, όπου εντόσ αυτϊν (όπωσ 
ανακοίνωςε θ Δ.Ι.. ςτισ 27-8-2018), καταγράφεται θ ςυηιτθςθ και θ τελικι ζγκριςθ 
για να επζλκουν οι μεταβολζσ ςτον Καταςτατικό Χάρτθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 
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με τον νόμο 4559/2018, οι οποίεσ αφοροφν τα Ηςυχαςτιρια και το δικό μασ 
Ηςυχαςτιριο. 
4) Παρακαλοφμε να μασ προςκομίςετε επικυρωμζνο αντίγραφο του υνοδικοφ 
εγγράφου, διά του οποίου ενθμερϊςατε τα Ιερά Ηςυχαςτιρια διά μζςου των 
επιχϊριων Επιςκόπων για το αίτθμα του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, να επιφζρει μεταβολζσ ςτον Καταςτατικό Χάρτθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ 
Ελλάδοσ για τα Ιερά Ηςυχαςτιρια και διά του οποίου ενθμζρωςε ωσ όφειλε θ Δ.Ι.. 
τα Ηςυχαςτιρια (και το δικό μασ) για τισ αποφάςεισ τθσ Δ.Ι.. τθσ 19-6-2015 και τθσ 
1-2-2016, ςτισ οποίεσ αποφάςιςε για τισ επελκοφςεσ μεταβολζσ ςτον Καταςτατικό 
Χάρτθ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ με τον νόμο 4559/2018 για τα Ιερά Ηςυχαςτιρια. 
5) Παρακαλοφμε να μασ προςκομίςετε επικυρωμζνο αντίγραφο του υνοδικοφ 
εγγράφου, διά του οποίου θ Δ.Ι.. προζβθ ςε ενθμζρωςθ των Ηςυχαςτθρίων (και 
του δικοφ μασ) διά των επιχωρίων Επιςκόπων, ότι τον Αφγουςτο 2018 ψθφίςκθκε ο 
Νόμοσ 4559/2018 κατά και περί των Ηςυχαςτθρίων. 
6) Παρακαλοφμε να μασ προςκομίςετε τα ανωτζρω ζγγραφα εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν και διά του επιχωρίου Μθτροπολίτθ μασ να μασ χορθγθκεί άμεςα ο 
αρικμόσ πρωτοκόλλου που κα λάβει θ παροφςα. 
 

 

 

 

 Γπζηπρψο κέρξη ζήκεξα πνπ θαηαζέηνπκε ηελ παξνχζα, νπδεκία απάληεζε 

ιάβακε, νπδέλ έγγξαθν εθ ησλ αηηνπκέλσλ καο ρνξεγήζεθε, θαη νχηε θαλ καο 

ρνξεγήζεθε αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ηνλ νπνίν επαλεηιεκκέλσο δεηήζακε.  

 

Πιήξεο, ινηπφλ, απαμίσζε, θαηαθξφλεζε θαη θαηαπάηεζε ησλ ζηνηρεησδψλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ καο, απφ πνηνπο; Απφ απηνχο ζηνπο νπνίνπο ν Έλαο θαη 

κνλαδηθφο καο Κχξηνο έρεη εληαιζεί: «Ὁξᾶηε κή θαηαθξνλήζεηε ἑλφο ηῶλ κηθξῶλ 

ηνχησλ (θαί ἐιαρίζησλ)» (Μαηζ.,θεθ.ΗΖ΄,10). Καη ζηνπο Αγίνπο Απνζηφινπο, ησλ 

νπνίσλ δηάδνρνη Τκείο ηπγράλεηε, ελεηείιαην: «Οἴδαηε ὅηη νἱ ἄξρνληεο ηῶλ ἐζλῶλ 

θαηαθπξηεχνπζηλ αὐηῶλ θαί νἱ κεγάινη θαηεμνπζηάδνπζηλ αὐηῶλ. 26 νὐρ νὕησο ἔζηαη ἐλ 

ὑκῖλ, ἀιι’ὅο ἐάλ ζέιῃ ἐλ ὑκῖλ κέγαο γελέζζαη, ἔζηαη ὑκῶλ δηάθνλνο, 27 θαί ὅο ἐάλ ζέιῃ ἐλ 

ὑκῖλ εἶλαη πξῶηνο, ἔζηαη ὑκῶλ δνῦινο· 28 ὥζπεξ ὁ πἱφο ηνῦ ἀλζξψπνπ νὐθ ἦιζε 

δηαθνλεζῆλαη, ἀιιά δηαθνλῆζαη θαί δνῦλαη ηήλ ςπρήλ αὐηνῦ ιχηξνλ ἀληί πνιιῶλ» 

(Μαηζ. θεθ.Κ΄, 25-28). 

 

 

εβαζκηψηαηνη Άγηνη Αξρηεξείο, ε Αξρή ηεο Γηαθάλεηαο είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο 

ηεο ρξεζηήο Γηνηθήζεσο θαη πξέπεη λα δηέπεη θπξίσο ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο δηνηθεηηθήο αξρήο. Ζ δηαθάλεηα ηεο Γηνηθεηηθήο Τκψλ δξάζεο 

επηβάιιεη αξρηθά ηε δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ ηεο εμνπζίαο 

θαη ηεο Γηνηθήζεσο, θαη επηπιένλ ε απνθάιπςε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία 

ζηεξίρζεθε ε δξάζε ηεο Γηνίθεζεο. Οθείιαηε, ινηπφλ, εθαξκφδνληαο ηελ Αξρή ηεο 

δηαθάλεηαο λα καο ρνξεγήζεηε φια ηα λνκίκσο αηηνχκελα. Σν δηθαίσκα ηεο δηαθάλεηαο 
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είλαη πληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλν (βι. άξζξ.5Α πλη., άξζξ. 14§9 πλη., άξζξ. 10§3 

πλη.). 

 

Σν δηθαίσκα ηεο δηαθάλεηαο είλαη ζεζκνζεηεκέλν θαη θαηνρπξσκέλν θαη ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Γίθαην, κε ηελ ππ’αξηζ. 17 Γήισζε ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

ηνπ 1992, πνπ νξίζζεθε φηη: «Η ζπλδηάζθεςε ζεσξεί φηη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ εληζρχεη ηε δεκνθξαηηθφηεηα ησλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ πξνο ηε δηνηθνχζα αξρή. Γη’απηφ ηνλ ιφγν, ε ζπλδηάζθεςε 

ζπληζηά λα ππνβάιεη ε επηηξνπή ζην Σπκβνχιην, ην αξγφηεξν ην 1993, έθζεζε ζρεηηθά κε 

ηα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζην λα δηεπξχλνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δηαζέηνπλ ηα φξγαλα».  

Δλ ζπλερεία κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ην άξζξν 225 πλΘεθ νξίδεηαη φηη: 

«Κάζε πνιίηεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη θάζε θπζηθφ θαη λνκηθφ πξφζσπν, κε 

θαηνηθία ή έδξα ζε θξάηνο κέινο, δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηνπ 

επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ, ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο».  

Αθνινχζσο, εθδφζεθε ν Καλνληζκφο 1049/2001/ΔΚ, ν νπνίνο θαζφξηζε 

αλαιπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ 

επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο. Παξάιιεια 

θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο, απαληάηαη θαη ζηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

Δπξσπατθήο Έλσζεο άξζξ. 42, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Κάζε πνιίηεο ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο, θαζψο θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ή έρεη θαηαζηαηηθή έδξα 

ηνπ ζε έλα θξάηνο-κέινο, έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ ζεζκηθψλ θαη 

ινηπψλ νξγάλσλ θαη νξγαληζκψλ ηεο έλσζεο, αλεμαξηήησο ππνζέκαηνο».  

 

Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εμέιημε απνηέιεζε ε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Οδεγίαο 

2003/98/ΔΚ, γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε νπνία 

κεηαθέξζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηνλ Ν. 3448/2006. 

 

Με ηα αλσηέξσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζην ζέκα πνπ θαινχκεζα λα 

θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο, ε Ηεξά χλνδνο σο Γηνηθνχζα εθθιεζηαζηηθή Αξρή, 

ελεξγεί ελ πλεχκαηη αδηαθάλεηαο, κε απνηέιεζκα λα καο ζηεξεί ην δηθαίσκα 

πιεξνθφξεζεο θαη κάιηζηα ηνπ θνπνχ  γηα ηνλ νπνίν επηβάιιεη ζε εκάο ηα επαρζή θαη 

αληηζπληαγκαηηθά λνκνζεηήκαηα, δει. θξαηά εκάο ζε άγλνηα ηνπ νπζησδέζηεξνπ 

δεηήκαηνο: ηνπ θνπνχ απηνχ ηνπ λνκνζεηήκαηνο. Ωζηφζν, έζησ θαη ππφ ηελ 

αδηαθάλεηα απηή, ζα πξνζπαζήζνπκε ηαπεηλά λα εθζέζνπκε ΔΚΣΔΝΧ πεξαηηέξσ σο 

πξνο ην λνκηθφ κέξνο, ηελ επί ηνπ δεηνπκέλνπ ζεψξεζή καο. 

 

 ----------------------------------------  
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      ΜΔΡΟ Β΄ 

 
 

9)  Ζ ΘΔΧΡΖΖ ΜΑ ΚΑΗ ΟΗ ΑΠΟΦΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ ΣΟΤ 

ΑΠΟΣΑΛΛΔΝΣΟ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΔΡΗ ΣΧΝ 

ΖΤΥΑΣΖΡΗΧΝ 

 

      Δπί ηνπ Άξζξνπ 1 

 
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηαηχπσζε, εμηζψλνληαη λνκηθά, θαηά ην γξάκκα ηνπ 

λφκνπ, ηα Η. Ζζπραζηήξηα κε ηηο Η. Μνλέο (Ν.Π.Γ.Γ.). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ε 

κνλαδηθή δηαθνξά ε νπνία ζα πθίζηαηαη ζην εμήο, λα αθνξά κφλνλ ηε κνξθή ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, ήηνη νη Ηεξέο Μνλέο ζα είλαη δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα Ηεξά 

Ζζπραζηήξηα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Ζ εμίζσζε απηή βεβαίσο, πάζρεη λνκηθψο, θαζψο 

παξαβαίλεη ζεηξά ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ζα εθζέζνπκε θαησηέξσ. 

πσο είλαη γλσζηφ, ν φξνο "Ζζπραζηήξην", θαζηεξψζεθε, φρη γηα λα ζεκάλεη 

θάηη δηαθνξεηηθὸ απφ εθείλν πνπ ε εθθιεζηαζηηθὴ παξάδνζε νλνκάδεη κνλή, αιιὰ, γηα 

λα εθθξάζεη ηε λνκηθή έλλνηα «Η. Μνλὴ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ». ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκφ 

«Πεξί ησλ ελ Διιάδη Οξζνδόμσλ Μνλψλ θαη Ηζπραζηεξίσλ» (39/12-6-1972), ζην 

άξζξν 5 αλαγξάθεηαη: «Ι. Μνλαί Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ηζπραζηήξηα)». Καηά ηνχην, σο 

πξνο ηε λνκηθὴ ηνπ ππόζηαζε, δηαθξίλεηαη ην Ζζπραζηήξην (Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ) απφ ηηο 

Η. Μνλέο (Γεκνζίνπ Γηθαίνπ). 

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Καλνληζκνχ ησλ 

Ζζπραζηεξίσλ, απαιείθνληαη φιεο νη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ δχν απηψλ δηαθξηηψλ λνκηθψλ κνξθψλ Μνλαζηεξίνπ, δηαθέξνπλ δε κφλν ζην 

φλνκα. 

Δμάιινπ, κε ηελ εξκελεία πιήξνπο εμίζσζεο Η. Μνλψλ θαη Η. Ζζπραζηεξίσλ, 

ζπλεγνξεί θαη ην άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ λ. 590/1977, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

ακθηβφινπ ζπληαγκαηηθφηεηαο άξζξν 50 παξ. 2α ηνπ Ν. 4559/2018 (ΦΔΚ Α΄ 

142/3.8.2018), φπνπ νξίδεηαη φηη: «ηα Ιεξά Ηζπραζηήξηα, ιεηηνπξγνύλ δε επί ηε βάζεη 

ησλ πθηζηακέλσλ κέρξη ζήκεξα νξγαληζκώλ απηώλ, νίηηλεο δύλαληαη λα 

ζπκπιεξώληαη θαη λα ηξνπνπνηώληαη εθεμήο δηά θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ, 

εθδηδνκέλσλ ππό ηεο Ι..Ι. ή ηεο Δ.Ι.. θαηόπηλ πξνηάζεσο ηνπ νηθείνπ Αξρηεξέσο, 

δη’ σλ ζα ξπζκίδνληαη ηα ηεο δηνηθήζεσο, δηαρεηξίζεσο ειέγρνπ θαη ελ γέλεη 

ιεηηνπξγίαο απηώλ, σο θαη ηα ηεο ππεξεζηαθήο ελ  γέλεη θαηαζηάζεσο ηνπ 

πξνζσπηθνύ απηώλ». 

Δπηπιένλ  ζην άξζξν 39 παξ. 6 ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ λ. 590/1977, νξίδεηαη φηη: 

«Ο Μεηξνπνιίηεο αζθεί επί ησλ Ιεξώλ Μνλώλ ηεο επαξρίαο απηνύ ηελ θαηά ηνπο 

ηεξνύο θαλόλαο πλεπκαηηθήλ επνπηείαλ δηά ηελ θαλνληζηηθήλ κλεκόλεπζηλ ηνπ 

νλόκαηνο απηνύ ελ ηαηο ηεξαίο αθνινπζίαηο, ηελ ρεηξνζεζίαλ ηνπ Ηγνπκέλνπ, ηελ 

έγθξηζηλ ηεο θνπξάο ησλ κνλαρώλ, ηελ αλάθξηζηλ ησλ θαλνληθώλ παξαπησκάησλ, 

ηελ κέξηκλαλ δηά ηελ θαηά ηνπο ηεξνύο θαλόλαο ιεηηνπξγίαλ ηεο Μνλήο θαη ηνλ 

έιεγρνλ ηεο λνκηκόηεηνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο απηήο. Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ 

θαη σο πξνο ηα Ιεξά Ηζπραζηήξηα αζρέησο λνκηθήο κνξθήο». 
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«Η δηάηαμε ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο εθαξκόδεηαη θαη ζηα πθηζηάκελα 

Ιεξά Ηζπραζηήξηα, αζρέησο αληηζέησλ πξνβιέςεσλ ζηα ηδξπηηθά ηνπο θείκελα θαη 

ηνπ έσο ζήκεξα θαζεζηώηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο».  

 

Δθ ησλ αλσηέξσ, δελ ζηέθεηαη θακκία ακθηβνιία πεξί πιήξνπο λνκηθήο 

εμίζσζεο ησλ Η. Ζζπραζηεξίσλ κε ηηο Η. Μνλέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο 

θαη γηα ηε ζπλαθφινπζε απψιεηα ηνπ απηνδηνηθήηνπ ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ. 

Ζ εμίζσζε απηή πνπ έγηλε ήδε ηππηθά κε ην άξζξν 50 παξ.2α ηνπ Νφκνπ 

4559/2018 (ΦΔΚ Α΄ 142/3.8.2018), πάζρεη πνιιαπιήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, θαζψο 

έξρεηαη ζε θαηαθαλή ζχγθξνπζε κε ηα άξζξα 5 (Διεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, πξνζσπηθή ειεπζεξία), 13 (Πεξί ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο), 17 

(Πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο)  θαη 109  (Γηαζήθε, θσδίθειινο, δσξεά) ηνπ 

πληάγκαηνο. 

 

κσο, νη ηδξπηέο ησλ Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ θηλήζεθαλ θαλνληθψο θαη λνκίκσο, 

γηα ηελ ίδξπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηφηη ε επηζπκία ηνπο ήηαλ λα 

δψζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή ζηηο κνλέο ηνπο, ππνινγίδνληαο ηηο δηαθνξέο 

ζην λνκηθφ θαζεζηψο θαη ηε ιεηηνπξγία κε ηηο Ηεξέο Μνλέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ΝΠΓΓ. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά ησλ δχν λνκηθψλ κνξθψλ είλαη δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη 

αθνξά ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ην απηνδηνίθεην ησλ Ζζπραζηεξίσλ ζε αληίζεζε 

κε ηηο Μνλέο (ΝΠΓΓ) πνπ ππφθεηληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ηνπ νηθείνπ 

Μεηξνπνιίηε.  

 

ηελ επηινγή ησλ ηδξπηψλ ησλ Ζζπραζηεξίσλ, ζπγθαηέλεπζε ηφζν ν νηθείνο 

Αξρηεξεχο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Γ’ Καλφλα ηεο Γ’ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ, φζν θαη 

ε Ηεξά χλνδνο. Αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν λφκνο, ππέβαιαλ ζηελ 

αξκφδηα εθθιεζηαζηηθή αξρή (νηθείν Ηεξάξρε ή ΓΗ) ην αίηεκά ηνπο, ην νπνίν έγηλε 

δεθηφ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ειεπζεξίαο 

πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ πληάγκαηνο, ζπλέηαμαλ ην θαηαζηαηηθφ 

ιεηηνπξγίαο (ζχκθσλν κε ηνπο Ηεξνχο Καλφλεο, ηηο Ηεξέο Παξαδφζεηο ηεο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο θαη ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο) ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν θαηά 

πιάζκα δηθαίνπ είλαη ππνθείκελν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, κε απηνηειή 

ηθαλφηεηα Γηθαίνπ. 

Ζ δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ησλ θαλνληζκψλ ησλ Ζζπραζηεξίσλ, πνπ δίδεηαη ζηε 

ΓΗ (πξνηάζεη ηνπ επηρσξίνπ Αξρηεξέσο) κε ηνλ ηξνπνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ Υάξηε 

ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ζπληζηά επζεία παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

πληάγκαηνο, θαζψο δχλαηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα ηξνπνπνηεζεί ην θαηαζηαηηθφ πνπ 

ειεχζεξα ζπλέηαμαλ σο θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζζπραζηεξίνπ θαη ην ίδξπκα ή ε 

έλσζε πξνζψπσλ πνπ ίδξπζαλ, απνθηά νπζηαζηηθά άιιε λνκηθή κνξθή, φρη 

απηνδηνίθεηε, ηελ νπνία νπδέπνηε αηηήζεθαλ.  

Σα Ζζπραζηήξηα σο λνκηθά πξφζσπα είλαη θνξείο δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζήο ηνπο κνλνκεξψο απφ ην 

θξάηνο ή απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, απνηειεί πξνζβνιή ηεο ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ηφζν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

φζν θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ ηα κέιε ηνπ.  
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Δμάιινπ, «ν νξγαληζκφο ηνπ Ηζπραζηεξίνπ απνηειεί πεγή νπζηαζηηθνχ 

δηθαίνπ, θαζφζνλ πεξηέρεη απξφζσπνπο θαη αθεξεκέλνπο θαλφλεο, νη νπνίνη 

αθελφο νξγαλψλνπλ ην Ηζπραζηήξην εζσηεξηθψο, αθεηέξνπ ξπζκίδνπλ ηηο έλλνκεο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ηζρχνπλ γεληθψο εθ’ φισλ ησλ 

εθάζηνηε κειψλ ηεο Αδειθφηεηάο ηνπ. Πεξαηηέξσ, σο πεγή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ 

δεζκεχεη, εθηφο ησλ κειψλ ηεο Αδειθφηεηαο ηνπ, ηελ εθθιεζηαζηηθή θαη ηελ 

θξαηηθή δηνίθεζε θαη ηα δηθαζηήξηα». 
 

Οη εγθαηαβηνχληεο ζην Ζζπραζηήξην κνλαρνί ή κνλαρέο, θαηά ηελ απφθαζή 

ηνπο λα εγγξαθνχλ ζην κνλαρνιφγην, ζπγθαηαηέζεθαλ λα δήζνπλ ηελ ππφινηπε δσή 

ηνπο ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ φξηδε ν θαλνληζκφο. Ζ άλεπ ζπγθαηαζέζεσο ησλ 

κειψλ ηνπ Ζζπραζηεξίνπ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε δσή ηνπο θαη ν 

εμαλαγθαζκφο ηνπο λα εγθαηαβηψζνπλ ζην Ζζπραζηήξην ππφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θαλνληζκνχ, ζπληζηά απφ κφλε ηεο επζεία 

θαηαζηξαηήγεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ειεπζεξίαο. 

 
Μαθαξηψηαηε Άγηε Αξρηεπίζθνπε, ζηελ Ηδξπηηθή Πξάμε ηνπ Ηεξνχ 

Ζζπραζηεξίνπ ηεο «Αλαιήςεσο ηνπ Κπξίνπ», ζηα θνχξηα ηεο Βνησηίαο, πνπ 

ηδξχζαηε θαη ζεκειηψζαηε εζείο ην 1989 σο Μεηξνπνιίηεο Θεβψλ θαη Λεβαδείαο, 

Α΄Π.Γ.48/1989, ζην  Άξζξν 8, αλαθέξεηαη: «Πξηλ απφ θάζε εγγξαθή ηεο ππνςεθίαο ζηηο 

δφθηκεο, είλαη ππνρξεσκέλε απηή λα απαγγείιιεη κέζα ζην Ναφ, παξνπζία ηεο Ηγνπκέλεο 

θαη ηεο Γεξνληίαο ηνπ Ηζπραζηεξίνπ, βεβαίσζε θαη δήισζε φηη αζπάδεηαη απνιχησο θαη 

νινζρεξψο φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ππνρξεψλεηαη απηή λα 

ηεξεί απαξέγθιηηα απηέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηαβίσζήο ηεο ζην Ηζπραζηήξην». 

 

Με ηα λέα φκσο –επηρεηξνχκελα- δεδνκέλα, γελλάηαη κηα εχινγε απνξία: Δίλαη 

εζηθφ, είλαη πλεπκαηηθφ, είλαη δίθαην θαη ηίκην, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηφζα κέιε ηνπ 

επηβεβαίσζαλ εληφο ηνπ Νανχ φηη «ελψπηνλ ηνπ Θενχ βεβαηψλνπλ θαη δειψλνπλ φηη 

αζπάδνληαη απνιχησο θαη νινζρεξψο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδξπηηθνχ θαλνληζκνχ θαη 

ππνρξεψλνληαη λα ηεξνχλ απηέο απαξέγθιηηα θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηαβίσζήο ηνπο 

ζην Ηζπραζηήξην», αθνχ ε βνχιεζή ηνπο ζπκθψλεζε κε απηά, αθνχ αθηέξσζαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε Μνλή ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη έγηλαλ κνλαρέο, ηψξα Δζείο ν Ίδηνο, σο 

Αξρηεπίζθνπνο πιένλ, λα θαηαξγείηε απηήλ ηελ Ηδξπηηθή Πξάμε; Δίλαη απηφ ελέξγεηα 

ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ή πξνμελεί ζχγρπζε θαη πηθξία ζηηο ςπρέο πνπ αθηέξσζαλ εαπηφλ 

ζηνλ Θεφ; Οη ζεκειηψδεηο πλεπκαηηθέο αξρέο, ηα ζεζπηζκέλα απ’αηψλσλ πλεπκαηηθά 

φξηα πνπ έζεζαλ νη Παηέξεο εκψλ θαη ε Αιήζεηα, δελ κπνξνχλ λα αιινηψλνληαη, λα 

δηαζηξέθνληαη, λα θαηαζηξαηεγνχληαη αλάινγα κε ηδηνηειείο επηζπκίεο θαη επηδηψμεηο 

θάζε εθθιεζηαζηηθνχ πξντζηακέλνπ θαη Δπηζθφπνπ.  

 

   -------------------------------- 

Δμάιινπ, ε σο άλσ ξεηή εμίζσζε έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηε 

ζπληαγκαηηθή δηάηαμε πεξί ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο (13 ), φπσο ηελ εξκελεχεη ην 

ηΔ (βι. 886/1974 ΟιηΔ), θαζψο  «αζρέησο λνκηθήο κνξθήο», ηα Ζζπραζηήξηα 

ράλνπλ ην απηνδηνίθεην ηνπ Ηδξχκαηνο (Ν.Π.Η.Γ.) ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθνο ή ηεο ελψζεσο 

πξνζψπσλ εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη αλήθνπλ ζηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία, ήηνη ιφγσ 
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ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, έηζη ψζηε φρη κφλν λα ειέγρνληαη νηθνλνκηθά θαη 

δηνηθεηηθά απφ αλαξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν, αιιά θαη λα πθίζηαληαη αληίζεηα πξνο 

ηε βνχιεζε ησλ ηδξπηψλ ή ησλ κειψλ ηνπο, ηξνπνπνηήζεηο ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο. 

Γεκηνπξγείηαη δειαδή, κία δπζκελήο δηάθξηζε εηο βάξνο ζπγθεθξηκέλσλ 

ελψζεσλ πξνζψπσλ, ιφγσ ηνπ φηη απηά ηα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ηαρζεί ζηε ιαηξεία 

ηεο Οξζνδφμνπ Υξηζηηαληθήο Πίζηεσο θαηά ηελ ηεξνθαλνληθή παξάδνζε ηνπ 

Οξζφδνμνπ Μνλαρηζκνχ. 

 

 

 

                           ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ: 

 

Να απαιεηθζεί ε θξάζε: «… θαη ζπληζηνύλ Ηεξά Μνλή ππό ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Υ. ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο»  
 

θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε θξάζε: «...θαη ιεηηνπξγνύλ επί ηε 

βάζεη ηνπ ηδξπηηθνύ απηώλ Καλνληζκνύ, ν νπνίνο δελ δύλαηαη 

λα ηξνπνπνηεζεί παξά κόλν θαηά ηνλ ηξόπν πνπ ν ίδηνο ν 

Καλνληζκόο νξίδεη». 
 

 

 

 ====================================== 

 

 

 

 

 

                                               ΔΠΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 

 

Α)  Με ην πξνηεηλφκελν άξζξν (παξ.1), αλαηίζεηαη ζηνλ επηρψξην Μεηξνπνιίηε 

ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ Ζζπραζηεξίσλ. ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη σο αλαγθαία γηα ην θχξνο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

Ζζπραζηεξίνπ ε πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Μεηξνπνιίηε. 

πσο θαη ζην πξνηεηλφκελν άξζξν 1, κε ηε δηάηαμε απηή πεξηνξίδεηαη έσο 

εμαιείθεηαη ην απηνδηνίθεην ησλ Η. Ζζπραζηεξίσλ. Ο δε νηθνλνκηθφο έιεγρνο, έζησ ηεο 

λνκηκφηεηαο απφ ηνλ επηρψξην Μεηξνπνιίηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Ηεξνχο 

Καλφλεο, νχηε καξηπξείηαη ζηελ παξάδνζε ηνπ κνλαρηζκνχ.  

Γξάθεη ζρεηηθψο ν καθαξηζηφο π. Δπηθάληνο Θενδσξφπνπινο: «Οὔηε αἱ θξαηηθαί, 

ἀιι’ νὔηε αἱ ἐθθιεζηαζηηθαὶ ἀξραὶ δὲλ ἀλεκεηγλχνλην εἰο ηὴλ δηνίθεζηλ θαὶ ηὴλ 

δηαρείξηζηλ ηῶλ νἰθνλνκηθῶλ ηῶλ Μνλαζηεξίσλ. Ἁπιῶο ἐπεηήξνπλ θαὶ ἐπψπηεπνλ. Ὁ 

θαλνλνιφγνο Θεφδσξνο Βαιζακώλ, Παηξηάξρεο Ἀληηνρείαο, ιέγεη ἑξκελεχσλ ηὸλ Α´ 

Καλφλα ηῆο Πξσηνδεπηέξαο Σπλφδνπ, ὁ ὁπνῖνο ἀπαηηεῖ ἄδεηαλ ηνῦ ἐπηρσξίνπ πηζθφπνπ 

δηὰ ηὴλ ἵδξπζηλ Μνλαζηεξίνπ: «...νὐθ ἐλεδφζε (ὑπὸ ηνῦ Καλφλνο) ηῷ πηζθφπῳ 
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θαηεμνπζηάδεηλ ηνῦ Μνλαζηεξίνπ, ὡο δεζπνηηθῶο (=θπξηαξρηθῶο, ἰδηνθηεζηαθῶο) 

δηαθέξνληνο (=ἀλήθνληνο) ηῇ ἐθθιεζίᾳ αὐηνῦ (δειαδή, ὡο ἐὰλ ἀπεηέιεη ἰδηνθηεζίαλ ηῆο 

πηζθνπῆο ηνπ)· ἀιι’ ἔρεηλ κφλα δίθαηα (=δηθαηψκαηα) ἐπηζθνπηθὰ ἐπ’ αὐηῶ. Δἰζὶ δὲ 

ηαῦηα: ἀλάθξηζηο ηῶλ ςπρηθῶλ ζθαικάησλ, ἐπηηήξεζηο ηῶλ δηνηθνχλησλ αὐηῷ, (ζήκ. 

κεηέξα: ἐπηηήξεζηο, ἐπνπηεία· ὄρη ἀλακείμεηο θαὶ παξεκβάζεηο εἰο ηὰ ηῆο δηνηθήζεψο 

ηνπ), ἀλαθνξὰ ηνῦ ὀλφκαηνο ηνχηνπ θαὶ ζθξαγὶο (=ρεηξνζεζία, εὐινγία) γνπκέλνπ. 

Σπληεξεζήζεηαη νὖλ  Μνλὴ ἐιεπζέξα θαὶ θαζ’ ἑαπηὴλ δηεμαγνκέλε (=αὐηνδηνηθνπκέλε), 

ἀλεθπνίεηνο θαὶ ἀδψξεηνο. Ὁ δὲ θαηὰ ρψξαλ Ἀξρηεξεὺο ἕμεη ἐπ’ αὐηῇ κφλα ηὰ ξεζέληα 

ἐπηζθνπηθὰ δίθαηα».
 
 

Απεπζπλφκελνο κάιηζηα ν ίδηνο ν π. Δπηθάληνο πξνο ην καθαξηζηφ Μεηξνπνιίηε 

Όδξαο θ. Ηεξφζεν, φηαλ ηνπ έζηεηιε πξνο έγθξηζε ηνλ Ηδξπηηθφ θαλνληζκφ ηνπ Ηεξνχ 

Ζζπραζηεξίνπ Κεραξηησκέλεο Θενηφθνπ, δήισζε: «Σεβαζκηψηαηε, ηὴλ εὐρή ζαο. Σᾶο 

ἀπνζηέιισ ηὸλ Ἱδξπηηθὸλ Καλνληζκφλ. Ἔζηηςα ὅιε ηὴλ θθιεζηαζηηθὴ γξακκαηεία. 

Ὅζνλ ἀθνξᾶ εἰο ηὴλ δηθαηνδνζίαλ ηνῦ πηζθφπνπ πεξηέιαβα ὅ,ηη ἀθξηβῶο πξνβιέπνπλ νἱ 

Ἱεξνὶ Καλφλεο. Τίπνηε ὀιηγψηεξνλ. Τίπνηε πεξηζζφηεξνλ.» 

Δλλνείηαη φηη ζηα δηθαηώκαηα ηνπ Δπηζθφπνπ, δελ πεξηιακβαλόηαλ δηάηαμε πεξί 

νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

 

Παιαηφζελ ε Αγία καο Δθθιεζία πξνζέθεξε ζε Ηεξέο Μνλέο (εμαηξέησο, 

κάιηζηα, ζηα ηαπξνπήγηα, ηηο θηηηνξηθὲο Μνλέο ηνπ Βπδαληίνπ θαη ζηα Η. 

Ζζπραζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο), ηελ -δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη επηβίσζε ησλ κνλαζηηθψλ Αδειθνηήησλ- ζρεηηθὴ δηνηθεηηθὴ απηνλνκία. Σελ 

έδσζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα ηεξά απηὰ Καζηδξχκαηα απφ απζαίξεηεο ή θαζ’ 

ππέξβαζηλ αξκνδηφηεηνο παξεκβάζεηο ηεο δηνηθήζεσο (θνζκηθψλ, θάπνηε φκσο θαη 

εθθιεζηαζηηθσλ αξρφλησλ). Γη’ απηνχο επίζεο ηνπο ιφγνπο, πνιινί θηίηνξεο Ηεξψλ 

Μνλψλ κε αθξαηθλέο εθθιεζηαζηηθφ θξφλεκα θαη αλαγλσξηζκέλε αγηφηεηα βίνπ, φπσο 

ν φζηνο Αζαλάζηνο ν Αζσλίηεο, ν άγηνο Γεξάζηκνο ν ελ Κεθαιιελία, ν άγηνο Νεθηάξηνο 

Πεληαπφιεσο, αιιά θαη νη ζχγρξνλνη φζηνη, φπσο ν άγηνο  Πνξθχξηνο, ν άγηνο Παΐζηνο, 

θαη εγλσζκέλεο πλεπκαηηθφηεηνο Γέξνληεο, φπσο ν π. Δπηθάληνο, δήηεζαλ κε ζηαζεξὴ 

βνχιεζε θαη έιαβαλ απφ ηηο εθθιεζηαζηηθέο αξρέο ην επεξγέηεκα απηφ.  

 

Θα αλαθέξνπκε δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθ ηεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο 

καο: 

Αξρηεπίζθνπνο Λαξίζεο, άγην Βεζζαξίσλ Β΄ 

 Ο άγηνο Βεζζαξίσλ Β΄, φηαλ ήηαλ Αξρηεπίζθνπνο Λαξίζεο, πεξί ην 1540 ίδξπζε 

θαη αλήγεηξε ν ίδηνο εθ βάζξσλ ηελ Η. Μνλή ηνπ σηήξνο ζηηο Μεγάιεο Πχιεο, ηελ 

επηιεγνκέλε ηνπ Γνπζίθνπ. Πξνίθηζε απηή ηε Μνλή κε θηήκαηα, κε θηλεηά θαη αθίλεηα 

πξνο ζπληήξεζε θαη αλάπαπζε ησλ ελαζθνπκέλσλ, έζεζε θαη θαλφλεο γηα ην πψο λα 

πνιηηεχνληαη νη κνλαρνί. πλέγξαςε δε θαη εηδηθή Γηαζήθε, ηελ νπνία άθεζε καδί κε 

ηνπο θαλφλεο ζηε Μνλή, δηά ηεο νπνίαο νξίδεη θαη παξαγγέιιεη ζηνπο δηαδφρνπο ηνπ, 

Αξρηεξείο Λαξίζεο, λα επηζθέπηνληαη ηε Μνλή παηξηθψο θαη λα είλαη αξθνχκελνη κφλν 

ζην κλεκφζπλν ηνπ νλφκαηνο απηψλ θαη λα κελ  ππεηζέξρνληαη ζηα εζσηεξηθά ηεο 

Μνλήο. Έθηνηε νπδείο Αξρηεξεχο Λαξίζεο επξέζε δεηψλ ηη πεξηζζφηεξνλ σο 
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επηζθνπηθφ δηθαίσκα εθ ηεο Μνλήο (βι. ζει.386 ζηνλ Μέγα πλαμαξηζηή ηεο 

Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο, Μαηζαίνπ Λαγγή 1993, κελφο επηεκβξίνπ). 

 

    --------------------------  

 

Όζηνο θαη Θενθόξνο Παηήξ Ησάλλεο εθ Κξήηεο 

Ο φζηνο Ησάλλεο, αζθεηεχνληαο ζε ζπήιαην ζην φξνο Ράμνο ηεο Κξήηεο, θαηά 

ζεία απνθάιπςε έθηηζε εθεί Ναφ, φπνπ ππφ επιαβνχο Γέξνληνο εθάξε κνλαρφο. ηαλ 

ζηε ζπλέρεηα αλαρψξεζε εηο ην φξνο ηνπ Μπξηνθεθάινπ, θαη’απνθάιπςηλ ίδξπζε θαη 

αλήγεηξε εθ βάζξσλ ηελ Ηεξά Μνλή ηεο Θενηφθνπ Αληηθσλήηξηαο. Ζ κνλή 

επαλδξψζεθε απφ πιήζνο κνλαρψλ, ελψ δηφξηζε σο εγνχκελν ηνλ Ηεξνκφλαρν Λνπθά. 

Δλ ζπλερεία ίδξπζε ζηελ ηνπνζεζία Μνπζέια θαη κηα αθφκα κνλή, ηελ νπνία φξηζε σο 

κεηφρη ηεο Μνλήο Μπξηνθεθάινπ. Ο όζηνο ζέινληαο λα θαηαζηήζεη ηε κνλή ηνπ 

αλεμάξηεηε, απηνδηνίθεηε, αλεπεξέαζηε θαη απείξαθηε από πάζεο 

εθθιεζηαζηηθήο θαη πνιηηεηαθήο αξρήο, κεηέβε ην 959 ζηελ Κσλ/πνιε επί 

απηνθξάηνξνο Ρσκαλνύ Β΄ θαη Παηξηάξρνπ Αιεμίνπ θαη επηζθεθζείο απηνύο, 

έιαβε εμ απηώλ ρξπζόβνπιν θαη ζηγγηιηώδεο γξάκκα, πνπ όξηζαλ λα είλαη εηο ην 

δηελεθέο απηνδηνίθεηε, απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε, κε επηηξέπνληαο εηο ην εμήο 

ζηνπο επηρσξίνπο Δπηζθόπνπο λα έρνπλ επί ηεο κνλήο απηήο θαη ησλ κεηνρίσλ ηεο 

νπδέλ δηθαίσκα. Οξίζζεθε δε γηα θάζε εκθαληδφκελν πξφβιεκα, λα αλαθέξεηαη ε 

κνλή θαη’επζείαλ ζηνλ Παηξηάξρε. Δλ ζπλερεία, ζηα Υαληά κεηαβαίλνληαο ν άγηνο, 

ζηελ πεξηνρή Κνπθφ, ίδξπζε θαη αλήγεηξε εθ βάζξσλ θαη άιιε κνλή, ηεο Εσνδφρνπ 

Πεγήο (1004 κ.Υ.), ελψ ζην ρσξηφ Αδσγπξέ ίδξπζε θαη έθηηζε, αθφκα κηα άιιε κνλή, 

επ’νλφκαηη ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ. Δλ ζπλερεία πεγαίλνληαο ζηελ επαξρία Κηζζάκνπ ζην 

ρσξηφ Αθηή, ίδξπζε ηελ θνηλνβηαθή Μνλή ηνπ Αγ. Δπζηαζίνπ. Δθεί ζπλέηαμε ηε 

Γηαζήθε ηνπ θαη παξέδσζε εηο ρείξαο Θενχ ηελ νζία ηνπ ςπρή (βι. «Μέγαο 

πλαμαξηζηήο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο», κελ. επηέκβξηνο, ζει.460, έθδνζε 

Μαηζ.Λαγγή, 1993). 

    --------------------------  

 

Σηο δηά λφκνπ επηβαιιφκελεο δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο εμαξηήζεηο, 

ειέγρνπο θαη παξεκβάζεηο, ζπρλά επηθαιέζηεθαλ, εθκεηαιιεχηεθαλ θαη αμηνπνίεζαλ 

πξνο φθεινο ππφπησλ ζθνπηκνηήησλ εγεζίεο θαη θπβεξλήζεηο, πνπ επνθζαικηνχζαλ 

ηελ εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία.  

Απφ λνκηθήο απφςεσο, ε ελ ιφγῳ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 αλαηξεί ην 

ραξαθηεξηζκφ ησλ Η. Ζζπραζηεξίσλ σο απηνηειψλ, απηνδηνηθήησλ θαη αλεμαξηήησλ, 

έζησ θαη αλ πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ. Γελ είλαη, άιισζηε, δχζθνιν, ν έιεγρνο 

λνκηκφηεηνο λα δηνιηζζήζεη ζε έιεγρν ζθνπηκφηεηνο. 

Ζ θαλνληθφηεο θαη λνκηκφηεο ηεο δηνηθήζεσο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρεηξίζεσο ησλ Η. 

Ζζπραζηεξίσλ ειέγρεηαη ζρνιαζηηθψο θαη εθ’ άπαμ, θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο θαη θχξσζε 

ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο θαλνληζκνχ θαη κάιηζηα ππφ ηξηψλ αξρψλ: α) ηνπ Μεηξνπνιίηνπ, β) 

ηεο Ηεξάο πλφδνπ θαη γ) ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην 

ζρεηηθφ βαζηιηθφ ή πξνεδξηθφ δηάηαγκα.  
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χκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. 3521 θαη 3522/1992 απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

ηΔ: «ε πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 17 ηνπ 

Σπληάγκαηνο, δελ θαιχπηεη κφλν ηελ απιή χπαξμε απηήο, αιιά εγγπάηαη απηήλ σο 

λνκηθφ ζεζκφ κε ην θαηά πεξηνπζηαθφ δίθαην πεξηερφκελφ ηνπ, δειαδή ε πξνζηαζία 

απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αλεκπφδηζηε θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ρξήζε θαη 

θάξπσζε ηνπ πξάγκαηνο.....θαη ην δηθαίσκα ηνπ ηδηνθηήηε λα ην πξνθπιάζζεη απφ 

παξεκβάζεηο ηξίησλ...........». 
 

Σν χληαγκα επηηάζζεη ζηνλ λνκνζέηε πνπ ζέηεη πεξηνπζηαθφ δίθαην, λα κελ 

ζεζπίδεη θαλφλεο πνπ αθαηξνχλ απφ ηελ ηδηνθηεζία θάζε νπζηψδεο πεξηερφκελν. 

Απνθιείεη δειαδή θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο  λα θαζίζηαηαη αδξαλήο ε ηδηνθηεζία ελ 

ζρέζεη κε ηνλ πξννξηζκφ ηεο. 

Τπφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξ.1 εδ. α΄ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ, φπσο απηή 

πξνζδηνξίζηεθε θαη εμεηδηθεχηεθε απφ ηε λνκνινγία  ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, σο πεξηνπζία λνείηαη νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα 

πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην, επνκέλσο θαη ηα ελνρηθά δηθαηψκαηα, ε 

ζηέξεζε ησλ νπνίσλ ρσξεί κφλν γηα ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηαβνιή πξνεγνχκελεο απνδεκίσζεο. 

Σα Ηεξά Ζζπραζηήξηα, σο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, είλαη ππνθείκελα 

πεξηνπζίαο, ε νπνία ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο θαη δελ δχλαηαη λα 

αθαηξεζεί, αθφκα θαη λα ειεγρζεί απφ ηελ πλεπκαηηθά πξντζηακέλε Δθθιεζηαζηηθή 

Αξρή. 

Καηά ηα αλσηέξσ, κε ηελ παξνρή εμνπζίαο θαη νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηνλ 

επηρψξην Μεηξνπνιίηε, ηα Ζζπραζηήξηα ράλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα θαη 

απηνδηνίθεζε, ελψ ηαπηφρξνλα ζηεξνχληαη ελ ηνηο πξάγκαζη  ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπο, ε νπνία δηαρείξηζε απνηειεί ζεκειηψδε πηπρή ηνπ αηνκηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο, θαζψο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ηδηνθηεζία απνθνκκέλε απφ 

ηε δηαρείξηζή ηεο. 

Δπηπξνζζέησο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚΥΔΔ θαη ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο απηνδηνίθεζεο ησλ Ζζπραζηεξίσλ, πξνζβάιινληαη επζέσο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ δσξεηψλ, νη νπνίνη δψξηζαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά πξφζσπα κέξνο 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, αλαζέηνληαο ηε δηαρείξηζε ζηελ εθάζηνηε Αδειθφηεηα θαη φρη 

ζηνλ επηρψξην Μεηξνπνιίηε.  

Δπνκέλσο, πξνο δηαθχιαμε θαη δηάζσζε ηνπ «απηνδηνηθήηνπ» ησλ 

Ζζπραζηεξίσλ, ην νπνίν δελ άξπαμαλ απζαηξέησο, αιιά ε Δθθιεζία ηνπο ην 

παξαρψξεζε θαη παξαρσξεί σο επεξγέηεκα, ζα πξέπεη ε πξνζζήθε ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Δπηζθφπνπ ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ 

Ζζπραζηεξίσλ, λα παξαιεθζεί σο πεξηηηή. Αξθεί ε αλαθνξά ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

Δπηζθφπνπ γηα ηελ «αλάθξηζε ησλ θαλνληθψλ παξαπησκάησλ θαη ηελ κέξηκλα γηα ηελ 

θαηά ηνπο ηεξνχο θαλφλεο ιεηηνπξγία ηνπ Ζζπραζηεξίνπ». Ζ παξαβαηηθὴ ζπκπεξηθνξά 

ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, κπνξεί λα ειεγρζεί βάζεη ηεο δηαηάμεσο απηήο 

(πεξὶ αλαθξίζεσο παξαπησκάησλ). Δπνκέλσο, ε θαλνληθή ξνή ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

πξάμεσλ δελ είλαη εθηθηφ λα ππφθεηηαη ζε πξνιεπηηθφ ή ηαθηηθφ έιεγρν, εθ’ φζνλ απηφ 

ζπληζηά αλαίξεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ Ζζπραζηεξίσλ «σο αλεμαξηήησλ, 

απηνηειψλ θαη απηνδηνηθνπκέλσλ» ζηα εζσηεξηθά ηνπο δεηήκαηα θαη ζέηεη ππφ 
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ακθηζβήηεζε ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ πξναλαθέξακε ζην ζρνιηαζκφ ηνπ 1
νπ

 άξζξνπ. 

       ---------------------------  

 

                            ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ: 

 

Να απαιεηθζεί ζηελ 1ε παξάγξαθν, ε θξάζε: 

 «… θαη ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεώο 

ηνπ».  

Ζ δε 2
ε
 θαη 3

Ζ
 παξάγξαθνο λα απαιεηθζνύλ εληειώο. 

 

 

   ============================= 

 

 

Β)  ην άξζξν 6 §1, επίζεο θαηαγξάθεηαη: «Ο Μεηξνπνιίηεο αζθεί επί ησλ 

Ηζπραζηεξίσλ ηεο επαξρίαο απηνχ, ηελ θαηά ηνπο Ιεξνχο Καλφλεο πλεπκαηηθή επνπηεία… 

(προβαίνει) ζηελ έγθξηζε ηεο θνπξάο ησλ κνλαρώλ…». 

 

Δπεηδή ζε έλαλ λφκν ε θάζε ιέμε έρεη λνκηθή θαη φρη αθεξεκέλε έλλνηα, εδψ 

ππάξρεη πξφβιεκα κε ηε ιέμε «έγθξηζε» ηεο θνπξάο ησλ κνλαρψλ. Γηα ηνλ θάζε 

κνλαρφ ή κνλαρή, πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ηδξπηηθφ Καλνληζκφ πφζν ρξφλν δνθηκαζίαο ζα 

εθηίζεη εληφο ηνπ Ζζπραζηεξίνπ, φπνπ θαζ’φιν απηφ ην δηάζηεκα παξαθνινπζείηαη ε 

δσή ηεο ππφ φιεο ηεο Αδειθφηεηαο, αλνίγεη ηελ θαξδηά ηεο θαη θαζηζηά γλσζηά ηα 

κχρηα ηεο θαξδηάο ηεο ζηελ Πλεπκαηηθή Πξνεζηψζα θαη Καζεγνπκέλε θαη ζηνλ 

Πλεπκαηηθφ ηνπ Ζζπραζηεξίνπ. Σν αλ είλαη έηνηκε ή ηθαλή γηα λα ιάβεη ηελ θνπξά θαη 

ην αγγειηθφ ζρήκα, απηφ ελαπφθεηηαη ζ’απηνχο πνπ ζηελά παξαθνινπζνχλ ηε δσή ηεο, 

ηνπο ινγηζκνχο ηεο, ηηο επηζπκίεο ηεο θαη ελ γέλεη θάζε παξάκεηξν ηεο δσήο θαη ηεο 

άζθεζήο ηεο. πλεπψο, ε έγθξηζε ηεο θνπξάο ηεο γίλεηαη κφλν απφ ην αξκφδην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ Ζζπραζηεξίνπ, ηε Γεξνληία, ηε πξνηάζεη ηεο Καζεγνπκέλεο θαη 

ηνπ Πλεπκαηηθνχ Παηξφο ζπκκαξηπξνχληνο. Ο Μεηξνπνιίηεο ,επί ηε εγθξίζεη θαη 

απνθάζεη ηεο θνπξάο, δίλεη ηελ επινγία ηνπ θαη κεηά ηελ θνπξά, κε ρεηξνζεηήξην 

γξάκκα ζε πίζησζε θαη βεβαίσζε, επρφκελνο «ππέξ ηεο θαηά Θεφλ πνιηηείαο θαη 

πξνφδνπ θαη ηεο αζθήζεσο απηνχ(εο) ελ ηε Ιεξά Μνλή, πξνηξεπφκελνο άκα θπιάζζεηλ ηε 

ηελ ηάμηλ θαη ηελ εππξέπεηαλ ηνπ Μεγάινπ θαη Αγγειηθνχ Σρήκαηνο, πξνο δφμαλ Θενχ, εηο 

επινγίαλ δε θαη ζσηεξίαλ απηνχ(εο)  θαη εηο Μαξηπξίαλ ηεο Μνλαζηηθήο Πνιηηείαο». 

 

Απηή είλαη θαη ε απ’αηψλνο παξάδνζε ηνπ κνλαρηζκνχ, θαη είλαη εχινγν θαη 

ινγηθφ˙ πψο δειαδή ζα κπνξνχζε ι.ρ. ν Μέγαο Αζαλάζηνο λα εγθξίλεη ηελ θνπξά ελφο 

κνλαρνχ ή κνλαρήο απφ ηηο ρηιηάδεο κνλάδνπζεο ή κνλάδνληεο Σαβελλεζηψηεο, πνπ 

αζθνχλην εληφο ηεο εξήκνπ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Αγ. Παρσκίνπ; ρη κφλν έγθξηζε 

θνπξάο δελ έδηλε ν Μ. Αζαλάζηνο, αιιά είρε θαη παληειή άγλνηα ησλ πξνζψπσλ ησλ 

ρηιηάδσλ θεθαξκέλσλ κνλαρψλ! 

Πψο έλαο Μεηξνπνιίηεο, ν νπνίνο έρεη παληειή άγλνηα ηεο πλεπκαηηθήο 

θαηαζηάζεσο κηαο ςπρήο θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα γλψζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο  
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ςπρηθνχ θφζκνπ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ ινγηζκψλ ηεο, λα είλαη απηφο ν νπνίνο ζα 

εγθξίλεη ή δελ ζα εγθξίλεη ηελ θνπξά ελφο κνλαρνχ ή κνλαρήο; Σν κόλν πνπ θαη 

δη’απηνύ επηηπγράλεηαη, είλαη πιένλ ε θαηάιπζε θαη ηεο πλεπκαηηθήο απηνηέιεηαο 
(θαη φρη κφλνλ), αθνχ ηα κέιε ηνπ Ζζπραζηεξίνπ θαη ηδξχκαηνο, παξά ηα εθ ηεο 

Ηδξπηηθήο Πξάμεσο νξηδφκελα, ζα θαζνξίδνληαη πιένλ απφιπηα φρη απφ φ,ηη νξίδεη ν 

ηδξπηηθφο θαλνληζκφο θαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Ζζπραζηεξίνπ, αιιά απφ ηηο 

ζθνπηκφηεηεο θαη επηζπκίεο ηνπ Μεηξνπνιίηε, ν νπνίνο ι.ρ. αλ ζέιεη λα δηαιχζεη 

Ζζπραζηήξην φπνπ έρνπλ ελαπνκείλεη ηξεηο αδειθέο, δελ ζα εγθξίλεη ηελ θνπξά άιισλ 

αδειθψλ, έσο φηνπ εθδεκήζνπλ νη ππάξρνπζεο πξνο Κχξηνλ· ή ι.ρ. ν Μεηξνπνιίηεο ζα 

εγθξίλεη λα γίλεη θνπξά ζε άηνκα πνπ Δθείλνο ζα ζειήζεη λα επηβάιεη, θαη έηζη ζα 

έρνπκε σο κέιε Ζζπραζηεξίνπ, άηνκα ησλ νπνίσλ ε παξνπζία δελ ζα είλαη ζεκηηή απφ 

ηελ Αδειθφηεηα θαη αληίζεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα εθ ηεο Ηδξπηηθήο Πξάμεσο. Γελ 

είλαη, ινηπφλ, λφκηκν, ζε έλα ίδξπκα απηνδηνίθεην, απηνηειέο θαη αλεμάξηεην, λα 

εμαξηάηαη ην νπζηαζηηθφηεξν δήηεκά ηνπ (δει. ε επηινγή θαη έγθξηζε ησλ κειψλ ηνπ), 

απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε ηνπ.  

 

Πέξαλ δε ηνχησλ, θξνλνχκε φηη είλαη κέγα επεξγέηεκα ε ζπλαίζζεζε ηεο 

πλεπκαηηθήο καο θαηαζηάζεσο θαη ε δηάθξηζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ θφζκνπ 

ζηνλ νπνίν δνχκε ελ ησ παξφληη ρξφλσ. Γηφηη καο πξνθπιάζζνπλ απφ παξάηνικεο θαη 

απζαίξεηεο αιιαγέο ζηα φξηα α έζελην νη ζενθφξνη Παηέξεο. Αιήζεηα, ινηπφλ, είλαη φηη 

δελ επξηζθφκεζα ζηελ επνρή ηεο Μεγάιεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία 

πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηελ Οξζφδνμν Υξηζηηαληθή Πίζηε ηεο. Γελ επξηζθφκεζα ζηελ 

επνρή πνπ Απηνθξάηνξεο θαη Παηξηάξρεο αληήιαζζαλ κε ραξά ηελ απηνθξαηνξηθή 

ηήβελλν ή ηνλ παηξηαξρηθφ καλδχα, κε ην ηαπεηλφ θαη θησρηθφ κνλαρηθφ έλδπκα. Οχηε 

βεβαίσο είκεζα ζηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ (Απηνθξάηνξα) Κσλζηαληίλνπ, ηνπ Μεγάινπ 

(Παηξηάξρνπ) Αζαλαζίνπ, ηνπ Μεγάινπ (Δπηζθφπνπ) Βαζηιείνπ, ηνπ Μεγάινπ 

(κνλαρνχ) Αλησλίνπ. Γπζηπρψο –ή θαη επηπρψο;- είκεζα ηφζν κηθξνί πνιινί πνιινί 

απφ εκάο (ρσξίο λα ζέινπκε λα αδηθήζνπκε θάπνηνπο πνπ πηζαλφλ λα αηζζάλνληαη 

κεγάινη) θαη δνχκε ζ’έλαλ θφζκν παγθνζκηνπνηεκέλν θαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο άζεεο 

ελσκέλεο Δπξψπεο, ε νπνία, σο θαίλεηαη, «δελ λνηψζεη» νχηε απφ πλεχκα Θενχ νχηε 

απφ ζεία δηθαηνζχλε!  

Δπηπξνζζέησο, αλαγθαδφκεζα λα ππνκλήζνπκε φηη θαζεκεξηλψο γηλφκεζα 

απνδέθηεο ζθαλδάισλ γηα Ηεξείο, ζηνπο νπνίνπο νη ίδηνη νη Μεηξνπνιίηεο ελέθξηλαλ 

ηελ ρεηξνηνλία ηνπο εηο δηάθνλν, εηο πξεζβχηεξν, εηο αξρηκαλδξίηε, ηνπο είραλ θνληά 

ηνπο θαη ηνπο επέβιεπαλ, αιι’ εληνχηνηο θαη δπζηπρψο, θαζεκεξηλά βιέπνπλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο ζνβαξά ζθάλδαια ηέηνησλ Ηεξέσλ. Μάιηζηα, παξνπζηάδνπλ θαη ηα 

πξφζσπά ηνπο ζηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ εκεξήζην ηχπν, πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζνπλ 

ζχκαηά ηνπο θαη λα θαηαγγείινπλ θαη ηπρφλ άιια εγθιήκαηά ηνπο. Καη ππνκλήνπκε φηη 

απηνί ήηαλ επηινγέο θάπνησλ εμ Τκψλ, Μεηξνπνιηηψλ· θαη επί δεθαεηίεο ζπκβίσλαλ 

ζηελ ίδηα Μεηξφπνιε θαη ζπιιεηηνπξγνχζαλ. Καη θπζηθά, νη Μεηξνπνιίηεο δειψλνπλ 

άγλνηα γη’απηνχο, ηνπο νπνίνπο είραλ νη ίδηνη ή νη πξνεγνχκελνη απηψλ Μεηξνπνιίηεο, 

ππφ ηελ πλεπκαηηθή επνπηεία ηνπο. Πψο, ινηπφλ, νη ίδηνη ζα εγθξίλνπλ ηηο θνπξέο ησλ 

κνλαρψλ θαη κνλαδνπζψλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ παληειή άγλνηα ηεο εζσηεξηθήο ηνπο 

θαηαζηάζεσο; 

πρλφηαηα ζην επίζεκν πεξηνδηθφ «Δθθιεζία», δηαβάδνπκε πιείζηεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ Μεηξνπνιίηεο θαζαηξνχλ Ηεξείο, ζηνπο νπνίνπο νη ίδηνη ή νη 
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πξνθάηνρνί ηνπο ελέθξηλαλ ηελ ρεηξνηνλία ηνπο, αιιά πιένλ ηνπο επαλαθέξνπλ ζηελ 

ηάμε ησλ ιατθψλ. Πξνο πίζησζε ησλ πνιιψλ, αλαθέξνπκε ιίγα παξαδείγκαηα: 

Βι. πεξηνδηθφ «Δθθιεζία» (ηεχρνο 1, Ηαλνπάξηνο 2013, ζει.63), φπνπ θαζαηξεί 

εθεκέξην ηεο Η.Μεηξνπφιεσο Γνπκελίζζεο, Αμηνππφιεσο θαη Πνιπθάζηξνπ, θαη ζηε 

ζει. 64 θαζαηξεί εθεκέξην ηεο Η. Μεηξνπφιεσο Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο θαη Θάζνπ. 

βι. πεξηνδηθφ «Δθθιεζία» (ηεχρνο 9, Οθηψβξηνο 2011, ζει.641), φπνπ θαζαηξεί 

εθεκέξην ηεο Η.Μεηξνπφιεσο Θήξαο, Ακνξγνχ θαη Νήζσλ. 

βι. πεξηνδηθφ «Δθθιεζία» (ηεχρνο 2, Φεβξνπάξηνο 2013, ζει.151), φπνπ θαζαηξεί 

εθεκέξην ηεο Η.Μεηξνπφιεσο ηζαλίνπ, ηαηίζηεο. 

βι. πεξηνδηθφ «Δθθιεζία» (ηεχρνο 7, Ηνχιηνο 2013, ζει.519), φπνπ θαζαηξεί εθεκέξην 

ηεο Η.Μεηξνπφιεσο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο. 

 

ε θάζε ζρεδφλ ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ «Δθθιεζία», δηαβάδνπκε πιήζνο θιεηεξίσλ 

ζεζπηζκάησλ ησλ Δπηζθνπηθψλ θαη πλνδηθψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα 

αλσηέξσ. Πνηνο ελέθξηλε φισλ απηψλ ηε ρεηξνηνλία; Πνηα αζθάιεηα, ινηπφλ, εγγπάηαη 

ε παξ’ Τκίλ έγθξηζε ηεο θνπξάο κηαο αδειθήο παληειψο άγλσζηεο εηο Τκάο; 

 

Γηεμήιζακε ηνπο πλαμαξηζηέο θαη ηνπο Βίνπο ησλ νζίσλ Παηέξσλ θαη 

Μεηέξσλ,  

ηηο ππνηππψζεηο θαη ηνπο κνλαρηθνχο θαλφλεο ησλ ηδξπηψλ ησλ κεγάισλ 

κνλαζηηθψλ θέληξσλ, ηνπ Μεγάινπ Αλησλίνπ θαη ηνπ Μεγάινπ Παρσκίνπ, 

- ηνπο κνλαρηθνχο θαλφλεο πνπ ζέζπηζε ν αγ. Θεφδσξνο ν ηνπδίηεο θαη 

επηθξάηεζαλ ζε φιεο ηηο κνλέο ηεο απηνθξαηνξίαο (ζεκ. είλαη ν αλακνξθσηήο ηνπ 

θνηλνβηαθνχ βίνπ ηεο επνρήο ηνπ θαη ν πλεπκαηηθφο θάξνο ηεο κνλαδηθήο κνλαζηηθήο 

παξάδνζεο θαη εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο θαη δεισηήο ησλ κνλαρηθψλ δηαηάμεσλ, ν 

νπνίνο ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θνηλνβηαθνχ ζεζκνχ)· 

- ηνπο κνλαρηθνχο θαλφλεο πνπ ζπλέηαμε ην 540 κ.Υ. ν άγηνο Βελέδηθηνο (ν 

νπνίνο ίδξπζε δεθαηξείο (13) ηεξέο κνλέο), πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ ηεξψλ κνλψλ θαη πηνζεηήζεθαλ απφ πιήζνο κνλαζηηθψλ θνηλνηήησλ ηεο θεληξψαο 

δχζεο (ζεκ.: Ο αγ. Βελέδηθηνο ζεσξείηαη ηδξπηήο ηνπ δπηηθνχ νξζνδφμνπ ρξηζηηαληθνχ 

κνλαζηηθνχ βίνπ), 

- ηνπο κνλαρηθνχο θαλφλεο ηνπ αγ. Αζαλαζίνπ ηνπ Αζσλίηνπ, ηδξπηνχ ηνπ 

κνλαζηηθνχ θέληξνπ ηνπ Άζσλνο, ν νπνίνο φξηζε θαλφλεο γηα έλαλ νξγαλσκέλν θαη 

πεηζαξρεκέλν θνηλνβηαθφ κνλαρηζκφ θαη δη’απηψλ θαζφξηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Αζσληθνχ Κνηλνβηαθνχ Μνλαρηζκνχ (ν άγηνο Αζαλάζηνο ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαλφλεο 

ηνπ αγ. Βελέδηθηνπ, ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ νπνίσλ επηζεκαίλεη θαη εμαίξεη ν Παηξηάξρεο 

Μέγαο Φψηηνο ζην βηβιίν ηνπ, «Μπξηφβηβινο»). ε όιε απηή ηε κνλαζηηθή 

παξάδνζε θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ κνλαρηζκνύ, είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη δελ ππάξρεη 

ίρλνο επηζθνπνθεληξηζκνύ θαη επηζθνπνζπγθεληξσηηζκνύ. Οη Μεηξνπνιίηεο δελ 

έρνπλ θακκία αλάκημε ζηε ιεηηνπξγία ησλ κνλψλ, ζηελ εθινγή ησλ Καζεγνπκέλσλ, 

ζηελ έγθξηζε ησλ θνπξψλ· ή ζηελ ηέιεζε ησλ θνπξψλ, θαη θπζηθά, θακκία απνιχησο 

αλάκημε ζε νπνηνλδήπνηε έιεγρν νηθνλνκηθφ θ.ι.π. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν άγηνο άββαο πνπ ίδξπζε ηε Λαχξα ζηα 

Ηεξνζφιπκα, ζέζπηζε κε κνλαρηθνχο θαλφλεο ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο Λαχξαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη εληφο ηνπ κνλαρηθνχ απηνχ ηππηθνχ ν άγηνο 

φξηζε ψζηε ν Παηξηάξρεο λα ρνξεγεί ηελ επινγία ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κνλήο θαη 
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φρη ηελ έγθξηζή ηνπ! εκεησηένλ, Ζγνχκελνο ζηε Λαχξα ηνπ αγ. άββα ηππηθά είλαη ν 

εθάζηνηε Παηξηάξρεο Ηεξνζνιχκσλ· ιφγσ φκσο ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ, ηνλ 

αληηθαζηζηά ν Πλεπκαηηθφο ηεο Λαχξαο, ν νπνίνο εθηειεί ρξέε Ζγνπκέλνπ.  

Δίλαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη νη λνκνζεηηθέο ελέξγεηεο Τκψλ θαηά ησλ 

Ζζπραζηεξίσλ, είλαη αληίζεηεο κε ηελ επί δχν ρηιηάδεο ζρεδφλ ρξφληα κνλαζηηθή 

παξάδνζε, είλαη αληίζεηεο κε ηε βνχιεζε ησλ ζενθφξσλ θαη ζενπηψλ νζίσλ Παηέξσλ 

ηεο Δθθιεζίαο καο, είλαη αληίζεηεο κε ηε βνχιεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, αιιά θαη 

ελάληηα ζηελ θνηλή ινγηθή θαη ζην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα. 

     ---------------------------  

 

Ζ παξάδνζε ηνπ Πλεχκαηνο ηνπ κνλαρηζκνχ θαη ηεο ηάμεο πνπ φξηζαλ 

ζενθφξνη θαη ζεφπηεο φζηνη Παηέξεο (φπσο Μέγαο Αληψληνο, Μέγαο Παρψκηνο, Μέγαο 

Βαζίιεηνο, Μέγαο Δπζχκηνο, Άγηνο άββαο, Μέγαο Ησαλλίθηνο, Άγηνο Θεφδσξνο ν 

ηνπδίηεο, Άγηνο Βελέδηθηνο, Αγ. Αζαλάζηνο ν Αζσλίηεο), επέρεη ζέζε θαλφλνο 

δεδνθηκαζκέλνπ, ηνλ νπνίν νθείινπκε λα ζεβφκεζα θαη λα ηεξνχκε, δηφηη γέγξαπηαη 

γαξ: «15 Ἄξα νὖλ, ἀδειθνί, ζηήθεηε, θαί θξαηεῖηε ηάο παξαδφζεηο ἅο ἐδηδάρζεηε εἴηε δηά 

ιφγνπ εἴηε δη’ ἐπηζηνιῆο…» (Θεζ/θεηο Β΄,θεθ.β΄,15). 

Σνχην γλσξίδνληαο θαη ν πληαγκαηηθφο λνκνζέηεο, ζην άξζξν 3 §1 ηνπ 

πληάγκαηνο, ζέζπηζε φπσο: «Η Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, πνπ γλσξίδεη Κεθαιή 

ηεο ηνλ Κχξην εκψλ Ιεζνχ Φξηζηφ… ηεξεί απαξαζάιεπηα …. ηνπο ηεξνχο απνζηνιηθνχο 

θαη ζπλνδηθνχο θαλφλεο θαη  ΣΙ ΙΕΡΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ…». 

 

Απηέο νη ηεξέο κνλαρηθέο παξαδφζεηο δελ ζεζπίζηεθαλ απφ ηπρφληεο θαη δελ 

γξάθηεθαλ κε κειάλη, αιιά κε ην αίκα νζηνκαξηχξσλ, κε ηνλ αζθεηηθφ ηδξψηα θαη κε -

ππέξ ηα αλζξψπηλα φξηα- άζθεζε, κε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε Αγίσλ 

Αγγέισλ θαη κε ηελ αλάδεημε αλαξίζκεηνπ πιήζνπο νζίσλ. Μία παξάδνζε,  ε νπνία 

απφ ην 800 κ.Υ. κεηαθέξεηαη ζηε γελεά καο ρσξίο δηαθνπή θαη δσληαλά απφ ηελ 

Κηβσηφ ηεο Οξζνδνμίαο, ην απηνδηνίθεην, απηνηειέο θαη αλεμάξηεηνλ κνλαζηηθφ 

θέληξν ηνπ Άζσλνο, πνπ απνηειεί κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο θαη είλαη ζεκείν 

αλαθνξάο φιεο ηεο αλά ηνλ θφζκν Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο. 

 

 

                                     ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΜΔ ΟΠΧ :  

ην άξζξν 6 §1, αληί ηνπ λα πξνβαίλεη «ζηελ έγθξηζε ηεο θνπξάο ησλ 

κνλαρψλ»,  

λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε θξάζε: «Η θνπξά ησλ κνλαρώλ εγθξίλεηαη εθ 

ησλ όζσλ νξίδνληαη εηο ηελ Ιδξπηηθήλ Πξάμηλ ηνπ Ηζπραζηεξίνπ, 

δειαδή ππό ηεο Γεξνληηθήο πλάμεσο ηνπ Ηζπραζηεξίνπ, ηε 

πξνηάζεη ηεο Καζεγνπκέλεο ή ηνπ Καζεγνπκέλνπ (ζπκκαξηπξνύληνο 

ηνπ Πλεπκαηηθνύ). Ο Μεηξνπνιίηεο δίδεη ηελ επινγία Σνπ γηα ηελ 

θνπξά, εληόο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ρξόλνπ, ελώ θαηόπηλ ηεο ηειέζεσο 

ηεο θνπξάο θαηνρπξώλεη ηνλ θεθαξκέλνλ Μνλαρόλ ή Μνλαρήλ δηά 

Υεηξνζεηεξίνπ Γξάκκαηνο, πξνο πίζησζε θαη βεβαίσζε». 
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 Δίλαη ζαθέο φηη ε Αγία καο Δθθιεζία, φηαλ πξνέβαηλε ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ 

Ζζπραζηεξίσλ κε ηε κνξθή ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Απηνηέιεηαο, ηεο Αλεμαξηεζίαο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ Α.Κ., είρε ππ’φςηλ ηεο θαη ηα ησλ Ηεξψλ Καλφλσλ θαη ηνλ Γ΄ 

Καλφλα ηεο Γ΄ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ, θαη θπζηθά ηελ ππφ ηνπ άξζξ. 3 ηνπ 

πληάγκαηνο θαηνρπξσκέλε παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο, πνπ ππεξρηιηφρξνλε 

κεηαθέξεηαη δσληαλή απφ ηελ Αζσληθή Πνιηηεία (θαη πιήζνο αλά ηνλ θφζκν Ηεξψλ 

Μνλψλ), φπνπ, εθεί, νπδείο εγθξίλεη ηηο θνπξέο ησλ κνλαρψλ, πιελ ηνπ Καζεγνπκέλνπ 

θαη ηεο Γεξνληηθήο πλάμεσο ηεο Μνλήο (βι. «Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηνπ Αγίνπ ξνπο 

Άζσ», άξζξ.9 θαη άξζξα 93, 94, 95, 98.  

 

========================== 

 

 

      ΔΠΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 

 
Γη’απηνχ ηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη: «Σθνπφο ησλ Ηζπραζηεξίσλ είλαη ε ελ 

θνηλνβηαθή πνιηηεία αδηάιεηπηνο ηνπ ελ Τξηάδη Θενχ δνμνινγία, ε δηά ιεηηνπξγηψλ θαη 

θαη’ηδίαλ πξνζεπρώλ, δηά ζπλερνχο θαηά Θεφλ αζθήζεσο θαη ελ αγίαηο δηαθνλίαηο 

λέθξσζηο ησλ παζψλ ησλ ελ απηνίο ελαζθνπκέλσλ θαη ε ππ’απηψλ ηειεία βίσζηο ηεο 

θαηά Θεφλ ελ Φξηζηψ Ιεζνχ κπζηηθήο δσήο, νδεγνύζεο εηο ςπρηθήλ απηώλ ζσηεξίαλ 

θαη ζέσζηλ».  

 

Ζ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΠΑΡΔΞΖΓΖΖ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ ΣΟΤ ΜΟΝΑΥΗΜΟΤ 

 

Πνιιάθηο ζην παξειζφλ ν κνλαρηζκφο έρεη θαηεγνξεζεί θαη ν ζθνπφο ηνπ έρεη 

παξεμεγεζεί. Άιινη ζεσξνχλ φηη ν κνλαρηζκφο πξέπεη λα είλαη απφθνζκνο, εξεκηθφο 

θαη κε θνηλσληθφο, απνβιέπνληαο ζηε ζσηεξία ησλ ςπρψλ ησλ ηδίσλ ησλ κνλαδφλησλ. 

Άιινη ζεσξνχλ φηη ν κνλαρηζκφο πξέπεη ηαπηφρξνλα κε ηελ εζπραζηηθή δσή, λα 

αλαπηχζζεη θαη θνηλσληθφ έξγν, ηεξαπνζηνιηθφ έξγν θ.ι.π. ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ 

έρεη δεκηνπξγεζεί πιένλ κηα θαζνιηθή ζχγρπζε, γηα ηελ νπνία πξσηίζησο επζχλνληαη νη 

ηελ αλσηέξα βαζκίδα ηεο εθθιεζηαζηηθήο Ηεξαξρίαο ππεξεηνχληεο. Γηαπηζηψλεη θαλείο 

ζηνπο Αξρηεξείο λα επηθξαηεί κηα δηάζηαζε θξνλήκαηνο πεξί ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

κνλαρηζκνχ, ε νπνία δηαηξέρεη ελ ζπλερεία θαη ζηηο κνλαζηηθέο Αδειθφηεηεο. Δίλαη 

ζαθέο φηη είηε είλαη Ηεξά Μνλή Γεκ.Γηθαίνπ είηε είλαη Ηεξφ Ζζπραζηήξην Ηδηση. 

Γηθαίνπ, ν ζθνπφο θαη ησλ δχν απηψλ Μνλψλ (πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζνχλ), ειέγρεηαη γηα 

ηελ νξζφηεηά ηνπ θαη εγθξίλεηαη πξψηα ππφ ηνπ επηρσξίνπ Δπηζθφπνπ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ειέγρεηαη πάιη απφ πιεηάδα Αξρηεξέσλ ηεο Ηεξάο πλφδνπ θαη εθ λένπ 

εγθξίλεηαη, επηπιένλ δε ειέγρεηαη θαη εγθξίλεηαη θαη ππφ εηδηθήο ζπζηαζείζαο 

επηηξνπήο ππφ άιισλ Αξρηεξέσλ (δει. ηεο Δπηηξνπήο Μνλαρηθνχ Βίνπ). Γίλεηαη, 

ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη αλ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζχγρπζε πεξί ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

κνλαρηζκνχ, απηφ νθείιεηαη θαζαξά ζε απηνχο πνπ ειέγρνπλ, επινγνχλ θαη εγθξίλνπλ 

ζπγθερπκέλνπο ζθνπνχο. Οη Αξρηεξείο, εηο ηχπνλ Υξηζηνχ ηζηάκελνη, πξέπεη θάπνηα 

ζηηγκή λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο. Απηνί είλαη ζηελ αλψηαηε βαζκίδα ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο Ηεξαξρίαο, ηεο θσηηζηηθήο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Άγην Γηνλχζην ηνλ 

Αξενπαγίηε. 
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Αλ ιάβεη θαλείο αλά ρείξαο ην εμαίξεην λνκηθφ βηβιίν ηεο Γηδάθησξνο Ννκηθήο, 

θαο Μαξίαο  Υ. Σαηάγηα, κε ηίηιν: «Καλνληζηηθέο Γηαηάμεηο Ζζπραζηεξίσλ» (εθδ. Αλη. 

Ν. άθθνπια 2007 απφ ηε ζεηξά «Βηβιηνζήθε Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαίνπ» πνπ 

επηκειείηαη ν Η.Μ.Κνληδάξεο), έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηηο ηδξπηηθέο πξάμεηο φισλ 

ησλ Ζζπραζηεξίσλ. Δίλαη άμην παξαηεξήζεσο λα αλαηξέμεη θαλείο ζηνλ ζθνπφ ηνπ 

θάζε Ζζπραζηεξίνπ θαη λα δεη πφζνη δηαθνξεηηθνί ζθνπνί ππάξρνπλ, νη νπνίνη έρνπλ 

ειεγρζεί θαη εγθξηζεί απφ ηνπο Αξρηεξείο σο λφκηκνη θαη ζχκθσλνη κε ηνπο Ηεξνχο 

Καλφλεο θαη ηηο Ηεξέο Παξαδφζεηο. Σν ζέκα είλαη φηη ν ζθνπφο πνπ ηίζεηαη ζην άξζξν 3 

ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ θαλνληζκνχ, δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηνλ ζθνπφ αξθεηψλ 

Ζζπραζηεξίσλ πνπ ήδε έρνπλ εγθξηζεί πξν πνιιψλ δεθαεηηψλ θαη φπνπ νη 

Αδειθφηεηεο έρνπλ ήδε νξγαλψζεη ηε δσή ηνπο γχξσ απφ ηνλ ζθνπφ ηεο Ηδξπηηθήο 

Πξάμεο ηνπο, κηα νξγάλσζε ζε πλεπκαηηθφ, νηθνλνκηθφ, θηηξηαθφ, εζηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. Ση ζα θάλνπλ ηψξα απηέο νη Αδειθφηεηεο; πνηε ζα αιιάδεη ν Αξρηεπίζθνπνο, 

ζα αιιάδνπλ θαη ζθνπφ ηεο δσήο ηνπο ή αθφκα ρεηξφηεξα αλ ν ίδηνο ν Αξρηεπίζθνπνο 

ι.ρ. πνπ ην ίδξπζε πξηλ πνιιά ρξφληα σο ηφηε Μεηξνπνιίηεο, αιιάμεη γλψκε, ζα πξέπεη 

θαη νη Αδειθφηεηεο λα αιιάδνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπ κνλαρηζκνχ, ηεο δσήο ηνπο, ηνπ Ηεξνχ 

Καζηδξχκαηφο ηνπο; 

 

 Γηα λα γίλνπκε απφιπηα θαηαλνεηνί, ζα θέξνπκε έλα παξάδεηγκα. ιε απηή ε 

πξνζπάζεηα πεξί ηεο θαηάιπζεο ηνπ απηνδηνίθεηνπ ησλ Ζζπραζηεξίσλ, είλαη ηνηο πάζη 

γλσζηφ φηη γίλεηαη κε ηε ζέιεζε θαη επινγία ηνπ Μαθαξησηάηνπ Αξρηεπηζθφπνπ θ. 

Ηεξσλχκνπ, ν νπνίνο σο Μεηξνπνιίηεο Θεβψλ θαη Λεβαδείαο, ην 1989 ίδξπζε ην Ηεξφ 

Γπλαηθείν Ζζπραζηήξην «Αλαιήςεσο ηνπ Κπξίνπ» ζηα θνχξηα Βνησηίαο, ζηελ Η. 

Μεηξφπνιε Θεβψλ θαη Λεβαδείαο (βι. πξναλαθεξζέλ βηβιίν ηεο Σαηάγηα, ζει.158-

179). ηνλ ζθνπφ ηνπ ελ ιφγσ Ζζπραζηεξίνπ (βι. ζει.160 θαη ζην άξζξ.3), 

αλαγξάθεηαη: «Σθνπφο ηνπ Ιδξχκαηνο νξίδεηαη ε πλεπκαηηθή, εζηθή θαη ζξεζθεπηηθή 

εμχςσζε θαη ε αθνζίσζε ζηνλ Κχξην επζεβψλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ ηελ έθεζε λα 

ππεξεηεζνπλ σο κνλαρέο ηνλ Θεφ θαη ηελ θνηλσλία, κε ζξεζθεπηηθά θαη 

θηινθνηλσληθά έξγα (ηεξαπνζηνιή, θηιαλζξσπία, θηινμελία θαη θνηλσληθή 

πξνζθνξά). Ο ζθνπφο απηφο κε θαλέλα ιφγν θαη ζε θακκία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί, λα κεηαβιεζεί ή λα αληηθαηαζηαζεί». Καη ζην άξζξν 42 (βι. ζει.178), 

ζπκπιήξσζε δηά ηεο εγθξίζεψο ηνπ, ν ηφηε Μεηξνπνιίηεο θ. Ηεξψλπκνο ηα εμήο σο 

πξνο ηνλ ζθνπφ:  «Μπνξνύλ ηα κέιε ηνπ Ηζπραζηεξίνπ λα ηδξύνπλ ή λα 

κεηέρνπλ ζε λνκηθά πξόζσπα (ζσκαηεία, ζπιιόγνπο, ηδξύκαηα), κε 

πλεπκαηηθνύο, κνξθσηηθνύο θαη θνηλσληθνύο ζθνπνύο, όπσο ε Οξζόδνμε 

νηθνδνκή θαη θαιιηέξγεηα ησλ κειώλ ηνπο, ε ζπγγξαθή θαη έθδνζε 

πλεπκαηηθώλ βηβιίσλ, ε ίδξπζε παηδηθώλ εμνρώλ, ε ίδξπζε Κέληξνπ Παξνρήο 

Ιαηξηθώλ Τπεξεζηώλ ηύπνπ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ θαη βξαρείαο λνζειείαο, ε 

ίδξπζε Κέληξνπ Εξεύλεο Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, ε νξγάλσζε 

πξνζθπλεκαηηθώλ επηζθέςεσλ ή ε γεληθόηεξε ελίζρπζε ησλ πξνζθπλεκάησλ 

ηεο Οξζνδνμίαο καο, ε ζπκπαξάζηαζε ζηηο αλάγθεο ηεο Εμσηεξηθήο 

Ιεξαπνζηνιήο θ.η.ι. Σελ Δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ 

ηδξύνληαη από ηα κέιε ηνπ Ηζπραζηεξίνπ, αζθεί ε Γεξνληία». 
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Δθείλν ην Ζζπραζηήξην ηδξχζεθε ππφ ηελ πλεπκαηηθή επνπηεία ηνπ λπλ 

Μαθαξησηάηνπ Αξρηεπηζθφπνπ θ. Ηεξσλχκνπ, κε ηελ ηφηε ηδηφηεηά ηνπ σο 

Μεηξνπνιίηε Θεβψλ θαη Λεβαδείαο. Ο θ. Ηεξψλπκνο ήιεγμε ηνλ ζθνπφ ηνπ 

Ζζπραζηεξίνπ θαη βξήθε ηνλ ζθνπφ απηφ ζχκθσλν κε ηνπο Ηεξνχο Καλφλεο θαη ηηο 

Ηεξέο Παξαδφζεηο θαη πξνέβε ζηελ έγθξηζή ηνπ. Απέζηεηιε ηελ ηδξπηηθή πξάμε κε δηθφ 

ηνπ αίηεκα ζηελ Ηεξά χλνδν, ειέγρζεθε ππφ ησλ Αξρηεξέσλ ηεο πλφδνπ θαη αθνχ 

εγθξίζεθε, εθδφζεθε ην ππ’αξηζ. Α΄ Π.Γ.48/1989 (ΦΔΚ 22/ 25.1.1989) θαη δηά 

ζπκπιεξσκαηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζπκπιεξψζεθε ην άξζξν 42 (βι. Γ΄Π.Γ.449/1995). 

 

Μεηαμχ, επνκέλσο, ηνπ ζεκεξηλνχ πξνηεηλφκελνπ ζθνπνχ, ζην άξζξν 3, ηνπ 

επηθαηξνπνηεκέλνπ θαλνληζκνχ ησλ Ζζπραζηεξίσλ, απφ πιεπξάο ηνπ Μαθαξησηάηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη Πξνέδξνπ ηεο Ηεξάο πλφδνπ θ. Ηεξσλχκνπ, θαη ηνπ 

ζθνπνχ πνπ ν ίδηνο ήιεγμε θαη ελέθξηλε ζην Ζζπραζηήξην ηεο Αλαιήςεσο, σο 

Μεηξνπνιίηεο Θεβψλ θαη Λεβαδείαο, δηαπηζηψλεηαη κηα ζαθήο ραψδεο δηάζηαζε 

θξνλήκαηνο πεξί ηνπ ζθνπνχ ηνπ κνλαρηζκνχ. Μέγα ράζκα ππάξρεη κεηαμχ απηψλ ησλ 

δχν ζθνπψλ, πνπ ν ίδηνο Αξρηεξέαο επιφγεζε, ήιεγμε θαη ελέθξηλε. Γελ ζα 

πξνρσξήζνπκε ζε πεξηζζφηεξα ζρφιηα, δηφηη θξνλνχκε φηη ην Πλεχκα ηνπ ιφγνπ καο 

έγηλε θαηαλνεηφ ππφ ησλ ηελ Αιήζεηα αγαπψλησλ. 

      

-------------------------------- 

 

 

      Ο ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΑΛΖΘΗΝΟ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΟΝΑΥΗΜΟΤ 

 

Ο Θεφο κε έλαλ θαη κνλαδηθφ ΚΟΠΟ πξνέβε ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ. 

Καη κε ηε ζεηξά ηνπ ν άλζξσπνο, αλαγλσξίδνληαο ηνλ έλα θαη κνλαδηθφ ΚΟΠΟ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα έρεη θαη ν ίδηνο έλαλ θαη κφλνλ επάξεζην ζηνλ Θεφ 

ΚΟΠΟ: ηελ πινπνίεζε δειαδή ηνπ ΚΟΠΟΤ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Ο ελζαξθσζείο 

Λφγνο ηνπ Θενχ, ν Κχξηνο εκψλ Ηεζνχο Υξηζηφο, έλα θαη κφλν επαγγέιην (ραξνχκελν 

άγγεικα) θήξπμε θαη έλαλ ΚΟΠΟ πξνζδηφξηζε, έζεζε θαη ελεηείιαην λα έρνπλ φινη 

νη εηο Απηφλ πηζηεχνληεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν Λφγνο Σνπ: «… Μάξζα Μάξζα, 

κεξηκλάο θαη ηπξβάδῃ πεξί πνιιά· ΕΝΟ ΔΕ ΕΣΙ ΥΡΕΙΑ…» (Λνπθ.Η΄,ζηρ.41,42). 

 

Απηφ ην έλα, ην νπνίν είλαη αλάγθε λα επηκειεζνχκε, είλαη θαη ην πξψην θαη 

κνλαδηθφ πνπ σο ΚΟΠΟ θαη δήηεζε ελεηείιαην ν Κχξηνο λα έρνπκε, είλαη δε θαη ην 

κνλαδηθφ αληηθείκελν ηνπ επαγγειίνπ, ηνπ ραξνχκελνπ αγγέικαηνο ηνπ Ηεζνχ πξνο 

εκάο. Γη’απηφ ηνλ ΚΟΠΟ νηθνλνκήζεθε ε έλζαξθνο εδψ παξνπζία Σνπ θαη γη’απηφ 

έρπζε ην Σίκην Αίκα Σνπ επί ηνπ ηαπξνχ.  

 

Απηφο ν θνπόο είλαη έλαο, κνλαδηθόο θαη θνηλόο γηα όινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

Υξηζηηαλνύο: κηθξνύο θαη κεγάινπο, θησρνύο θαη πινπζίνπο, ελδόμνπο ησ γέλεη θαη 

αδόμνπο, δνύινπο θαη ειεπζέξνπο, κνξθσκέλνπο θαη ακόξθσηνπο, ιατθνύο θαη 

θιεξηθνύο, κνλαρνύο, Παηξηάξρεο θαη Αξρηεξείο. Δίλαη θνηλόο γηα ηνπο όρινπο, 

ηνπο ιανύο, ηνπο θαηνίθνπο ησλ πόιεσλ θαη ησλ νξέσλ. Γέγξαπηαη γαξ: «Οἱ ὄρινη 

ἐπεδήηνπλ αὐηφλ, θαί ἦιζνλ ἕσο αὐηνῦ θαί θαηεῖρνλ αὐηφλ ηνῦ κή πνξεχεζζαη ἀπ’απηῶλ. 
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ὁ δέ εἶπε πξφο αὐηνχο ὅηη θαί ηαῖο ἑηέξαηο πφιεζηλ εὐαγγειίζαζζαί κε δεῖ  ηήλ 

βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ·  ὅηη εἰο ηνῦην ἀπέζηαικαη»  (Λνπθ.Γ΄, 42-43).  

«Καί ἐγέλεην ἐλ ηῷ θαζεμῆο θαί αὐηφο δηψδεπε θαηά πφιηλ θαί θψκελ θεξύζζσλ θαί 

εὐαγγειηδόκελνο  ηήλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ, θαί νἱ δψδεθα ζχλ αὐηῷ»  (Λνπθ.Ζ΄,1). 

«νἱ δέ ὄρινη γλφληεο θνινχζεζαλ αὐηῷ θαί δεμάκελνο αὐηνχο ἐιάιεη αὐηνῖο πεξί ηῆο 

βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ…»  (Λνπθ.Θ΄,11). ηνπο φρινπο, ινηπφλ, κηινχζε -θαη κηιά- γηα 

ηα πεξί ηεο Βαζηιείαο Σνπ θαη φρη κφλν ζηνπο Απνζηφινπο, ζηνπο κνλαρνχο θ.ι.π. 

Καί ζηνπο καζεηέο Σνπ θαη Απνζηφινπο έδσζε εληνιή θεξχγκαηνο, κε ην ίδην αθξηβψο 

πεξηερφκελν: «πγθαιεζάκελνο δέ ηνύο δώδεθα καζεηάο αὐηνῦ…2..ἀπέζηεηιελ 

αὐηνύο θεξύζζεηλ ηήλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ…» »  (Λνπθ.Θ΄,1-2). 

 

 Γπζηπρψο φκσο, Απηφλ ηνλ πεξί ηεο εληφο εκψλ βαζηιείαο ηνπ Θενχ Λφγν, 

νξηζκέλνη ηνλ παξεξκήλεπζαλ, ζεσξψληαο φηη ν Κχξηνο νκηιεί πεξί ηεο βαζηιείαο ηνπ 

Θενχ πνπ ζα εγθαζηδξπζεί κε ηελ Γεπηέξα Απηνχ Δπηθάλεηα. κσο, «ἐπεξσηεζείο δέ 

ὑπφ ηῶλ Φαξηζαίσλ πφηε ἔξρεηαη  βαζηιεία ηνῦ Θενῦ, ἀπεθξίζε αὐηνῖο θαί εἶπελ· νὐθ 

ἔξρεηαη  βαζηιεία ηνῦ Θενῦ κεηά παξαηεξήζεσο, νὐδέ ἐξνῦζηλ ἰδνχ ὧδε ἤ ἰδνχ ἐθεῖ· 

ἰδνύ γάξ ἡ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ ἐληόο ὑκῶλ ἐζηηλ»  (Λνπθ.ΗΕ΄,20-21). 

 

Ζ εληφο εκψλ βαζηιεία Σνπ, ινηπφλ, επέξρεηαη ηνηο πηζηεχνπζη πφηε; Δηο απηήλ, 

ηελ επίγεηα δσή καο (θαη φρη ζηελ άιιε δσή ηελ αηψληνλ, ηελ κεηά ηελ Β΄ Παξνπζία 

επεξρνκέλε), γη’απηφ θαη ίλα πηζηεχζσζη, έιεγε ν Ηεζνχο: «ἀκήλ ιέγσ ὑκῖλ ὅηη εἰζί ηηλεο 

ηῶλ ὧδε ἑζηεθφησλ, νἵηηλεο νὐ κή γεχζσληαη ζαλάηνπ ἕσο ἄλ ἴδσζη ηήλ βαζηιείαλ ηνῦ 

Θενῦ ἐιειπζπῖαλ ἐλ δπλάκεη» (Μαξθ.Θ΄,1). Καη «28 ἀκήλ ιέγσ ὑκῖλ, εἰζί ηηλεο ηῶλ ὧδε 

ἑζηεθφησλ, νἵηηλεο νὐ κή γεχζσληαη ζαλάηνπ ἕσο ἄλ ἴδσζη ηφλ πἱφλ ηνῦ ἀλζξψπνπ 

ἐξρφκελνλ ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ αὐηνῦ» (Μαηζ. ΗΣ΄). 

Καη πάιη: «ὁ πηζηεχσλ εἰο ἐκέ, θαζψο εἶπελ  γξαθή, πνηακνί ἐθ ηῆο θνηιίαο αὐηνῦ 

ξεχζνπζηλ ὕδαηνο δῶληνο. 39 ηνῦην δέ εἶπε πεξί ηνῦ Πλεχκαηνο νὗ ἔκειινλ ιακβάλεηλ νἱ 

πηζηεχνληεο εἰο αὐηφλ..» (Ησαλ.Ε΄,38-39). 

Έηζη ν Κχξηνο εκψλ Ηεζνχο επαγγειηδφκελνο, έζεζε εηο πάληαο ηνπο πηζηεχνληεο 

εηο Απηφλ, έλαλ θαη κνλαδηθφ ΚΟΠΟ θαη κία (πξψηε) εληνιή εηο πάληαο: «δεηεῖηε δέ 

πξῶηνλ ηήλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ θαί ηήλ δηθαηνζχλελ αὐηνῦ, θαί ηαῦηα πάληα (πιηθά 

αγαζά θ.ι.π.) πξνζηεζήζεηαη ὑκῖλ» (Μαηζ.Σ΄,33). Μάιηζηα επηδεηψληαο ηελ απφιπηε 

εζηίαζε ηνπ λνφο ζ’απηφ ηνλ ζθνπφ θαη ζ’απηή ηε δήηεζε, έδσζε εληνιή: «θαί κή 

κεηεσξίδεζζε» εμ’ απηήο ηεο εληνιήο θαη ηνπ ζθνπνχ (Λνπθ.ΗΒ΄,29). 

Ζ εληόο εκώλ βαζηιεία ηνπ Θενύ, ινηπφλ, είλαη ν κνλαδηθφο ΚΟΠΟ, ην 

επαγγέιην, ην κνλαδηθό θήξπγκα ηνπ Ηεζνχ θαη ησλ Απνζηφισλ, ε πξώηε εληνιή. 

Έηζη πιένλ ν Κχξηφο καο Ηεζνχο βεβαίσζε φηη: «Ὁ λφκνο θαί νἱ πξνθῆηαη ἕσο 

Ἰσάλλνπ· ἀπό ηόηε ἡ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ εὐαγγειίδεηαη, θαί πᾶο εἰο αὐηήλ 

βηάδεηαη» (Λνπθ.ΗΣ΄, 16). 

 

Ο Αγαζφο θαη Φηιάλζξσπνο Κχξηνο Ηεζνχο, ηνπο κελ αγαπψληαο θαη δεηνχληαο 

απηή ηε Βαζηιεία Σνπ, απεθάιεζε θίινπο: «ὑκεῖο θίινη κνχ ἐζηε» (Ησαλ.ΗΔ΄,14), ηνπο δε 

κε δεηνχληαο απηήλ θαη κε έρνληαο απηήλ σο ζθνπφλ, ερζξνχο ηνπο απεθάιεζε θαη 

πξναλήγγεηιε γη’απηνχο ηηο ζπλέπεηεο: «πιήλ ηνχο ἐρζξνχο κνπ ἐθείλνπο, ηνύο κή 

ζειήζαληάο κε βαζηιεῦζαη ἐπ’αὐηνύο, ἀγάγεηε ὧδε θαί θαηαζθάμαηε αὐηνχο ἔκπξνζζέλ 
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κνπ» (Λνπθ.ΗΘ΄,27). Μεηά δε ηελ Αλάζηαζή Σνπ θαη πξηλ ηελ Αλάιεςή Σνπ: 

«δη’κεξῶλ ηεζζαξάθνληα ὀπηαλφκελνο αὐηνῖο (τοῖς μαθηταῖς) θαί ιέγσλ ηά πεξί ηῆο 

βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ. θαί ζπλαιηδφκελνο παξήγγεηιελ αὐηνῖο ἀπφ Ἱεξνζνιχκσλ κή 

ρσξίδεζζαη, ἀιιά πεξηκέλεηλ ηήλ ἐπαγγειίαλ ηνῦ παηξφο ἥλ θνχζαηέ κνπ… ὑκεῖο δέ 

βαπηηζζήζεζζε ἐλ Πλεχκαηη Ἁγίῳ  νὐ κεηά πνιιάο ηαχηαο κέξαο… ιήςεζζε δχλακηλ 

ἐπειζφληνο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο ἐθ’ὑκᾶο…» (Πξαμ.α΄, 3-8). 

Μέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ινηπφλ, ηνπο δηδάζθεη πεξί απηήο ηεο εληφο 

εκψλ Βαζηιείαο Σνπ. Οη δε καζεηέο, ηη έπξαμαλ; «Τφηε ὑπέζηξεςαλ εἰο Ἱεξνπζαιήκ… 

θαί ὅηε εἰζῆιζνλ, ἀλέβεζαλ εἰο ηφ ὑπεξῶνλ νὗ ἦζαλ θαηακέλνληεο… (πάληεο νη 

Απφζηνινη) νὗηνη πάληεο ἦζαλ πξνζθαξηεξνῦληεο ὁκνζπκαδφλ ηῇ πξνζεπρῇ θαί ηῇ δεήζεη 

ζχλ γπλαημί θαί Μαξίᾳ ηῇ κεηξί ηνῦ Ἰεζνῦ θαί ζχλ ηνῖο ἀδειθνῖο αὐηνῦ» (Πξαμ.α΄,12-14).  

 

Δδψ, ινηπφλ, ζηα Ηεξνζφιπκα ζην ππεξψν, έρνπκε κε εληνιή ηνπ Κπξίνπ, ηελ 

πξψηε θνηλνβηαθή Μνλή. Καη κάιηζηα, νη θνηλνβηάηεο απηνί αθνινπζνχλ ηελ απζηεξή 

κνξθή απφθνζκνπ κνλαρηζκνχ, απηήλ ηνπ εγθιεηζκνχ. Γελ κεηέρνπλ ηεο θνηλσληθήο 

δσήο, δελ ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο ζπληνπίηεο ηνπο Ηεξνζνιπκίηεο, δελ θεξχηηνπλ, 

δελ αζθνχλ νπδέλ θηιαλζξσπηθφ θαη θνηλσληθφ έξγν. Έλα κφλν πξάηηνπλ: ινη καδί 

ηεξνχλ ηελ εληνιή ηεο εθδήηεζεο ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενχ εμ φιεο ηεο ςπρήο ηνπο, δηά 

ηεο πεξηεθηηθήο εληνιήο, πνπ είλαη ε πξνζεπρή, ε νπνία ζπλάδεη ηνλ λνπ εθ πάζεο 

κεξίκλεο  πιηθψλ πξαγκάησλ, θαζαίξεη ηελ ςπρή απφ ηνπο ινγηζκνχο θαη ηα λνήκαηα 

θαη ελψλεη ηνλ λνπ κε ηνλ Θεφ. Οχησο, δηά ηεο ηειείαο Αγάπεο, επέξρεηαη ε Βαζηιεία 

ηνπ Θενχ.  

Ζ Γξαθή καο πιεξνθνξεί: «Καί ἐλ ηῷ ζπκπιεξνῦζζαη ηήλ κέξαλ ηῆο 

Πεληεθνζηῆο ἦζαλ ἅπαληεο ὁκνζπκαδφλ ἐπί ην αὐηφ… θαί ἐπιήζζεζαλ ἅπαληεο 

Πλεχκαηνο Ἁγίνπ, θαί ἤξμαλην ιαιεῖλ ἑηέξαηο γιψζζαηο θαζώο ηό Πλεῦκα ἐδίδνπ 

αὐηνῖο ἀπνθζέγγεζζαη»  (Πξαμ.Β΄,1-4). 

 

Δπεξρνκέλεο ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενχ δηά ηεο ειεχζεσο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, 

πινπνηείηαη πιένλ ε επαγγειία ηνπ Θενχ θαη εθπιεξψλεηαη θαη ε πινπνίεζε ηνπ 

ΚΟΠΟΤ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ ζειήκαηνο ηνπ Γεκηνπξγνχ Παηέξα «ἵλα πάληεο ἕλ 

ὦζη…ἵλα ὦζηλ ἕλ θαζώο ἡκεῖο ἕλ ἐζκέλ, ἐγώ ἐλ αὐηνῖο θαί ζχ ἐλ ἐκνί, ἵλα ὦζη 

ηεηειεησκέλνη εἰο ἕλ, θαί ἵλα γηλψζθῃ ὁ θφζκνο ὅηη ζχ κέ ἀπέζηεηιαο θαί γάπεζαο αὐηνχο 

θαζψο ἐκέ γάπεζαο».  Έηζη νινθιεξψλεηαη θαη πινπνηείηαη ν ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ αλζξψπνπ: «θαί εἶπελ ὁ Θεφο· πνηήζσκελ ἄλζξσπνλ θαη’εἰθφλα κεηέξα θαί θαζ’ 

ὁκνίσζηλ» (Γελ. Α΄,26). 

Έηζη πιένλ αλζξψπηλνο λνπο θαη Θεφο έρνπλ έλα θνηλφ ζέιεκα, έλαλ Λφγν, κία 

ελέξγεηα, έλα θξφλεκα, βαζηιεχνληαο ην Θέιεκα, ν Λφγνο θαη ε Δλέξγεηα ηνπ Θενχ. 

Απφ εδψ θαη ζην εμήο, ν λνπο νηθεηνζειψο εθρσξεί ηελ απηεμνχζηα βνχιεζή ηνπ, ηελ 

ηαπηίδεη θαη ηελ ελαξκνλίδεη κε ηε βνχιεζε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Πιένλ ν λνπο έρεη 

ηνλ Μέγα Αξρηεξέα σο εληνινδφηε Σνπ, Απηφο είλαη ν Καζεγνχκελφο ηνπ· απηφ 

καξηπξνχλ θαη νη απηφπηεο ηνπ Λφγνπ, φηη κεηά ηελ επειζνχζα Βαζηιεία ηνπ Θενχ 

εληφο ηνπο, «ἤξμαλην ιαιεῖλ ἑηέξαηο γιψζζαηο θαζώο ην Πλεῦκα ἐδίδνπ αὐηνῖο 

ἀπνθζέγγεζζαη» (Πξαμ.Β΄,4) «πνιιά ηε ηέξαηα θαί ζεκεῖα  δ η ά  ηῶλ ἀπνζηφισλ 

ἐγίλεην» (Πξαμ.Β΄,43). 

Καη «εἶπε δέ ηό Πλεῦκα ηῷ Φηιίππῳ· πξφζειζε θαί θνιιήζεηη ηῷ ἅξκαηη ηνχηῳ» 

(Πξαμ.Ζ΄, 29), θαη «39 ὅηε δέ ἀλέβεζαλ ἐθ ηνῦ ὕδαηνο, Πλεῦκα Κπξίνπ ἤξπαζε ηόλ 
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Φίιηππνλ… Φίιηππνο δέ εὑξέζε εἰο Ἄδσηνλ...». Ο δε Απφζηνινο ησλ Δζλψλ, καο 

βεβαηψλεη θαη γλσζηνπνηεί: «1 Πεξί δέ ηῶλ πλεπκαηηθῶλ, ἀδειθνί, νὐ ζέισ ὑκᾶο 

ἀγλνεῖλ… 4 Γηαηξέζεηο δέ ραξηζκάησλ εἰζί, ηφ δέ αὐηφ Πλεῦκα… 6 θαί δηαηξέζεηο 

ἐλεξγεκάησλ εἰζίλ, ὁ δέ αὐηόο ἐζηη Θεόο, ὁ ἐλεξγώλ ηά πάληα ἐλ πᾶζηλ… 11 πάληα δέ 

ηαῦηα ἐλεξγεῖ ηφ ἕλ θαί ηφ αὐηφ Πλεῦκα, δηαηξνῦλ ἰδίᾳ ἑθάζηῳ θαζώο βνύιεηαη» 

(Α΄Κνξηλζ.,ΗΒ΄). 

 

Ο Κχξηνο εκψλ θαη Τκψλ, δελ δεκηνχξγεζε έλαλ επηζθνπνθεληξηθφ 

ρξηζηηαληζκφ. Απφ ηνλ θάζε λνπ δήηεζε λα θνηηά πξνο Δθείλνλ ακεηεψξηζηα θαη 

αδηάιεηπηα (δελ δήηεζε λα θνηηά πξνο θάπνην εθθιεζηαζηηθφ πξντζηάκελν)· δήηεζε απφ 

ηνλ λνπ λα θνηηά θαη λα δεηά λα γίλεη ην ζέιεκα ηνπ κνλαδηθνχ Κπξίνπ Σνπ θαη φρη ησλ 

αλζξψπσλ. Καη Δθείλνο δελ ππεζρέζε φηη ζα ηνπ δψζεη έλαλ άλζξσπν, γηα λα ηνλ 

θπβεξλά, λα ηνλ δηνηθεί, λα ηνλ θαζνδεγεί θαη λα ηνλ δηδάζθεη, αιιά ην ίδην ην Άγην 

Πλεχκα Σνπ, δη’φ ιέγεη: «16 θαί ἐγψ ἐξσηήζσ ηφλ παηέξα θαί ἄιινλ παξάθιεηνλ δψζεη 

ὑκῖλ…17 ηφ Πλεῦκα ηῆο ἀιεζείαο…» (Ησαλ. ΗΓ΄,16-17). Καη: «26 ὁ δέ παξάθιεηνο, ηφ 

Πλεῦκα ηφ Ἅγηνλ ὅ πέκςε ὁ παηήξ ἐλ ηῷ ὀλφκαηί κνπ, ἐθεῖλνο ὑκᾶο δηδάμεη πάληα θαί 

ὑπνκλήζεη ὑκᾶο πάληα ἅ εἶπνλ ὑκῖλ» (Ησαλ. ΗΓ΄), «13 ὅηαλ δέ ἔιζῃ ἐθεῖλνο, ηφ Πλεῦκα 

ηῆο ἀιεζείαο, ὁδεγήζεη ὑκᾶο εἰο πᾶζαλ ηήλ ἀιήζεηαλ·…» (Ησαλ.ΗΣ΄).  

 

    -------------------------- 

 

Ο ΚΟΠΟ ΠΟΤ ΔΗΥΑΝ ΟΗ ΠΡΧΣΟΗ ΘΔΟΦΟΡΟΗ ΜΟΝΑΥΟΗ 

 

Έγηλε ινηπφλ, θαηαλνεηφ πνηνο είλαη ν κνλαδηθφο θαη θνηλφο ζθνπφο γηα θάζε 

άλζξσπν. Αο δνχκε πνην ζθνπφ είραλ νη άγηνη κνλαρνί ηνπ 3
νπ

 θαη 4
νπ

 αη. κ.Υ., φηαλ 

δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ κνλαρηζκνχ θαη άλζηζε θαη θφζκεζε ην Αγηνιφγην ηεο 

Δθθιεζίαο καο κε ρηιηάδεο ζενθφξνπο θαη ζεφπηεο Παηέξεο θαη Μεηέξεο. Θα ιάβνπκε 

δχν Θενθφξνπο Παηέξεο σο παξάδεηγκα, κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα θαη βίν. 

 

Ο  άγηνο Μάξθνο ν Αζθεηήο, (καζεηήο ηνπ αγ. Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ), πνπ 

δηεηέιεζε πξεζβχηεξνο θαη πξντζηάκελνο κνλαζηηθήο Αδειθφηεηνο θαη ελ ζπλερεία 

αζθήηεπζε ζηελ έξεκν ηεο Γαιαηίαο πεξί ην 400 κ.Υ. Γηά ησλ ζπγγξακκάησλ ηνπ 

γαινπρήζεθαλ πάζαη αη γελεαί ησλ κνλαρψλ θαη επηθξάηεζε ην γλσζηφ: «πάληα 

πψιεζνλ θαη Μάξθνλ αγφξαζνλ». Απηφο, ινηπφλ, ν φζηνο εξσηψκελνο ππφ δηθαληθνχ: 

«Πνίνλ ην έξγνλ πνπ αλέζεζελ ν Θεφο ηνηο αλζξψπνηο ίλα εξγάδνληαη», απάληεζε: 

«έξγνλ δε, φπεξ ελεηείιαην ν Κχξηνο ηε εθθιεζία ηνχην εξγάδεζζαη, εηπψλ· εξγάδεζζε κε 

ηελ βξψζηλ ηελ απνιιπκέλελ, αιιά ηελ κέλνπζαλ εηο δσήλ αηψληνλ, ηνύην δε εζηί ην 

έξγνλ· ην δηά πξνζεπρήο δεηείλ ηελ βαζηιείαλ ηνπ Θενύ θαη ηελ δηθαηνζύλελ 

απηνύ, ελ θαη εληόο εκώλ είξεθελ είλαη θαη ηνηο δεηνύζηλ απηήλ, ηα ζσκαηηθά 

πάληα πξνζηεζήλαη εθαλέξσζε. Ταχηα νπλ αθνχζαληεο παξά ηνπ Κπξίνπ θαη 

πηζηεχζαληαο θαη θαηά δχλακηλ εξγαδνκέλνπο, πψο έμσ ηεο θχζεσο εκάο πξάηηεηλ, 

ιέγεηο; Δη δε θαίλεηαί ζνη παξά θχζηλ, γλψζη ηίλα θαηακέκθε· Θεφο γαξ εζηίλ ν 

εληεηιάκελνο…. Οη κνλαρνί μέλνλ ηεο εθθιεζίαο νπρ εξεηίζαλην θξόλεκα, αιιά ην 

ηνπ Υξηζηνύ θαηέρεηλ ζπνπδάδνπζη» (βι. ζει.26-28, Αγ. Μάξθνπ ηνπ Αζθεηνχ «Πεξί 

ησλ αθνπζίσλ ζιίςεσλ», έθδνζε 2006, Η. Κειιίνλ Αγ.Αξραγγέισλ, Αγ.ξνο, Μνλαρνχ 

Πατζίνπ Καξεψηνπ). 
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Ο έηεξνο ζενθφξνο κνλαρφο πνπ επηιέμακε, είλαη ν Αββάο Μσυζήο ν Αηζίνς, ν 

νπνίνο έδεζε θαη αζθήηεςε πεξί ην 360 κ.Υ. Ο ελ ιφγσ Αββάο ήηαλ ιεζηήο θαη 

αξρεγφο ιεζηνζπκκνξίαο, κε άγξην θαη σκφ ραξαθηήξα, κε πνιινχο θφλνπο θαη πνιιά 

άιια εγθιήκαηα ζην ελεξγεηηθφ ηνπ, ν νπνίνο θαηαδησθφκελνο απφ ηηο αξρέο, θαηέθπγε 

ζηε θήηε ησλ Παηέξσλ ηεο Αηγχπηνπ, γηα λα ζσζεί. Δθεί, καζαίλνληαο απφ ηνπο 

αγίνπο Παηέξεο ηελ πλεπκαηηθή δσή, ηφζν πνιχ ειινηψζε σο πξνο ηελ πξναίξεζε, 

ψζηε αζπάζζεθε ηνλ κνλαρηζκφ, έιαβε ην Αγγειηθφ ρήκα, επέδεημε δε αγγεινεηδή 

πνιηηεία, έθζαζε ζε πλεπκαηηθά κέηξα πςειά, ψζηε νη Παηέξεο λα βιέπνπλ Αγγέινπο 

λα ηνλ ππεξεηνχλ. Έιαβε αθνπζίσο ην ράξηζκα ηεο ηεξσζχλεο, νδήγεζε πνιινχο 

ιεζηέο ζηε κεηάλνηα θαη ζηνλ κνλαρηζκφ, απέθηεζε 75 ππνηαθηηθνχο θαη θαηέζηε 

θσζηήξ ηεο νηθνπκέλεο θαη θαζεγεηήο ηεο εξήκνπ. ε επίζθεςε ηνπ Αγίνπ Γεξκαλνχ 

θαη ηνπ Αββά Καζζηαλνχ ζην θειιί ηνπ θαη παξαθαιψληαο ηνλ εθείλνη λα ηνπο πεη θάηη 

σθέιηκν, αθνχ αξρηθά εξλείην ιφγσ ηαπεηλψζεσο, ζηε ζπλέρεηα ππαθνχνληαο, ηνπο 

είπε: 

 «…Τέθλα κνπ, φιαη αη ηέρλαη θαη φια ηα επαγγέικαηα ζηεξίδνληαη εηο ζθνπφλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαζνξηζζέληα, επί ηε βάζεη ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη ξπζκίδνπλ ηα έξγα ησλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ ην επηδησθφκελνλ απνηέιεζκα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν γεσξγφο 

θαιιηεξγεί κε πξνζπκίαλ ηελ γελ, ππνκέλσλ άιινηε κελ ηνλ θαχζσλα ηνπ ειίνπ θαη 

άιινηε δξηκχηαηνλ ςχρνο, έρσλ σο ζθνπφλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα ηελ θαζαξίζε απφ 

δηάθνξα βφηαλα θαη αγθάζηα, θαη επηδηψθσλ, σο απνηέιεζκα, λα απνιαχζε ηνπο 

θαξπνχο, πνπ ζα παξαγάγε. 3. Καη ν ζηξαηεπφκελνο πάιηλ, δε ινγαξηάδεη νχηε ηνπο 

πνιεκηθνχο θηλδχλνπο, νχηε ηαο ηαιαηπσξίαο ηεο μεληηεηάο, έρσλ σο ζθνπφλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ λα αλδξαγαζήζε, ηέινο δε, δηά ηεο αλδξαγαζίαο, ην αμίσκα θαη ηελ εθ ηνπ 

αμηψκαηνο ηηκήλ θαη ην θέξδνο. Καη ελ ζπληνκία, φινη νη κεηεξρφκελνη κίαλ ηέρλελ ή έλα 

επάγγεικα, έρνπλ νπσζδήπνηε ζέζεη εθ ησλ πξνηέξσλ έλα ζθνπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίνλ δηεμάγνπλ ηαο εξγαζίαο ησλ, κέρξηο φηνπ πξαγκαηνπνηήζνπλ ην απνηέιεζκα, ην 

νπνίνλ επηδηψθνπλ.  

4. Καη’ αλαινγίαλ, θαη ε εκεηέξα κνλαρηθή νκνινγία έρεη σο ζθνπφλ ηελ θαζαξφηεηα ηεο 

θαξδίαο, επηδηψθεη δε, σο απνηέιεζκα, ηελ Βαζηιείαλ ησλ νπξαλψλ. Δίλαη, ινηπφλ, 

αδχλαηνλ άλεπ θαζαξφηεηνο θαξδίαο, λα εγθαζηδξπζή κέζα καο ε Βαζηιεία ηνπ Θενχ. 

Πξνο απηφλ, ινηπφλ, ηνλ ζθνπφλ, ηελ θαζαξφηεηα ηεο θαξδίαο, αο είλαη πάληνηε 

εζηξακκέλνο ν λνπο καο· αο θξνληίδσκελ δε, φπσο φιαη εκψλ αη ζθέςεηο, νη ιφγνη θαη ηα 

έξγα ξπζκίδσληαη απφ απηφλ ηνλ ζθνπφλ. Δάλ δε ζπκβή θάπνηε λα απνκαθξπλζή ε 

θαξδία καο απφ ηελ επζείαλ νδφλ, ηελ νπνίαλ καο ππνδεηθλχεη ν αλσηέξσ ζθνπφο, πξέπεη 

ακέζσο λα θξνληίζσκελ λα ηελ επαλαθέξσκελ εηο απηήλ θαη λα ηελ επαλνξζψζσκελ, 

ρξεζηκνπνηνχληεο ηνλ ζθνπφλ, φπσο νη θηίζηαη ρξεζηκνπνηνχλ ην αιθάδη, ην δχγη θαη ην 

ξάκκα, δηά λα θαηαζθεπάδνπλ ίζνπο ηνπο ηνίρνπο. 

5. Ο καθάξηνο Απφζηνινο Παχινο, γλσξίδσλ θαιψο ηελ αλάγθελ ηεο ππάξμεσο ζθνπνχ 

εηο ηελ πλεπκαηηθήλ δσήλ θαη εθαξκφδσλ ν ίδηνο ηελ εκπεηξίαλ απηήλ, ιέγεη: «Ἕλ δέ, ηά 

κέλ ὀπίζσ ἐπηιαλζαλφκελνο, ηνῖο δέ ἔκπξνζζελ ἐπεθηεηλφκελνο, θαηά ζθνπφλ δηψθσ ἐπί 

ηφ βξαβεῖνλ ηῆο ἄλσ θιήζεσο ηνῦ Θενῦ ἐλ Φξηζηῷ Ἰεζνῦ» (Φηιηπ. γ΄,14). Φάξηλ, ινηπφλ, 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ θαη εκείο θάκλνκελ ην παλ, ράξηλ απηνχ φια πεξηθξνλνχκελ, θαη 

παηξίδα, θαη νηθνγέλεηαλ, θαη θαηαγσγήλ, θαη ρξήκαηα θαη φινλ ηνλ θφζκνλ. Γηά ηελ 
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επηηπρίαλ ηνπ ζθνπνχ απηνχ, θαηαπαηνχκελ ηαο πιηθάο εδνλάο, δελ αληαπνδίδνκελ ηελ 

αδηθίαλ εηο απηνχο, πνπ καο αδηθνχλ, θαη δελ αληηδξψκελ, φηαλ καο θηππνχλ θαη καο 

πιεγψλνπλ, αιιά ηα ζθεπάδνκελ φια δηά ηεο καθξνζπκίαο θαη ηα ππνκέλνκελ, δηά λα 

απνθηήζσκελ ηελ θαζαξφηεηα ηεο θαξδίαο. Δάλ δε ιεζκνλήζσκελ ηνλ ζθνπφλ απηφλ, 

θαη’ αλάγθελ ζα βαδίδσκελ κέζα εηο ην ζθφηνο θαη ζα πεξηπαηψκελ έμσ ηεο επζείαο 

νδνχ, ζθνληάπηνληεο θαη πεξηπιαλψκελνη. 

6. Γηφηη κε πνιινχο ζπκβαίλεη ην εμήο: Απηνί εηο ηελ αξρήλ ηνπ κνλαρηθνχ ησλ ζηαδίνπ, 

φηαλ πξνζήιζνλ λα ιάβνπλ ην κνλαρηθφλ ζρήκα, πεξηεθξφλεζαλ πινχηνλ, ρξήκαηα 

πνιιά, θαη φια φζα ππάξρνπλ εηο ηνλ θφζκνλ· χζηεξνλ φκσο, επεηδή δελ εζεκειίσζαλ ηελ 

δσήλ ησλ επάλσ εηο ζθνπφλ, ηαξάζζνληαη θαη ζπκψλνπλ δηά κίαλ δηθέιιαλ (ζθαπάλελ), 

δηά κίαλ θαξθίηζαλ, ή δη’έλα θαιάκη, ή βηβιίνλ, θαη έρνπλ αθφκε θαη δηάζεζηλ λα 

νξγηζζνχλ πξνο ηνπο αδειθνχο δη’αζήκαληα ζθεχε. Πνιιάο θνξάο δε, δηεκφξθσζαλ εηο 

ηελ θαξδίαλ ησλ θαη απηήλ ηελ επηζπκίαλ, ε νπνία είλαη ζηνηρείνλ ηνπ θφζκνπ, 

επηδείμαληεο εκπάζεηαλ δη’αλάμηα ιφγνπ αληηθείκελα, αηζζαλζέληεο εδνλήλ δη’απηά θαη 

ηθαλνπνηεζέληεο κε ηα  επηειή απηά πξάγκαηα. 

7. Απηνί νη άλζξσπνη δελ ζα πθίζηαλην ηελ ςπρηθήλ απηήλ θαηάπησζηλ, εάλ ελεζπκνχλην 

δηαξθψο ηνλ ζθνπφλ, ράξηλ ηνπ νπνίνπ πεξηεθξφλεζαλ ηνλ θφζκνλ θαη ηα ηνπ θφζκνπ. 

Γηφηη δηά λα πξαγκαηνπνηήζσκελ ηελ αγάπελ πξνο ηνλ Θεφλ θαη ηνλ πιεζίνλ, 

πεξηθξνλνχκελ φια, δηά λα ηελ απνθηήζσκελ, θαη γηλφκεζα θαζαξνί θαηά ηελ θαξδίαλ, 

απνδηψθνληεο εμ απηήο πάζαλ εδνλήλ θαη δφμαλ ηνπ θφζκνπ. Δθείλνο ν νπνίνο 

θαηφξζσζε λα ειεπζεξσζή απφ ηελ εκπαζή δηάζεζηλ πξνο ηελ χιελ, λα κηζήζε φιαο ηαο 

εδνλάο, αιιά θαη ηελ δφμαλ, κε ηελ νπνίαλ πεξηβάιιεη ν θφζκνο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, ν 

άλζξσπνο απηφο δηαηεξεί εηξεληθάο ζρέζεηο κε φινπο θαη εηο ην ηέινο δηαθπιάηηεη 

νπσζδήπνηε ηελ θαξδίαλ ηνπ θαζαξάλ. 

8. Δθ’φζνλ δε ν άλζξσπνο θαηνξζψζε λα πξαγκαηνπνηήζε ηελ θαζαξφηεηα ηεο θαξδίαο 

ηνπ, θαηέθηεζελ ήδε ηελ Βαζηιείαλ ησλ νπξαλψλ. Ιδνχ ηη ιέγεη θαη ν Κχξηνο· «Μαθάξηνη 

νἱ θαζαξνί ηῇ θαξδίᾳ, ὅηη αὐηνί ηφλ Θεφλ ὄςνληαη» (Μαηζ.ε΄, 8). Απφ απηφλ, ινηπφλ, ηνλ 

καθαξηζκφλ καλζάλνκελ, φηη ε ηειεηφηεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο, σο δηά καγείαο, 

κε ηελ αλαρψξεζηλ εθ ηνπ θφζκνπ θαη ηελ θαζηεξσκέλελ, θαηά ηελ πξνζέιεπζηλ εηο ηνλ 

κνλαρηθφλ βίνλ, απφηαμηλ ησλ θνζκηθψλ πξαγκάησλ, αιιά αθνχ ν άλζξσπνο θαηνξζψζε 

λα αγαπήζε ηνλ Θεφλ θαη ηνλ πιεζίνλ, θαη δηά ηεο αγάπεο απηήο επηηχρε ηελ θαζαξφηεηα 

ηεο θαξδίαο. 

9. Γη’απηφ πξέπεη θαη εκείο, ράξηλ ηεο αγάπεο απηήο θαη ηεο θαζαξφηεηνο, φια φζα 

επηβάιινληαη λα θάκλσκελ, θαη φιαο ηαο εδνλάο θαη ηαο δφμαο ηνπ θφζκνπ λα 

πεξηθξνλψκελ, λα αλερψκεζα κε επραξίζηεζηλ λεζηείαλ, αγξππλίαλ θαη φιαο ηαο 

θαθνπρίαο ηεο αζθήζεσο, θαη αθνχξαζηα λα αζρνινχκεζα κε ηαο αλαγλψζεηο θαη ηνπο 

ςαικνχο. Δάλ δε θάπνηε ζπκβή λα εκπνδηζζψκελ απφ ηελ λεζηείαλ, ηελ αλάγλσζηλ θαη 

ηελ ππφινηπνλ άζθεζηλ, εμ αηηίαο ζνβαξάο πλεπκαηηθήο αζρνιίαο, δελ πξέπεη νπδφισο λα 

αδηαθνξήζσκελ δηά ηελ αγάπελ,, ε νπνία, φπσο είπνκελ, δηεπθνιχλεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο 

θαξδίαο. Γηφηη δελ επηθέξνπλ θαη ηφζελ σθέιεηαλ ε ζπλήζεο λεζηεία θαη ε αλάγλσζηο, 

εθ’φζνλ πεξηθξνλνχκελ ηνλ αδειθφλ καο θαη ηνπ πξνθαινχκελ ιχπελ· απηή ε 

πεξηθξφλεζηο θαη ε ιχπε καο βιάπηνπλ πάξα πνιχ. Αη λεζηείαη, αη αγξππλίαη, ε κειέηε 

ησλ γξαθψλ θαη ε εγθαηάιεηςηο ηνπ θφζκνπ νινθιήξνπ, δελ ζπληζηνχλ ηειεηφηεηα· είλαη, 

φπσο είπνκελ, ηα κέζα κε ηα νπνία ζα επηηχρσκελ ηελ ηειεηφηεηα. 

10. Δθ’φζνλ δελ πξαγκαηνπνηήζσκελ ηελ πξνο ηνλ Θεφλ θαη ηνλ πιεζίνλ αγάπελ, 

καηαίσο θακαξψλνκελ δηά ηελ λεζηείαλ καο, ηελ αθηεκνζχλελ καο, ηελ αγξππλίαλ καο, 
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ηελ αλάγλσζηλ ησλ γξαθψλ, επεηδή δελ έγθεηηαη εηο απηά ε ηειεηφηεο, αιιά δη’απηψλ 

δχλαηαη θαλείο λα ηελ επηηχρε. Δθείλνο πνπ εθήξκνζε ηελ πξνο ηνλ Θεφλ θαη ηνλ πιεζίνλ 

αγάπελ, θαη ηελ δε, είλαη θαζαξφο θαηά ηελ θαξδίαλ θαη έρεη ηνλ Θεφλ κέζα ηνπ· ν λνπο 

ηνπ επξίζθεηαη πάληνηε πιεζίνλ ηνπ Θενχ θαη δηαξθψο θαληάδεηαη ηελ αλέθθξαζηνλ ηνπ 

Θενχ σξαηφηεηα». (βι. «Δπεξγεηηλφο», η. Γ΄, εθδ. Μαηζ.Λαγγή, ζει.381 έσο 383). 

 

    ---------------------------- 

 

      

 Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΜΟΝΑΥΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΝΑΥΧΡΖΣΗΜΟΤ 

 

Δπηθξαηεί κηα θαζνιηθή ζχγρπζε αθφκε θαη γηα ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπ 

κνλαρηζκνχ, αθφκε θη απφ «θαζεγεηέο ζενινγίαο» Δπηζθφπνπο θ.ι.π. Πιείζηα φζα 

έρνπλ εηπσζεί, πνπ ππνβηβάδνπλ ηελ αγγειηθή πνιηηεία. Έηζη νθείινπκε λα 

δηεπθξηλίζνπκε ηα θάησζη εθηελψο:  

 

Οη επί ησλ απνζηνιηθψλ ρξφλσλ Υξηζηηαλνί «42 ἦζαλ δέ πξνζθαξηεξνῦληεο ηῇ 

δηδαρῇ ηῶλ ἀπνζηφισλ θαί ηῇ θνηλσλίᾳ θαί ηῇ θιάζεη ηνῦ ἄξηνπ θαί ηαῖο πξνζεπραῖο. 44 

πάληεο δέ νἱ πηζηεχνληεο ἦζαλ ἐπί ηφ αὐηφ θαί εἶρνλ ἅπαληα θνηλά, 45 θαί ηά θηήκαηα θαί 

ηάο ὑπάξμεηο ἐπίπξαζθνλ θαί δηεκέξηδνλ αὐηά πᾶζη  θαζφηη ἄλ ηηο ρξείαλ εἶρε· 46 

θαζ’κέξαλ ηε πξνζθαξηεξνῦληεο ὁκνζπκαδφλ ἐλ ηῷ ἱεξῷ, θιῶληέο ηε θαη’νἶθνλ ἄξηνλ, 

κεηειάκβαλνλ ηξνθῆο ἐλ ἀγαιιηάζεη θαί ἀθειφηεηη θαξδίαο, 47 αἰλνῦληεο ηφλ Θεφλ θαί 

ἔρνληεο ράξηλ πξφο ὅινλ ηφλ ιαφλ, ὁ δέ Κχξηνο πξνζεηίζεη ηνχο ζσδνκέλνπο θαζ’κέξαλ 

ηῇ ἐθθιεζίᾳ» (Πξαμ.Β΄). «Τνῦ δέ πιήζνπο ηῶλ πηζηεπζάλησλ ἦλ  θαξδία θαί  ςπρή 

κία, θαί νὐδέ εἷο ηη ηῶλ ὑπαξρφλησλ αὐηῷ ἔιεγελ ἴδηνλ εἶλαη, ἀιι’ ἦλ αὐηνῖο ἅπαληα 

θνηλά» (Πξαμ.Γ΄). Ενχζαλ, ινηπφλ, κηα αγγειηθή θνηλνβηαθή δσή. 

Γπζηπρψο φκσο, πξηλ εθδεκήζεη θαη ν ηειεπηαίνο άγηνο Απφζηνινο θαη καζεηήο 

ηνπ Υξηζηνχ, πεξί ην 95 κ.Υ., δειαδή 62 ρξφληα κεηά ηελ Αλάιεςε ηνπ Κπξίνπ καο θαη 

ηε δεκηνπξγία ηεο πξσηνρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο, ε ρξηζηηαληθή δσή αιινηψλεηαη. Ο 

Κχξηνο Ηεζνχο απνθαιχπηεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ ζηνλ Άγην Ησάλλε ηνλ Θενιφγν, ζηε 

λήζν Πάηκν, γηα ηελ απνζηαζία ησλ Δπηζθφπσλ ησλ ηφηε γλσζηψλ εθθιεζηψλ θαη ηνπ 

παξαγγέιιεη λα ηνπο γξάςεη: «1 Τῷ ἀγγέιῳ ηῆο ἐλ θέζῳ ἐθθιεζίαο γξάςνλ· ….4… 

ἔρσ θαηά ζνῦ, ὅηη ηήλ ἀγάπελ ζνπ ηήλ πξψηελ ἀθῆθαο. 5 κλεκφλεπε νὖλ πφζελ πέπησθαο, 

θαί κεηαλφεζνλ θαί ηα πξῶηα ἔξγα πνίεζνλ· εἰ δέ κή, ἔξρνκαί ζνη ηαρχ θαί θηλήζσ ηήλ 

ιπρλίαλ ζνπ ἐθ ηνῦ ηφπνπ αὐηῆο, ἐάλ κή κεηαλνήζῃο..» (Απνθ.Β΄). «12 Καί ηῷ ἀγγέιῳ 

ηῆο ἐλ Πεξγάκῳ ἐθθιεζίαο γξάςνλ· ηάδε ιέγεη ὁ ἔρσλ ηήλ ξνκθαίαλ ηήλ δίζηνκνλ ηήλ 

ὀμεῖαλ… 14… ἔρσ θαηά ζνῦ ὀιίγα, ὅηη ἔρεηο ἐθεῖ θξαηνῦληαο ηήλ δηδαρήλ Βαιαάκ, ὅο 

ἐδίδαμε ηφλ Βαιάθ, βαιεῖλ ζθάλδαινλ ἐλψπηνλ ηῶλ πἱῶλ Ἰζξαήι θαί θαγεῖλ εἰδσιφζπηα 

θαί πνξλεῦζαη. 15 νὕησο ἔρεηο θαί ζχ θξαηνῦληαο ηήλ δηδαρήλ ηῶλ Νηθνιατηῶλ ὁκνίσο. 

16 κεηαλφεζνλ νὖλ· εἰ δέ κή, ἔξρνκαί ζνη ηαρχ θαί πνιεκήζσ κεη’ αὐηῶλ ἐλ ηῇ ξνκθαίᾳ 

ηνῦ ζηφκαηφο κνπ»  (Απνθ.Β΄).  

«18 Καί ηῷ ἀγγέιῳ ηῆο ἐλ Θπαηείξνηο ἐθθιεζίαο γξάςνλ· ηάδε ιέγεη ὁ πἱφο ηνῦ 

Θενῦ… 20.. ἔρσ θαηά ζνῦ ὀιίγα, ὅηη ἀθεῖο ηήλ γπλαῖθά ζνπ Ἰεδάβει, ἥ ιέγεη ἑαπηήλ 

πξνθῆηηλ, θαί δηδάζθεη θαί πιαλᾶ ηνχο ἐκνχο δνχινπο πνξλεῦζαη θαί θαγεῖλ εἰδσιφζπηα. 

21 θαί ἔδσθα αὐηήλ ρξφλνλ ἵλα κεηαλνήζῃ, θαί νὐ ζέιεη κεηαλνῆζαη ἐθ ηῆο πνξλείαο 

αὐηῆο. 22 ἰδνχ βάιισ αὐηήλ εἰο θιίλελ θαί ηνχο κνηρεχνληαο κεη’ αὐηῆο εἰο ζιῖςηλ 
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κεγάιελ, ἐάλ κή κεηαλνήζσζηλ ἐθ ηῶλ ἔξγσλ αὐηῆο, 23 θαί ηά ηέθλα αὐηῆο ἀπνθηελῶ ἐλ 

ζαλάηῳ, θαί γλψζνληαη πᾶζαη αἱ ἐθθιεζίαη ὅηη ἐγψ εἰκη ὁ ἐξεπλῶλ λεθξνχο θαί θαξδίαο, 

θαί δψζσ ὑκῖλ ἑθάζηῳ θαηά ηά ἔξγα ὑκῶλ…» (Απνθ.Β΄). 

«Καί ηῷ ἀγγέιῳ ηῆο ἐλ Σάξδεζηλ ἐθθιεζίαο γξάςνλ…2..νὐ γάξ εὕξεθά ζνπ ηά 

ἔξγα πεπιεξσκέλα ἐλψπηνλ ηνῦ Θενῦ κνπ. 3 κλεκφλεπε νὖλ πῶο εἴιεθαο θαί ἤθνπζαο, 

θαί ηήξεη θαί κεηαλφεζνλ, ἐάλ νὖλ κή γξεγνξήζεο, ἥμσ ἐπί ζέ ὡο θιέπηεο, θαί νὐ κή 

γλψζῃ πνίαλ ὥξαλ ἥμσ ἐπί ζέ…»  (Απνθ.Γ΄). 

«14 Καί ηῷ ἀγγέιῳ ηῆο ἐλ Λανδηθείᾳ ἐθθιεζίαο γξάςνλ· ηάδε ιέγεη ὁ ἀκήλ, ὁ 

κάξηπο ὁ πηζηφο θαί ἀιεζηλφο,  ἀξρή  ηῆο θηίζεσο ηνῦ Θενῦ·  15 νἶδά ζνπ ηά ἔξγα, ὅηη 

νὔηε ςπρξφο εἶ νὔηε δεζηφο· ὄθεινλ ςπρξφο ἦο ἤ δεζηφο. 16 νὕησο ὅηη ριηαξφο εἶ, θαί νὔηε 

δεζηφο νὔηε ςπρξφο, κέιισ ζε ἐκέζαη ἐθ ηνῦ ζηόκαηόο κνπ». (Απνθ.Γ΄). 

 

ηαλ, ινηπφλ, ν ρξηζηηαληζκφο θαη ε ρξηζηηαληθή δσή αιινηψζεθαλ ζε βαζκφ 

πνπ ν Κχξηνο Ηεζνχο λα ιέγεη ζηνπο Πξντζηακέλνπο θαη Δπηζθφπνπο ησλ ήδε 

ππαξρνπζψλ Δθθιεζηψλ, φηη έρεη έληνλε ηάζε λα ηνπο εκέζεη, νη αιεζηλνί θαη γλήζηνη 

ρξηζηηαλνί έβξηζθαλ κία κφλνλ παξεγνξηά, ηελ αθηέξσζε φιεο ηνπο ηεο δσήο ζηνλ Θεφ, 

δηά ηεο αζιήζεσο ηνπ καξηπξίνπ, ηεο εθρχζεσο ηνπ αίκαηφο ηνπο θαη ηεο ζπζίαο αθφκα 

θαη απηήο ηεο ηδίαο ηνπο ηεο δσήο, ιφγσ ησλ δησγκψλ. Απφ ηνλ 1
ν
 αηψλα θαη κέρξη ην 

320 κ.Υ. πεξίπνπ, ε Δθθιεζία καο απέθηεζε  αλαξίζκεην πιήζνο καξηχξσλ, νη νπνίνη 

«νπθ εγάπεζαλ ηελ ςπρήλ απηώλ άρξη ζαλάηνπ». 

Μεηά ηελ  ππνγξαθή ηνπ Γηαηάγκαηνο ησλ Μεδηνιάλσλ, νη ρξηζηηαλνί ζπλ ησ 

ρξφλσ απέθηεζαλ λνκηθή ππφζηαζε κε πιήξε δηθαηψκαηα, έπαπζαλ νη δησγκνί θαη ε 

Δθθιεζία απέθηεζε ειεπζεξία θαη εμνπζία, ν δε ρξηζηηαληζκφο αλαγλσξίζηεθε σο ε 

επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ππήξμε πνιχ κεγάιε θαη 

απφηνκε πξνζέιεπζε πιήζνπο αλζξψπσλ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ, πνπ απνζθνπνχζε φκσο 

ζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε, κε απνηέιεζκα λα εθθνζκηθεπζεί πνιχ ε δσή ησλ 

ρξηζηηαλψλ, λα αιινησζεί παληειψο ε θνηλνβηαθή πξσηνρξηζηηαληθή δσή ηνπο θαη λα 

πξνσζείηαη πιένλ ε πξνζπάζεηα θνζκηθήο επηβνιήο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ επί ηεο 

απηνθξαηνξίαο· εμέιεηπε δε ε πλεπκαηηθή εξγαζία ηεο -εληφο ησλ ρξηζηηαληθψλ ςπρψλ- 

εθδήηεζεο ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενχ. ιε απηή ε εθθνζκίθεπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηηο 

αγλέο ςπρέο πνπ ήζειαλ λα ηεξήζνπλ ηνλ θαηά Θεφλ ζθνπφ θαη ηελ εληνιή Σνπ θαη 

πνπ λνζηαιγνχζαλ ηελ πξσηνρξηζηηαληθή δσή ησλ θνηλνηήησλ, άξρηζε λα δεκηνπξγεί 

κηα ηζρπξή επηζπκία αλαρσξεηηζκνχ εθ ηνπ θφζκνπ, πνπ εθδειψζεθε κε ηελ 

πξνζέιεπζε ζηνλ κνλαρηζκφ. Γεκηνπξγήζεθε κηα ηζρπξή ηάζε αλαρσξεηηζκνχ· 

ελάξεηνη θαη έλζενη ρξηζηηαλνί  εγθαηέιεηπαλ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, ιφγσ αδπλακίαο 

λα δήζνπλ κέζα εηο ηνπο θφιπνπο ηεο κηα δσή παξφκνηα ησλ πξψησλ ρξηζηηαλψλ. Έηζη 

απεθάζηδαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλσλία αλζξψπσλ πνπ επηζπκνχζαλ λα δηάγνπλ 

βίν ζχκθσλν κε ηε δσή ησλ πξψησλ ρξηζηηαλψλ, ζε θνηλσλία κε ηνλ Θεφ, κηα 

ζπλεπέζηεξε, δειαδή, ρξηζηηαληθή δσή. ινη νη εθ ηνπ θφζκνπ αλαρσξνχληεο 

απνηέιεζαλ ην αληίβαξν ζε έλαλ θαηεζηεκέλν πιένλ ρξηζηηαληζκφ. ηαλ εηαπηίδεην 

πιένλ ε βαζηιεία ηνπ Θενχ κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη κε ηελ επίγεηα 

βπδαληηλή βαζηιεία, ηφηε ειιείςεη ησλ δησγκψλ, νη ζενθηιείο θαη ελάξεηεο ςπρέο 

αλαρψξεζαλ εθ ηνπ θφζκνπ ζε κηα πξνζπάζεηα ππελζχκηζεο ζηνπο ρξηζηηαλνχο πσο ε 

βαζηιεία ηνπ Θενχ δελ είλαη εθ ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ. 

Απηφο είλαη ν θχξηνο θαη ν νπζηαζηηθφο ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζεκειηψδνπο 

εθθιεζηαζηηθνχ ζεζκνχ, ηνπ κνλαρηζκνχ. Ζ αλαρψξεζε ησλ αγίσλ ςπρψλ δελ 
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πξαγκαηψζεθε σο θπγή θαη δηαρσξηζκφο απφ ηελ Δθθιεζία καο, αιιά σο επέθηαζε ηεο 

Δθθιεζίαο καο κε ηα επίιεθηα κέιε ηεο ελ ηνηο εξήκνηο. «Δμήλζεζελ ε έξεκνο» ελ ηνηο 

φξεζη θαη ελ ηαηο νπαίο ηεο γεο! Ο κνλαρηζκφο δελ ππήξμε κηα δηάζπαζε ηεο 

ρξηζηηαληθήο δσήο, αιιά Ζ εληαηηθνπνίεζή ηεο· θαη αλά ηνπο αηψλεο  απέβε πξνο 

φθεινο ηεο Δθθιεζίαο. Ο κνλαρηζκφο αγαπήζεθε απφ ηνπο ελ ησ θφζκσ ρξηζηηαλνχο 

θαη απεηέιεζε ην ηδεψδεο γηα ηελ θνηλσληθή δσή ησλ πηζηψλ ζηνλ θφζκν. 

Μεηά ηελ παχζε ησλ δησγκψλ θαη ην ηέινο ησλ καξηπξίσλ, νη αλαρσξνχληεο εθ 

ηνπ θφζκνπ ππήξμαλ νη κνλαδηθνί ζπλερηζηέο ηεο καξηπξηθήο Δθθιεζίαο. Τπήξμαλ 

πιένλ κάξηπξεο ζηελ πξναίξεζε, δηά ηεο θαζαξήο ακέξηκλεο, αδηάιεηπηεο θαη λνεξάο 

πξνζεπρήο ελνχκελνη κε ηνλ Δλνηθνχληα ελ απηνίο Ηεζνχ. Δπέβαιαλ νηθεηνζειψο ζηνλ 

εαπηφ ηνπο ηελ εθ ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ λέθξσζε, αλαπιεξψλνληαο έηζη ηε ζπζία ηνπ 

ζψκαηνο θαηά ηνπο δησγκνχο, κε ηε ζπζία ηεο ςπρήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν ηνπ 

Κπξίνπ: «κείδνλα ηαχηεο ἀγάπελ νὐδείο ἔρεη, ἵλα ηηο ηήλ ςπρήλ αὐηνῦ ζῇ ὑπέξ ηῶλ θίισλ 

αὐηνῦ» (Ησαλ.ΗΔ΄,13). 

 

Ο κνλαρηζκφο είλαη ε πεκπηνπζία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ε δπλακηθφηεξε, ε 

πιεξέζηεξε θαη ζπλεπέζηεξε απηνέθθξαζή ηνπ.  

ην ζεκείν απηφ είκαζηε εθ ησλ πξαγκάησλ ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε κηα 

ζχληνκε αλαθνξά, φζν πην επηγξακκαηηθά κπνξνχκε, ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνλαρηζκνχ, 

αλαθνξά πνπ θαηαδεηθλχεη ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ, αιιά θαη επηδεηθλχεη 

ην θαζήθνλ ηεο Γηνηθνχζαο Δθθιεζίαο λα ζηαζεί κε ζεβαζκφ θαη πξνζηαηεπηηθφ 

πλεχκα έλαληί ηνπ. 

    ------------------------ 

 

ΑΝΑΥΧΡΖΣΗΜΟ ΣΖΝ ΑΗΓΤΠΣΟ 

Παηξηάξρεο θαη ζεκειησηήο ηνπ αλαρσξεηηθνχ βίνπ είλαη ν Μέγαο Αληψληνο. 

Αηγχπηηνο ην γέλνο, ζε ειηθία 20 εηψλ, πεξί ην 271 κ.Υ. εηζήγαγε ζηελ παηξίδα ηνπ ηνλ 

θαηλνχξγην ηξφπν δσήο, ηνλ αλαρσξεηηθφ, δηά ηνπ νπνίνπ αλέπηπμε ην κνλαρηθφ 

ηδεψδεο ζηηο δπζπξφζηηεο εξεκηθέο πεξηνρέο ηεο Νηηξίαο θαη ηεο Θεβαΐδνο. 

Πξαγκαηηθά, εθεί εμήλζεζε ε έξεκνο απφ ρηιηάδεο ζενθφξνπο αλαρσξεηέο, πνπ ζήκεξα 

θνζκνχλ ην Αγηνιφγην ηεο Δθθιεζίαο καο. 

    ------------------------ 

 

ΚΟΗΝΟΒΗΑΚΟ ΜΟΝΑΥΗΜΟ  ΣΖΝ ΑΗΓΤΠΣΟ 
Ηδξπηήο θαη ζεκειησηήο ηνπ θνηλνβηαθνχ κνλαρηζκνχ είλαη ν Μέγαο Παρψκηνο 

εθ ηεο Θεβαΐδνο ηεο Αηγχπηνπ. Πεξί ην 300-346 ίδξπζε ηηο πξψηεο θνηλνβηαθέο Μνλέο 

ζηελ Σαβελλεζία ηεο Άλσ Θεβαΐδνο (δπν γπλαηθείεο θαη 9 αλδξηθέο κνλέο), νη νπνίεο 

απαξηζκνχζαλ πεξί ηνπο 7.000 κνλαρνχο θαη κνλαρέο. πλέηαμε θαλνληζκφ κε ηε 

βνήζεηα Αγγέινπ (απνηεινχκελνλ απφ 194 άξζξα) γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο 

δσήο ησλ κνλαρψλ. 

    ------------------------ 

 

ΟΗ ΜΔΓΑΛΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

Να επηζεκάλνπκε φηη απηή ηελ πεξίνδν πνπ ηδξχεηαη θαη αλζεί ν κνλαρηζκφο θαη 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ Αίγππην ηα κεγάια κνλαζηηθά θέληξα, έρνπκε ηδξπηή ηνπ 

αλαρσξεηηθνχ κνλαρηζκνχ ηνλ ζενθφξν, ζεφπηε θαη Αγγέισλ ζπλφκηιν ΜΔΓΑ 
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Αληώλην. Δπίζεο ηδξπηήο ηνπ θνηλνβηαθνχ κνλαρηζκνχ είλαη θαη ν Μέγαο Παρώκηνο 

(ν ππφ Αγγέινπ δεμάκελνο ηνλ κνλαρηθφ θαλνληζκφ), θαη ν επηρψξηνο Αξρηεπίζθνπνο 

θαη Παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο, ν Μέγαο Αζαλάζηνο, ν νπνίνο επινγεί ηνπο νζίνπο, 

αιιά νχηε έιεγρν απαηηεί, νχηε εγθξίλεη θνπξέο, νχηε ηειεί ηηο θνπξέο. Δίλαη ελ Αγίσ 

Πλεχκαηη αδηαίξεηα ελσκέλνο κε ηνπο κνλαρνχο, ρσξίο λα ζπγρέεη ηελ επηζθνπηθή ηνπ 

ηδηφηεηα κε ηελ απηνδηνίθεζε ησλ κνλαζηηθψλ θέληξσλ. Δπηζθέπηεηαη ηνπο νζίνπο, 

ιακβάλεη ηελ επινγία ηνπο θαη επηδεηεί ηηο νδεγίεο ηνπο (νξηζκέλνη δε, απφ ππέξκεηξν 

δήιν, φπσο ν Μέγαο Αξζέληνο, δελ ηνπ επέηξεπαλ νχηε θαλ λα ηνπο επηζθεθζεί)! Σνπο 

θαινχζε ζηελ Αιεμάλδξεηα πξνο ελίζρπζε ηνπ αληηαηξεηηθνχ αγψλα πνπ δηεμήγαγε ν 

ίδηνο. πλέγξαςε δε, θαη ηνλ βίν ηνπ Μ. Αλησλίνπ θαη πεξηέζσζε ηνπο Καλφλεο ηνπ 

πεξί αλαρσξεηηζκνχ. Κπβεξλήηεο δε ηεο απηνθξαηνξίαο ήηαλ ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο. 

ΟΛΟΗ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΟΗ ! 
    ------------------------ 

 

ΜΟΝΑΥΗΜΟ ΣΖ ΛΑΤΡΑ ΣΖΝ ΠΑΛΑΗΣΗΝΖ 

Ο κνλαρηζκφο άξρηζε λα εμαπιψλεηαη ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία. ηελ 

Παιαηζηίλε πεξί ην 350 κ.Υ. δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο ηχπνο κνλαζηηθήο δσήο, απηφο 

ηεο Λαχξαο πνπ ήηαλ θάηη ελδηάκεζν, αλάκεζα ζηνλ αλαρσξεηηζκφ θαη ην θνηλνβηαθφ 

ζχζηεκα. Ηδξπηήο είλαη ν φζηνο Υαξίησλ ν Οκνινγεηήο, ν νπνίνο ίδξπζε 3 Λαχξεο θαη 

άθεζε ηεξή παξαθαηαζήθε ηνπ κνλαρηθνχ πνιηηεχκαηνο. ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ 

Παιαηζηίλε κνλαρηζκνχ, ζπλέβαιαλ νη κεγάινη θαη ζενθφξνη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο 

καο, ν Μέγαο Ηιαξίσλ (372 κ.Υ.), ν αγ. Γεξάζηκνο (451 κ.Υ.), ν Μέγαο Δπζύκηνο 

(473 κ.Υ.), ν Μέγαο Θενδόζηνο (529 κ.Υ.), ν αγ. άββαο ν εγηαζκέλνο (532 κ.Υ.), ν 

νπνίνο ίδξπζε 7 Λαχξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Μεγάιεο Λαχξαο δίπια ζηα 

Ηεξνζφιπκα. 

    ------------------------ 

 

Ο ΜΟΝΑΥΗΜΟ ΣΧΝ ΣΤΛΗΣΧΝ ΑΓΗΧΝ ΣΖ ΤΡΗΑ 

 

Πεξί ην 400 κ.Υ. αλαπηχρζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο θαη Μεζνπνηακίαο, ε 

πην απζηεξή κνξθή αλαρσξεηηζκνχ: Οη Άγηνη ηπιίηεο κνλαρνί, φπσο ν Αγ. πκεψλ ν 

ηπιίηεο (422 κ.Υ.), ν νπνίνο  έκεηλε πάλσ ζε ζηχιν 30 ρξφληα, ν αγ. Γαληήι ν 

ηπιίηεο (πνπ αζθήηεπζε 35 ρξφληα ζε ζηχιν), ν αγ. Νηθήηαο θαη πιήζνο άιισλ. Οη 

άγηνη απηνί κνλαρνί παξακέλνληαο πάλσ ζε ζηχιν, ππεξέβαηλαλ ηα ζσκαηηθά ηνπο 

φξηα, ππέκελαλ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απνδέρνληαλ θάζε είδνπο ζηέξεζε θαη 

θαθνπρία, αδηαθνξνχζαλ γηα ην ζψκα ηνπο πνπ ζάπηδε θαη φηαλ εθδεκνχζαλ, ηφηε 

κφλνλ ηνπο θαηέβαδαλ απφ ηνλ ζηχιν!. ιν ην δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπο, ε αγία θήκε 

ηνπο έθαλε ην πιήζνο ησλ πηζηψλ λα ζπξξέεη θαη λα ιακβάλεη ηελ επινγία ηνπο, ηελ 

ίαζε ησλ αζζελεηψλ ηνπο θ.ι.π. 

Δπίζεο αλαπηχρζεθε θαη κηα άιιε κνξθή κνλαρηζκνχ: απηή ησλ «Βνζθώλ». 

Ήηαλ απζηεξνί αλαρσξεηέο, ελδηέηξηβαλ ζηα φξε ηεο πξίαο, ρσξίο νίθεκα, ρσξίο πνηέ 

λα ιακβάλνπλ ςεκέλν θαγεηφ, ηξεθφκελνη φπσο ηα δψα κε ρφξηα, βφηαλα, θαξπνχο. 

Γελ είραλ νίθεκα, γηα λα ζηεγάδνληαη θαη ήηαλ έθζεηνη ζην ρηφλη, ηελ βξνρή, ην θξχν, 

ηνλ θαχζσλα. Ο αββάο Γεψξγηνο πεξηήξρεην γπκλφο ζηηο εξήκνπο επί 35 ρξφληα, ν δε 

αββάο σθξφληνο, ν βνζθφο, ήηαλ νιφγπκλνο  επί 70 έηε θαη έηξσγε κφλν βφηαλα. 
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Δπίζεο αλαπηχρζεθε ν κνλαρηζκφο ησλ «Δγθιείζησλ». Απηνί δελ ήξρνλην πνηέ 

ζε επηθνηλσλία κε αλζξψπνπο, νχηε θαλ έβιεπαλ αλζξψπνπο, φπσο ν άγηνο αιακάλεο 

θνληά ζηνλ Δπθξάηε, ν εθ Μεζνπνηακίαο φζηνο Γαπίδ (πνπ παξέκελε έγθιεηζηνο 70 

έηε), ν Αηγχπηηνο Βαξζαλνχθηνο (πνπ ήηαλ έγθιεηζηνο 52 έηε ζηε Γάδα θαη δελ είδε 

πξφζσπν αλζξψπνπ) θ.α. Τπήξμαλ αθφκε νη «δελδξίηεο», νη «ζηδεξνδέζκηνη» θαη 

πιήζνο άιισλ.  

 

    ------------------------  

 

ΜΟΝΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ 

 

Ο Μέγαο Βαζίιεηνο νξγάλσζε ηα κνλαζηηθά θέληξα ηεο Καππαδνθίαο, ίδξπζε 

ην πξψην θνηλνβηαθφ κνλαζηήξη ην 379 ζηνλ Πφλην, δηαηππψλνληαο αλαιπηηθά ηνπο 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνπο γλσζηνχο σο «ξνη θαηά πιάηνο θαη φξνη 

θαη’επηηνκήλ», πνπ δηέπνπλ ηνλ θνηλνβηαθφ κνλαρηζκφ.  Έηζη ζπλέβαιε ζηελ εδξαίσζε 

ηνπ κνλαρηζκνχ ζηελ Κεληξηθή θαη Βφξεηα Μηθξά Αζία. 

Ο Μέγαο Βαζίιεηνο ρσξίο λα αιιάδεη ηνλ ζθνπφ ηνπ κνλαρηζκνχ, 

εθκεηαιιεχηεθε ηελ αξεηή ηνπο θαη ηελ αγάπε ηνπο γηα ηνλ πιεζίνλ θαη ηνπο αλέδεημε 

σο βνεζνχο ηνπ ζην θνηλσθειέο έξγν ηνπ. Ο Μ. Βαζίιεηνο δεκηνχξγεζε ηε 

«Βαζηιεηάδα», ην κνλαδηθφ θαη παζίγλσζην ζχκπιεγκα θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

απαξηηδφηαλ απφ λνζνθνκείν, γεξνθνκείν, νξθαλνηξνθείν, μελψλα γηα πησρνχο, 

ηαμηδηψηεο θαη επηζθέπηεο. Σε θξνληίδα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ απηψλ είραλ 

επηθνξηηζζεί νη κνλαρνί. Ηδξχζεθαλ θαη πνιιά άιια θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, ζπλήζσο 

έμσ απφ ηηο πεξηβφινπο ησλ κνλψλ· ηδξπηέο θαη ρνξεγνί ήηαλ νη κνλέο πνπ δηέζεηαλ 

ηθαλφ εηζφδεκα. Ο Μ. Βαζίιεηνο παξαγγέιιεη επίζεο ζηνπο κνλαρνχο λα αζρνινχληαη 

κε ηα νξθαλά, δει. λα δέρνληαη ζηηο κνλέο ηνπο νξθαλά πξνο πεξίζαιςε θαη 

εθπαίδεπζε (Βι. ξνη θαηά πιάηνο. PG 31,952). O M. Bαζίιεηνο νξγάλσζε ηηο κνλέο 

έηζη, ψζηε λα επηηεινχλ δηά ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο έλα 

πνιχπινθν, αμηνζαχκαζην θνηλσληθφ έξγν. Πξνζέδσζε κηα θνηλσληθή έκθαζε ζηνλ 

κνλαρηζκφ, ζέηνληάο ηνλ ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ρσξίο λα παξαηηείηαη 

ηαπηφρξνλα ηεο επηκέιεηαο ηνπ ζθνπνχ ηνπο. 

 

   -------------------------------- 

 

ΜΟΝΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΝΣΟ ΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΧ 

 

Σν 382 κ.Υ. ν άγηνο Ηζαάθηνο θηίδεη ην πξψην κνλαζηήξη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ πξσηεχνπζα ηεο απηνθξαηνξίαο: ηε Μνλή Γαικάηνπ. 

Γεκηνπξγείηαη πιένλ έλα είδνο θνηλνβηαθνχ κνλαρηζκνχ εληφο ηεο κεγαιχηεξεο πφιεσο 

ηεο απηνθξαηνξίαο, ηεο πξσηεχνπζάο ηεο. Πψο φκσο κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ηελ 

αλαθνξά θαη ζε άιιεο κνλέο, φπσο: ε Μνλή ησλ Αθνηκήησλ πνπ ίδξπζε ν αγ. 

Αιέμαλδξνο θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν αγ. Μάξθειινο, ε Μνλή ηνπ Αγ. Θενδψξνπ ηνπ 

ηνπδίηνπ, ηνπ αγ. Τπαηίνπ Υαιθεδφλνο ηεο Υξπζνβαιάληνπ ηνπ Γίνπ, ησλ 

Ρνπθηαλψλ;  ηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 αη., νη κνλέο αλέξρνληαη ζε 92.  
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Ση πξνζέθεξε ν κνλαρηζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

είλαη γλσζηφ ζε φινπο καο θαη ζα ρξεηάδνληαλ νιφθιεξεο βηβιηνζήθεο, γηα λα 

θαηαγξαθεί αλαιπηηθά ην πνηθίιν έξγν ηνπο. 

 

-------------------------------- 

 

ΜΟΝΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΓΗΧΝ ΟΡΔΧΝ 

 

Οη ζενθφξεο ςπρέο δελ άθεζαλ ηφπν, πνπ λα κελ ηνλ θαηαζηήζνπλ άγην· φια ηα 

βνπλά γέκηζαλ φζηεο ςπρέο: 

 

1) Όξνο Όιπκπνο Βηζπλίαο ζηελ Πξνχζα (πςφκεηξν 2.500 κ.). Αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηνλ 5
ν
 αηψλα αλαδείρζεθε ζε κνλαζηηθφ θέληξν. Μέρξη θαη ηνλ 9

ν
 αηψλα 

απαξηζκνχζε πάλσ απφ 100 θνηλνβηαθέο Η. Μνλέο θαη πιήζνο εξεκεηεξίσλ. 

Ολνκάζζεθε «Σν Άγηνλ ξνο ηεο Μηθξάο Αζίαο» θαη πξνζέθεξε ζηελ Δθθιεζία καο 

πιήζνο αγίσλ. Δθεί αζθήζεθαλ ν Μέγαο ΗΩΑΝΝΗΚΗΟ (753 κ.Υ.), ν αγ. Πέηξνο 

Αηξψαο, ν αγ. Θενθάλεο ν Οκνινγεηήο, ν φζηνο Βαζίιεηνο ν Νένο, ν φζηνο Δπζχκηνο ν 

λένο, ν φζηνο Ησζήθ ν Μπξνβιήηεο θ.α. 

 

2) Όξνο Κύκηλαο Βηζπλίαο, θνληά ζηελ Πξνχζα. Άλζηζε σο κνλαζηηθφ θέληξν 

ηνλ 9
ν
-10

ν
 αη., κε ηελ παξνπζία ηνπ αγ. Μηραήι Μαιεΐλνπ (925 κ.Υ.), ν νπνίνο ίδξπζε 

πνιιέο Η. Μνλέο θαη εθεί εθάξε κνλαρφο θαη ν αγ. Αζαλάζηνο ν Αζσλίηεο (953 κ.Υ.).  

 

3) Όξνο Λάηξνο (εηπκνινγηθά, απφ ην ιέμε «ιαηξεία ηνπ Θενχ»). Κνληά ζηελ 

αξραία Μίιεην, ην «θαη’ Έθεζνλ Άγηνλ ξνο». Απηφ επαλδξψζεθε απφ ηνπο ελ ηλά 

θαη Ρατζψ επηδήζαληεο πξφζθπγεο κνλαρνχο. Δθεί αλαδείρζεθαλ ν φζηνο Παχινο ν 

Λαηξηλφο, ν ζπλνκηιψλ κε ηνλ θχιαθα άγγειφ ηνπ, ν φζηνο Αθάθηνο, ν φζηνο 

Υξηζηφδνπινο πνπ ην 1070 κ.Υ. αλαρψξεζε γηα Πάηκν, ν φζηνο Αξζέληνο θελνχξηνο 

θ.α. 

 

 4) Όξνο Γαιήζηνλ, βφξεηα ηεο Δθέζνπ, κε ηνλ φζην Λάδαξν (1012 κ.Υ.), ηνλ 

φζην Μειέηην, ηνλ φζην Γαιαθηίσλα θ.α. Καη ζην φξνο απηφ ηδξχζεθαλ πιήζνο Η. 

Μνλψλ, αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ. Ο φζηνο Λάδαξνο ζπλέηαμε ηηο «Μνλαρηθέο 

Γηαηππψζεηο», πνπ ξχζκηδαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Μνλψλ. Γπζηπρψο απηφ ην κνλαζηηθφ 

θέληξν, εηο ην νπνίν πξνζέηξερε πιήζνο ρξηζηηαλψλ, ην επνθζαικηνχζε ν 

Μεηξνπνιίηεο Δθέζνπ θαη δεκηνπξγνχζε πνιιά πξνβιήκαηα. 

 

5) Όξνο Αγ. Απμεληίνπ. Βξηζθφηαλ θνληά ζηελ Υαιθεδφλα θαη ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε επί ηεο αζηαηηθήο πιεπξάο ηνπ Βνζπφξνπ. Τπήξμε κνλαζηηθφ 

θέληξν, πνπ άλζηζε ζηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αη., φηαλ εθεί θαηέθπγε ν ζπξηαθήο θαηαγσγήο 

εξεκίηεο, άγηνο Απμέληηνο. Δδψ αζθήηεπζε θαη ν φζηνο ηέθαλνο ν Νένο, ελψ 

ηδξχζεθαλ αξθεηά αλδξηθά θαη γπλαηθεία κνλαζηήξηα. 

 

6) Άγηνλ Όξνο Άζσ.  Απφ ην 800-860 κ.Υ. άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη ε Αζσληθή 

κνλαζηηθή πνιηηεία. Δθεί, ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ φξνπο, πνπ δελ είρε πξνζπειαζηκφηεηα 

απφ ηελ μεξά θαη γη’απηφ φζνη εγθαηαβίσλαλ απνιάκβαλαλ ηελ άθξα εζπρία θαη 
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δνχζαλ σο έγθιεηζηνη, άξρηζαλ λα πξνζέξρνληαη απζηεξνί αζθεηέο πνπ αλαρσξψληαο 

απφ άιια κνλαζηηθά θέληξα επηδεηνχζαλ πεξηζζφηεξε εζπρία. Έηζη, απφ ην 800 κ.Υ. 

κε ηνλ φζην Πέηξν ηνλ Αζσλίηε, ηνλ φζην Δπζχκην ηνλ λέν (πξνεξρφκελν απφ ηνλ 

ιπκπν ηεο Βηζπλίαο), ηνλ Ησζήθ ηνλ Μπξνβιήηε θαη πιήζνο άιισλ αζθεηψλ, άξρηζε 

λα γεκίδεη ην ξνο αζθεηέο. Σν 957 κ.Υ. ν Αζαλάζηνο ν Αζσλίηεο πξνεξρφκελνο απφ 

ην ξνο Κχκηλα, κε ηε βνήζεηα ηνπ απηνθξάηνξα Νηθεθφξνπ Φσθά, ίδξπζε ηελ 

Μεγίζηε Λαχξα, πνπ έθζαζε λα αξηζκεί 700 κνλαρνχο. Έηζη αλαπηχρζεθε ν 

νξγαλσκέλνο κνλαζηεξηαθφο κνλαρηζκφο, κε πιήζνο Μνλψλ θαη Μνλπδξίσλ, θαη 

ηειηθή επηθξάηεζε ησλ 20 θπξίαξρσλ κνλψλ. Μέζα ζηνλ Άζσλα θηινμελήζεθε θαη 

θαιιηεξγήζεθε θάζε είδνο κνλαρηζκνχ: έγηλαλ θνηλφβηα, ιαχξεο, ζθήηεο, θειιηά, 

αζθεηήξηα. Ο Άζσλαο θαηέζηε κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο, κεηαθέξνληαο απφ 

ην 800 κ.Υ. φιε ηελ γλήζηα παξάδνζε ηνπ κνλαρηζκνχ.  

Δλψ φια ηα άιια κνλαζηηθά θέληξα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμαθαλίδνλην θαη 

παξήθκαδαλ, ην Άγηνλ ξνο απνθηνχζε δηνξζφδνμν ραξαθηήξα, κε απεξηφξηζην θχξνο 

ζηελ ρξηζηηαληθή δχζε θαη αλαηνιή, πξνθαιψληαο ηνλ ακέξηζην ζαπκαζκφ φισλ ησλ 

νξζνδφμσλ. 

Ζ θνηλσληθή πξνζθνξά απηνχ ηνπ κνλαζηηθνχ θέληξνπ ζηελ απαληαρνχ 

Οξζφδνμε Δθθιεζία, είλαη αδχλαηνλ λα πεξηγξαθεί. Οη ρηιηάδεο φζηνη πνπ αλέδεημε 

είλαη ακέηξεηνη, ην ηεξαπνζηνιηθφ ηνπ έξγν αζχιιεπην, νη κάξηπξεο θαη νκνινγεηέο 

επί Βέθνπ γλσζηνί, ε νξζφδνμε αθηηλνβνιία ηνπ γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εζπραζηηθνχ 

πλεχκαηνο, κε ππέξκαρν ηνλ αγ. Γξεγφξην Παιακά, ηεξάζηηα. ζνλ αθνξά ην πφζνη 

κνλαρνί έγηλαλ Παηξηάξρεο, Αξρηεξείο θ.ι.π. θαη νξγάλσζαλ ηελ εθθιεζία ή πφζνη 

Παηξηάξρεο θαη Αξρηεξείο πξνζήιζαλ θαη εγθαηαβίσζαλ ζ’απηφ, επηιήςεη γαξ εκάο ν 

ρξφλνο δηεγνπκέλνπο πεξί απηψλ. Ο κνλαρηζκφο ηεο Ρσζίαο, ηεο εξβίαο, ηεο 

Ρνπκαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ν εθρξηζηηαληζκφο ησλ ιάβσλ, νθείιεηαη ζε Αζσλίηεο 

κνλαρνχο. Έλα κφλν παξάδεηγκα, ελ θαηαθιείδη, ζα θαηαζέζνπκε, κηαο κφλν 

Αγηνξείηηθεο Μνλήο, ψζηε λα θαηαλνεζεί ε θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ: Ζ Ηεξά Μνλή 

Υηιαλδαξίνπ ήηαλ ν θχξηνο ηξνθνδφηεο ηεο εξβηθήο εθθιεζίαο κε Παηξηάξρεο, 

Αξρηεπηζθφπνπο, Δπηζθφπνπο, θαη θαηέζηε πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

εξβίαο. Τπήξμε ν πλεπκαηηθφο θσηνδφηεο φινπ ηνπ ζεξβηθνχ ιανχ. Δδψ 

κεηαθξάζηεθαλ ηα εθθιεζηαζηηθά βηβιία, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο εξβηθήο 

Δθθιεζίαο.  Απφ ηνπο δψδεθα Αξρηεπηζθφπνπο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηεο εξβηθήο 

Δθθιεζίαο, νη νθηψ πξνέξρνληαη απφ ηελ Η. Μνλή Υηιαλδαξίνπ. 

Ζ δε δεκηνπξγία ηεο Απηνθέθαιεο εξβηθήο Δθθιεζίαο έγηλε απφ ηνλ άγην 

άββα, κνλαρφ ηεο Η. Μνλήο Υηιαλδαξίνπ, ν νπνίνο ήηαλ γηνο ηνπ πξψηνπ έξβνπ 

βαζηιηά ηεθάλνπ Νεκάληα. Απηφο ππήξμε ν πξψηνο Αξρηεπίζθνπνο ηεο εξβηθήο 

Δθθιεζίαο, απηφο κεηέθεξε ηελ πλεπκαηηθφηεηα ηεο Οξζνδνμίαο ζηελ εξβία θαη απηφο 

έδσζε ην έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ ζεξβηθψλ κνλαζηηθψλ θέληξσλ, φπσο 

ηεο ηνπληέληηζαο. Δίλαη δε, ν πξψηνο άγηνο ζην αγηνιφγην ηεο εξβηθήο Δθθιεζίαο. 

άββαο ν Β΄, κνλαρφο θαη εγνχκελνο ηεο Η. Μνλήο Υηιαλδαξίνπ. Δμειέγε 

Αξρηεπίζθνπνο ηεο εξβηθήο Δθθιεζίαο, είλαη άγηνο θαη ε κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 8 

Φεβξνπαξίνπ.   

Γαληήι Α΄, εγνχκελνο ηεο αλσηέξσ κνλήο. Δμειέγε Αξρηεπίζθνπνο ηεο 

εξβηθήο Δθθιεζίαο, δηάδνρνο ηνπ άββα Β΄. Σνλ Γαληήι δηαδέρζεθε ν   

Ησαλλίθηνο Α΄, εγνχκελνο επίζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο κνλήο. Ζ κλήκε ηνπ 

ηηκάηαη ζηηο 28 Μαΐνπ.   
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Ο Δπζηάζηνο Α΄ δηαδέρζεθε ηνλ Ησαλλίθην Α΄. Γηεηέιεζε θη απηφο  εγνχκελνο 

ηεο ελ ιφγσ κνλήο· θαη είλαη επίζεο άγηνο. 

Ο άββαο Γ΄  ήηαλ επίζεο εγνχκελνο ηεο Η. Μνλήο Υηιαλδαξίνπ. 

Ο Νηθόδεκνο Α΄  έγηλε θη απηφο Αξρηεπίζθνπνο εξβίαο θαη ήηαλ εγνχκελνο 

ζηελ Η. Μνλή Υηιαλδαξίνπ. Δπέζηξεςε εθεί κε ζπλνδεία αξθεηψλ αγηνξεηηψλ παηέξσλ. 

Ο Γαληήι Β΄,  επίζεο εγνχκελνο ηεο ίδηαο κνλήο. Δμειέγε Αξρηεπίζθνπνο 

εξβίαο θαη ζηε Μνλή Πεθίνπ δεκηνχξγεζε ζρνιή, γηα λα δηδάζθνληαη ειιεληθά θαη λα 

κεηαθξάδνληαη έξγα ησλ Παηέξσλ. πλέβαιε ζηε ζχλδεζε ηεο εξβηθήο Δθθιεζίαο κε 

ηελ ειιεληθή γιψζζα, θαη κεηέδσζε  ζηε εξβηθή Δθθιεζία ηελ πινχζηα ειιεληθή 

πλεπκαηηθή παξάδνζε. Ζ κλήκε ηνπ σο αγίνπ ηηκάηαη ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ. 

άββαο Γ΄, εγνχκελνο ηεο αλσηέξσ κνλήο. Σν 1354-1375 εμειέγε Παηξηάξρεο 

εξβίαο.  

Δθξαίκ, 23 εηψλ εθάξε κνλαρφο ζηε Μνλή Υηιαλδαξίνπ. Σν 1375 εμειέγε 

Παηξηάξρεο ηεο εξβηθήο Δθθιεζίαο, είλαη άγηνο θαη ε κλήκε ηνπ ηηκάηαη ζηηο 15 

Ηνπλίνπ. 

Μαθάξηνο Sokolovic, εγνχκελνο ηεο Η. Μνλήο Υηιαλδαξίνπ. Σν 1557 εμειέγε 

Παηξηάξρεο εξβίαο. 

      -----------------------------   

 

ΔΝΑ ΔΤΛΟΓΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 

 

Γηαηί φκσο έζβεζαλ ζηγά ζηγά φια ηα κεγάια κνλαζηηθά θέληξα ηεο Οξζνδνμίαο 

θαη έκεηλε κφλν ε Αζσληθή Πνιηηεία; Γηφηη νη Απηνθξάηνξεο θαη Παηξηάξρεο ηνπ 

ράξηζαλ ην απηνδηνίθεην, ην απηνηειέο θαη ην αλεμάξηεηνλ! Έηζη νη κνλαρνί ηνπ 

έκεηλαλ ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ αλεπεξέαζηνη απφ φιεο ηηο θξαηηθέο θαη 

εθθιεζηαζηηθέο παξεκβάζεηο, απφ φιεο ηηο πνιηηεηαθέο θαη εθθιεζηαζηηθέο αιιαγέο. Ο 

Δπίζθνπνο ζην Άγηνλ ξνο ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο παλεγχξεηο ησλ Ηεξψλ Μνλψλ θαη 

θαιείηαη γηα ηελ ηέιεζε ρεηξνηνληψλ δηαθφλσλ θαη ηεξέσλ· νχηε θνπξέο ησλ κνλαρψλ 

εγθξίλεη, νχηε ηηο θνπξέο ηνπο θάλεη, νχηε νηθνλνκηθφ έιεγρν αζθεί θαη, δφμα ησ Θεψ, 

ν… «αδέζπνηνο» ηνπ Αγ.ξνπο κνλαρηζκφο, απφ ην 800 κ.Υ. έσο ην 2019 δεη, 

βαζηιεχεη θαη κεγαιχλεηαη! 

Απηφ ην κνλαζηηθφ θέληξν κεηαθέξεη δσληαλά ηελ αιεζηλή κνλαζηηθή 

παξάδνζε, θαη απηή ηε δσληαλή παξάδνζε ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ε Δθθιεζία ηεο 

Διιάδνο, επιφγεζε ηελ ίδξπζε ησλ απηνδηνίθεησλ, απηνηειψλ θαη αλεμάξηεησλ Η. 

Μνλψλ, ήηνη ηα Ζζπραζηήξηα.  

 ------------------------------  

 

ΟΛΖ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΕΧΖ ΣΖ, Ζ ΔΚΚΛΖΗΑ 

ΣΖΝ ΟΦΔΗΛΔΗ ΣΟΝ ΜΟΝΑΥΗΜΟ 

 

Οθείινπκε λα ππελζπκίζνπκε φηη ε Οξζφδνμε Δθθιεζία φιε ηε ιεηηνπξγηθή 

ηεο δσή ηελ νθείιεη ζηνλ κνλαρηζκφ. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

ΤΜΝΟΓΡΑΦΗΑ: Ο πξψηνο κεγάινο Τκλνγξάθνο ηεο Δθθιεζίαο καο είλαη ν 

άγηνο Ησάλλεο ν Γακαζθελφο, κνλαρφο ζηελ Λαχξα ηνπ Αγίνπ άββα ζηελ 

Παιαηζηίλε. Ο άγηνο Ησάλλεο ν Γακαζθελφο είλαη ν πκλνγξάθνο ηεο Οθησήρνπ 
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Παξαθιεηηθήο, φινπ απηνχ ηνπ αλαζηάζηκνπ πκλνγξαθηθνχ κεγαιείνπ, πνπ 

ςάιινπκε ελαιιάμ ηα αββαηνθχξηαθα θαη ηηο Κπξηαθέο. 

Σηο δε θαζεκεξηλέο Αθνινπζίεο ηεο Οθησήρνπ Παξαθιεηηθήο, ηηο 

ζπκπιήξσζε ν άιινο κεγάινο, κνλαρφο, Τκλνγξάθνο ηεο ηνπ Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, ν 

Αλαηφιηνο ν ηνπδίηεο. Αμίδεη δε λα ππνκλήζνπκε φηη ηελ  Οθηψερν Παξαθιεηηθή 

(εληφο ηεο νπνίαο έρεη εληεζεί πκλνγξαθηθψο άπαζα ε ρξηζηηαληθή δνγκαηηθή 

δηδαζθαιία), ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ  ζηε ιεηηνπξγηθή δσή φιεο νη θαηά ηφπνπο 

εθθιεζίεο, αλαηνιήο θαη δχζεο θαη κάιηζηα κε εληνιή ηνπ Φξάγθνπ απηνθξάηνξα 

Καξινκάγλνπ, δψληνο αθφκε ηνπ αγ. Ησάλλε ηνπ Γακαζθελνχ. 

Ο άγηνο Γακαζθελφο ζπλέγξαςε πεξί ηνπο 90 Καλφλεο κεγάισλ ενξηψλ, κε 

θπξηφηεξνλ θαη γλσζηφηεξνλ ζηελ Αθνινπζία ηνπ Πάζρα, ην: «Αλαζηάζεσο εκέξα 

ιακπξπλζψκελ ιανί» θ.ι.π. Δπίζεο ζπλέγξαςε ηελ Αθνινπζία θαη ηνλ Καλφλα ηνπ 

Δπαγγειηζκνχ: «Αλνίμσ ην ζηφκα κνπ… ν θαζήκελνο ελ δφμε..., ηελ αλεμηρλίαζηνλ 

ζείαλ βνπιήλ» θαη πιήζνο άιισλ εθθιεζηαζηηθψλ χκλσλ ησλ κεγάισλ ενξηψλ, φπσο 

ηεο ενξηήο ηεο Τπαπαληήο, ηεο Τςψζεσο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνχ, ηνπ Γελεζίνπ ηεο 

Θενηφθνπ θ.ι.π. Αθφκα ζπλέγξαςε πιήζνο εθθιεζηαζηηθψλ χκλσλ, φπσο ην: «Δπί 

ζνη ραίξεη Κεραξηησκέλε πάζα ε θηίζηο…», «Σεο επζπιαρλίαο ηελ πχιελ άλνημνλ 

εκίλ επινγεκέλε Θενηφθε», «Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ» θ.α. ια απηά είλαη έξγα ηεο 

«γξαθίδνο ηεο δεμηάο», ηνπ αγίνπ κνλαρνχ Γακαζθελνχ. Απηφο επεξέαζε φινπο ηνπο 

κεηέπεηηα εθθιεζηαζηηθνχο πκλνγξάθνπο, φπσο θαη ηνλ ζεηφ αδειθφ ηνπ θαη 

ζπκκνλαζηή Κνζκά ηνπ Ματνπκά.  
    ----------------------------  

 

ΤΜΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ: Ο άγηνο Ησάλλεο ν 

Γακαζθελφο είλαη ν Μεισδφο ησλ ππέξνρσλ εθθιεζηαζηηθψλ χκλσλ θαη ν ηδξπηήο 

ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο. Απηφο φξηζε θαη εγθαζίδξπζε ηνλ ραξαθηήξα θαη ην χθνο 

ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνηήζεσο θαη πκλσδίαο. Δίλαη δε ν επηλνεηήο ηεο 

αγθηζηξνεηδνχο, παξαζεκαληηθήο, βπδαληηλήο κνπζηθήο γξαθήο.  Πξψηνο 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηελ αξραία νθησερία, ζπγγξάθνληαο ζεσξία γηα ηελ Πξάμε ηεο 

Ηεξήο Μνπζηθήο, ζηε βάζε ηνπ ειιεληθνχ Πεληαρφξδνπ. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

είλαη ε Οθηψερνο. Απηή απνηειεί ηελ πξψηε πεγή κεινπνίεζεο ησλ χκλσλ θαη ηεο 

βπδαληηλήο κνπζηθήο, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζπλεηήξεζαλ θαη αχμεζαλ ν κνλαρφο 

Ησάλλεο Κνπθνπδέιεο, ν Ησάλλεο Κιαδάο θαη ν Πέηξνο Πεινπνλλήζηνο, ν Γξεγφξηνο 

Πξσηνςάιηεο, ν Υνπξκνχδηνο Υαξηνθχιαμ, θζάλνληαο κέρξη ηηο εκέξεο καο θαη 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην πιήξσκα ηεο Δθθιεζίαο λα κεηέρεη ζηελ πλεπκαηηθή 

αλάηαζε, ζηελ νπνία απνζθνπνχλ νη αγγειηθέο βπδαληηλέο πκλσδίεο. 

Μεξηθά απφ ηα κλεκεηψδε κεινπνηεκέλα βπδαληηλά κνπζνπξγήκαηά ηνπ είλαη 

ηα νθηψ κέγηζηα Κεθξαγάξηα, ηα πξνσδηθά ηνπ Αθαζίζηνπ Όκλνπ, ην αξγφ «Θεφο 

Κχξηνο» ηνπ Αθαζίζηνπ, ην «Σν πξνζηαρζέλ κπζηηθψο» (αξγφλ θαη δίρνξνλ), ην «Σε 

Τπεξκάρσ» (αξγφλ), ην «Ηδνχ ν Νπκθίνο έξρεηαη» (αξγφλ),  ην «ηε νη έλδνμνη 

καζεηαί» (αξγφλ), ην εηο ηνλ α΄ ήρν Κνηλσληθφ «Γεχζαζζε θαη ίδεηε», ην εηο ηνλ 

πι.β΄ ήρν Υεξνπβηθφ ηεο Πξνεγηαζκέλεο Λεηηνπξγίαο, «Νπλ αη δπλάκεηο», θαη άιια 

ρεξνπβηθά, θνηλσληθά θ.ι.π.   

  

   ------------------------  
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Σππηθό ηεο Δθθιεζίαο 

 

Πέξαλ ηεο πκλνγξαθηθήο παξαγσγήο, πέξαλ ηεο κεινπνηήζεσο απηήο κε 

βπδαληηλή κνπζηθή θαη γξαθή, φια απηά γηα λα ηεινχληαη ζηηο εθθιεζίεο επζρεκφλσο 

θαη θαηά ηάμε, ρξεηαδφηαλ θάπνηνο λα νξίζεη ην ηππηθφ· θαη απηφ ην επηθνξηίζζεθε ν 

κνλαρφο άγηνο άββαο ηεο Λαχξαο ησλ Ηεξνζνιχκσλ. Σν πξφηππν Σππηθφ ηεο 

ηειεηνπξγηθήο δσήο, απηφο ην απνηχπσζε θαη απηφ εδξαηψζεθε ζε φιε ηελ νξζφδνμε 

εθθιεζία θαη απηφ εθαξκφδεηαη κέρξη ζήκεξα, κε κηθξέο παξαιιαγέο. Με ην ηππηθφ 

ηνπ δηαξξπζκίδεηαη ην έξγν ησλ Ηεξνςαιηψλ θαη ησλ Ηεξέσλ, θαη ε ηάμε ησλ 

Αθνινπζηψλ. Δληφο απηνχ πεξηέρεηαη ην ζχλνιν ησλ νδεγηψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα 

ην πψο αξκφδεη λα ηεινχληαη θαη πφηε νη Αθνινπζίεο ηεο Δθθιεζίαο, θαζνξίδεηαη ε 

ζεηξά θαη ε δνκή ηνπο, πνχ πξέπεη λα ςάιινληαη νη ςαικνί, λα εθθσλνχληαη νη επρέο, 

λα δηαβάδνληαη ηα αλαγλψζκαηα· επηζεκαίλνληαη επίζεο πξνβιήκαηα, φηαλ ι.ρ. 

ζπκπίπηνπλ δχν θαη ηξεηο κεγάιεο ενξηέο καδί, ηελ ίδηα εκέξα. Σν ζεκέιην, ινηπφλ, 

Σππηθφλ ηεο Δθθιεζίαο, είλαη απηφ ηνπ αγ. άββα, ην νπνίν θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηεί 

ην Παηξηαξρείν σο ην «Σππηθφλ ηεο Μεγάιεο Δθθιεζίαο», κε θάπνηεο, βεβαίσο, 

παξαιιαγέο: ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Άγηνλ ξνο, ηηο ιαβηθέο Δθθιεζίεο θ.ι.π. 

 

------------------------  

 

Ζ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ ΤΓΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

Δάλ δελ ππήξραλ νη κνλαρνί θσδηθνγξάθνη λα αληηγξάθνπλ, λα θαιιηγξαθνχλ 

θαη λα θπιάζζνπλ ηα αξραία θείκελα ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπο, ε Δθθιεζία ζήκεξα δελ 

ζα είρε νχηε ην επαγγέιην, νχηε ηα έξγα ησλ κεγάισλ Παηέξσλ θαη ηελ 

εθθιεζηαζηηθή ζενινγία, νχηε εθθιεζηαζηηθά ιεηηνπξγηθά βηβιία. ια 

πεξηεζψζεζαλ κε ηελ κέξηκλα ησλ κνλαρψλ. Αθφκε θαη ε ζχξαζελ Γξακκαηεία 

νθείιεη ηα κέγηζηα ζηελ ηηηάληα αληηγξαθηθή πξνζπάζεηα παιαηψλ κνλαρψλ. 

 

   --------------------------- 

 

Ο ΑΝΣΗΑΗΡΔΣΗΚΟ ΑΓΧΝΑ ΣΧΝ ΜΟΝΑΥΧΝ 

 

Ο αγψλαο ησλ νζίσλ κνλαρψλ θαηά ησλ αηξέζεσλ είλαη απεξίγξαπηνο. Πιήζνο 

νζηνκαξηχξσλ, νζίσλ, νκνινγεηψλ θνζκνχλ ην Αγηνιφγην ηεο Δθθιεζίαο καο. Ση λα 

πξσηναλαθέξνπκε; Ο αγ. άββαο, ησλ αλαρσξεηψλ ην θαχρεκα (483 κ.Υ.), 

επηδφζεθε ζε κεγάινπο αγψλεο γηα ηε ζηεξέσζε ηεο Οξζνδνμίαο θαη πνιέκεζε 

ζζελαξά ηελ αίξεζε ηνπ κνλνθπζηηηζκνχ· θηλεηνπνίεζε φινπο ηνπο κνλαρνχο ηεο 

εξήκνπ θαη θαηφξζσζε λα ζηεξίμεη ηνπο Οξζνδφμνπο Παηξηάξρεο Ζιία θαη Ησάλλε, 

ηε ζηηγκή πνπ νη Δθθιεζίεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, Αιεμαλδξείαο θαη Αληηφρεηαο, 

είραλ πεξηέιζεη ζε κνλνθπζίηεο Παηξηάξρεο. 

Ο άγηνο Ησάλλεο ν Γακαζθελφο πξνέβε ζε κεγάινπο αγψλεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εηθνλνκαρηψλ ην 726 κ.Υ. επί Λένληνο Ηζαχξνπ, φηαλ μεθίλεζε ν δησγκφο θαηά 

ησλ αγίσλ εηθφλσλ. Έγξαςε πιήζνο επηζηνιψλ θαη πξαγκαηεηψλ θαηά ηεο αηξέζεσο 

θαη ησλ αηξεηηθψλ, εθπφλεζε ην δνγκαηηθφ έξγν «Πεγή γλψζεσλ» θαη πιήζνο άιισλ 

ζενινγηθψλ έξγσλ, κε ζθνπφ ηελ θαηάιπζε ησλ αηξέζεσλ ησλ Μνλνθπζηηψλ, ηνπ 
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Μνλνζειεηηζκνχ, ησλ Νεζηνξηαλψλ Μαληραίσλ θαη ησλ Δηθνλνκάρσλ. Οη αηξεηηθνί 

ηνπ έθνςαλ ην δεμί ρέξη κε ην νπνίν έγξαθε. Δθείλνο πήξε ην θνκκέλν ρέξη ηνπ, πήγε 

κπξνζηά ζηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο θαη παξαθιεηηθά ηεο είπε: «Κπξία Θενηφθε, εάλ 

Δζχ ζέιεηο απηφ ην ρέξη λα ζπλερίζεη λα γξάθεη χκλνπο πξνο ηνλ Θεφ θαη ηελ Φάξε 

Σνπ, ηφηε απνθαηέζηεζέ ην»!  Σν ρέξη απεθαηεζηάζε ζαπκαηνπξγηθψο θαη ηφηε ν άγηνο 

έγξαςε ηνλ γλσζηφ εηξκφ ηνπ Καλφλα ηνπ α΄ ήρνπ: «νπ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά 

ζενπξεπψο ελ ηζρχη δεδφμαζηαη…». 

Ο Μέγαο Αληψληνο κε ηνπο αζθεηέο άθεζαλ ηελ έξεκν θαη κεηέβεζαλ ζηελ 

Αιεμάλδξεηα, πνιεκψληαο θαηά ηεο αηξέζεσο ηνπ αξεηαληζκνχ. 

Οη Αγηνξείηεο Παηέξεο αληηζηάζεθαλ ζηνλ ιαηηλφθξνλα Παηξηάξρε Βέθν θαη 

ηνλ απηνθξάηνξα Μηραήι Παιαηνιφγν· κε πξσηνζηάηε ηνλ άγην Κνζκά ηνλ Πξψην, 

αληηζηάζεθαλ θαη πιήζνο Αζσληηψλ νκνιφγεζε θαη καξηχξεζε. 

Ση λα αλαθέξνπκε γηα ηνλ άγην Θεφδσξν ηνλ ηνπδίηε (759-826), ηνλ 

αζπκβίβαζην νκνινγεηή ηεο Δθθιεζίαο καο; Ήιεγμε ηνλ απηνθξάηνξα γηα εζηθά 

ζέκαηα, ήιεγμε ηνλ Παηξηάξρε Νηθεθφξν θαη φηαλ θνξπθσλφηαλ ε εηθνλνκαρία, 

απηφο καδί κε ηνπο άιινπο κνλαρνχο πήξε ηηο εηθφλεο θαη ηηο ιηηάλεπζαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ππέζηε βαζαληζηήξηα, θαηαδηθάζηεθε ζε εμνξία, ζπλέγξαςε 

πιήζνο αληηαηξεηηθψλ ζπγγξακκάησλ θ.ι.π. 

 

        --------------------------- 
 

ΣΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΜΟΝΑΥΗΜΟΤ 
 

Ο κνλαρφο θαη Καζεγνχκελνο ζε κνλαζηήξη ηνπ Οιχκπνπ ηεο Βηζπλίαο, ν 

άγηνο Μεζόδηνο κε ηνλ ζπκκνλαζηή ηνπ άγην Κύξηιιν, αδειθνί θαηά ζάξθα εθ 

Θεζζαινλίθεο, αλέιαβαλ πεξί ην 863 κ.Υ., ηνλ εθρξηζηηαληζκφ ησλ ιάβσλ. 

Μεηέθξαζαλ ζηα ζιαβηθά πιήζνο εθθιεζηαζηηθψλ θεηκέλσλ, αλέιαβαλ ηελ 

απνζηνιή γηα ηνλ νξζφδνμν θαηαξηηζκφ ηεο Μεγάιεο Μνξαβίαο (ζεκεξηλή Σζερία, 

ινβαθία, Οπγγαξία, Πνισλία). Αλέιαβαλ απηφ ην έξγν πνπ ηνπο ην αλέζεζε ν 

απηνθξάηνξαο Μηραήι Γ΄, κεηά απφ παξάθιεζε θαη πξφζθιεζε ηνπ εγεκφλα 

Μνξαβίαο Ραζηηζιάβ. πγθξφηεζαλ γξαπηή ζιαβηθή γιψζζα. Μάιηζηα, ν άγηνο 

Κχξηιινο εθεχξε αιθάβεην ζηεξηδφκελν ζην ειιεληθφ θαη απέδσζε κε απηφ ηνπο 

θζφγγνπο ηεο ζιαβηθήο γιψζζαο, ην νπνίν θαη νλνκάζηεθε Κπξηιιηθφ θαη κέρξη 

ζήκεξα είλαη ην αιθάβεην φισλ ησλ ζιαβηθψλ ιαψλ. Δπίζεο θαζηέξσζαλ ηελ 

ζιαβηθή σο ιεηηνπξγηθή γιψζζα θαη επάλδξσζαλ κε δεθάδεο καζεηέο ηνπο - σο 

δηαθφλνπο θαη πξεζβπηέξνπο - ηηο ηνπηθέο εθθιεζίεο. Οη άγηνη Κχξηιινο θαη 

Μεζφδηνο αλήθνπλ ζηηο θνξπθαίεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο, 

εθπνιίηηζαλ θαη εθρξηζηηάληζαλ ηνπο ιάβνπο, κεηαιακπαδεχνληαο ζε απηνχο ηνλ 

βπδαληηλφ πνιηηηζκφ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ άζιν ζηελ πνιηηηζηηθή 

ηζηνξία ηεο Μεζαησληθήο Δπξψπεο, αθνχ θαζφξηζε απνθαζηζηηθά ηελ πνξεία ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ βφξεηα, θεληξηθή θαη λνηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε. ηνπο δχν απηνχο κνλαρνχο Ηεξαπνζηφινπο νθείινπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή ηνπο αλάπηπμε ηα 2/3 ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο! 

 

Ο όζηνο Παΐζηνο ηνπ Βειηηζθόθζθη (1722-1794), κνλαρφο αζθεηήο ζηελ 

Ηεξά θήηε ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζην Άγηνλ ξνο, ζπλέιεμε θαη κεηέθξαζε πιήζνο 
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αζθεηηθψλ θεηκέλσλ· κεηαμχ απηψλ θαη ηελ Φηινθαιία. Οη Πλεπκαηηθνί Παηέξεο ηνπ 

ξνπο, ηνλ πξνέηξεςαλ λα ππάγεη ζηε Ρσζία θαη ζηε Μνιδαβία, γηα λα 

κεηαιακπαδεχζεη ην πλεχκα ηνπ κνλαρηζκνχ. Έθπγε απφ ηνλ Άζσλα κε 66 κνλαρνχο 

θαη ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηνπ γλήζηνπ ξσζηθνχ κνλαρηζκνχ. Με ην θηινθαιηθφ 

θίλεκα επεξέαζε βαζχηαηα ηελ ζξεζθεπηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο Ρσζίαο. Με ην 

πλεπκαηηθφ θιίκα πνπ δεκηνχξγεζε, θαιιηεξγήζεθε θαη αλαπηχρζεθε ν ζεζκφο ησλ 

Γεξφλησλ (ηάξεηο) θαη ελ ζπλερεία αλεδείρζε πιήζνο αμηφινγσλ κνλαζηηθψλ 

θέληξσλ, φπσο ηνπ αξψθ ηεο πηηλα θ.ι.π.  Γηά ησλ πλεπκαηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ 

νζίνπ Πατζίνπ, δηαδφζεθε ε ζεσξία γηα ηελ θάζαξζε ηεο θαξδηάο, ηνλ θσηηζκφ ηνπ 

λνπ, ηε λνεξά θαξδηαθή επρή ηνπ Κπξίνπ εκψλ Ηεζνχ ζε φια ηα ζηξψκαηα ηνπ 

ξσζηθνχ ιανχ θαη έηζη αλαπηχρζεθε ε ηδηαίηεξε ιατθή ξσζηθή επζέβεηα. Ο φζηνο 

Παΐζηνο επεξγέηεζε πλεπκαηηθά ηηο ζιαβηθέο ρψξεο, θπξίσο ηελ Οπθξαλία, ηε 

Ρνπκαλία, ηε Μνιδαβία, ηελ Βιαρία, ηε Ρσζία θαη ηα Βαιθάληα. Σν 1779 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ Η. Μνλή Νεάκηο ηεο Ρνπκαλίαο (ην κεγαιχηεξν πλεπκαηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ θέληξν), εληφο ηεο νπνίαο αλήγεηξε λνζνθνκείν θαη μελψλα γηα γέξνληεο, 

ηπθινχο θαη ρσινχο. Οη κνλαρνί ηνπ αλήιζαλ ζε 700. ’απηή ηε κνλή θνηκήζεθε θαη 

εθεί θπιάζζεηαη ην άγην ιείςαλφ ηνπ, ην νπνίν αλεπξέζε ζαπκαηνπξγηθψο. 

      

Ο όζηνο Αληώληνο ν πειαηψηεο εθάξε κνλαρφο ην 1035 ζην Άγηνλ ξνο 

ζηελ Η. Μνλή Δζθηγκέλνπ, ππφ ηνπ ζενθφξνπ Γέξνληνο Θενθηίζηνπ. Καηφπηλ ζετθήο 

πιεξνθνξίαο πνπ εδέρζε ν Γέξσλ Θεφθηηζηνο, ηνπ έζεζε σο ζέκα ππαθνήο λα 

κεηαβεί ζηε Ρσζία, φπσο θαη έπξαμε. Δθεί ν άγηνο εγθαηαβίσζε ζε ζπήιαην θνληά 

ζην Κίεβν. Σν ζπήιαηφ ηνπ απνηέιεζε ζηε ζπλέρεηα ην πξψην ξσζηθφ κνλαζηήξη θαη 

είλαη ε παγθνζκίσο ζήκεξα γλσζηή Λαχξα ησλ πειαίσλ ηνπ Κηέβνπ, κε πιήζνο 

άθζαξησλ νζηαθψλ ιεηςάλσλ. Με ηελ αγία ηνπ δσή ν φζηνο Αληψληνο 

κεηαιακπάδεπζε ηελ νξζνδνμία θαη ηνλ κνλαρηζκφ ζηε Ρσζία. 

 

 Άγηνο Μάμηκνο ν Γξαηθόο, ν Βαηνπαηδηλόο. Σν 1515 ν εγεκφλαο ηεο 

Μφζραο Βαζίιεηνο Ηβάλνβηηο δήηεζε απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν λα απνζηείιεη 

θάπνην ιφγην αγηνξείηε κνλαρφ, γηα λα κεηαθξάζεη δηάθνξα Παηεξηθά έξγα. Δζηάιε 

ν άγηνο Μάμηκνο, κνλαρφο Βαηνπαηδηλφο, ν νπνίνο κεηέθξαζε πιήζνο πλεπκαηηθψλ 

έξγσλ θαη αλαδείρζεθε αλακνξθσηήο ηεο Ρσζηθήο Δθθιεζίαο θαη θνηλσλίαο θαη 

αλαθεξχρζεθε επηζήκσο άγηνο. 

 

   ------------------------- 

 

ΝΑ ΜΖ ΤΓΥΔΟΤΜΔ ΣΟΝ ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΚΟΠΟ, ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ, ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΘΔΝΑ ΑΠΟ ΔΜΑ 

 

Δπαλεξρφκελνη, ινηπφλ, ζηνλ θνπφ, επηζεκαίλνπκε μαλά φηη ν ζθνπφο θάζε 

βαπηηζκέλνπ αλζξψπνπ –είηε ιατθνχ, είηε κνλαρνχ, είηε Αξρηεξέσο, είηε Παηξηάξρνπ-, 

είλαη θνηλφο θαη απνθιεηζηηθά έλαο θαη κνλαδηθφο· θαη απηφ απνηειεί ζεκειηψδε Αξρή 

ηνπ Δπαγγειίνπ, ή κάιινλ είλαη απηφ ην ίδην ην Δπαγγέιην! Οπδείο κπνξεί θαη έρεη 

εμνπζία λα ην αιιάμεη. ινη είκαζηε ππόρξενη ζηελ ηήξεζε θαη πινπνίεζε ηνπ 

θνπνύ απηνχ, αθνχ δηά ηνπ Αγίνπ Βαπηίζκαηνο ε Υάξηο θαη ε Γχλακηο ηνπ Αγίνπ 

Πλεχκαηνο ελνηθεί εληφο εκψλ. 
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Γπζηπρψο φκσο, θαηά θαηξνχο θάπνηνη λφεο εηο φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο ηεξαξρίαο, ζπγρένπλ ηνλ θνπό κε ηνλ ηξόπν πνπ ν θαζέλαο επηιέγεη 

λα πινπνηήζεη απηφ ηνλ ζθνπφ. Δλψ ν ζθνπφο είλαη έλαο θαη ππνρξεσηηθφο, φκσο απφ 

ηνλ Αγαζφ Θεφ έρεη αθεζεί λα γίλεηαη ελ ειεπζεξία ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζήο 

ηνπ. 

Λ.ρ. άιινο πξνηηκά λα δηάγεη ελ παξζελία, άιινο πξνηηκά ηνλ έγγακν βίν, 

γη’απηφ θαη έρνπκε ηφζεο κπξηάδεο αγίνπο έγγακνπο, φζν θαη κπξηάδεο αγίνπο ελ 

παξζελία βηψζαληαο. Άιινο πάιη, επηιέγεη ηελ εξεκηθή δσή, θαηνηθψληαο κνλψηαηνο ελ 

φξεζη θαη ζπειαίνηο, θαη άιινο επηιέγεη ηε δσή ελ κέζσ κεγαινππφιεσλ θαη έρνπκε 

πιήζνο αγίσλ θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο· άιινο πάιη επηιέγεη λα γίλεη ηπιίηεο, άιινο 

θνηλνβηάηεο, άιινο ηεο «Βαζηιεηάδνο» θνηλσλφο, άιινο ζαιφο, άιινο… 

 

Κάησ, ινηπφλ, απφ απηά ηα αιεζηλά δεδνκέλα θαη ν κνλαρηζκφο έρεη ηνλ έλα θαη 

κνλαδηθφ ζθνπφ. Ωζηφζν, αλά ηνπο αηψλεο επηδεηθλχεη πινχζηα παξάδνζε ηξφπσλ 

επηινγήο γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, πνπ απνηεινχλ πξντφληα ηεο ειεχζεξεο 

βνχιεζεο, ηεο πξνηίκεζεο θαη ηεο ηδηαίηεξεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε κνλαρνχ, φπσο 

πξναλαθέξακε. 

    --------------------------- 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΠΗ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡ. 3 

 

ηνλ ζθνπφ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνλ θαλνληζκφ, απνπζηάδεη παληειψο ε 

αλαθνξά ζηε δεχηεξε εληνιή ηνπ Κπξίνπ, ζηελ πξνο ηνλ πιεζίνλ αγάπε. Γελ ππάξρεη 

έζησ κηα κηθξή αλαθνξά ή ππφκλεζε γηα ηελ ηήξεζε απηήο ηεο εληνιήο. Πνηνο είλαη ν 

ιφγνο; Ο Κχξηνο καο ππνρξεψλεη ζηελ ηήξεζή ηεο. Πψο απαιιαζζφκεζα απφ απηή ηελ 

ππνρξέσζε; Μήπσο θάπνηνη αλεζπρνχλ ή θνβνχληαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κνλαρηζκνχ 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη απηή ηελ άδνιε θαη εηιηθξηλή αγάπε ηνπ ζέινπλ λα ηελ 

πεξηνξίζνπλ, εη δπλαηφλ λα ηελ εμαθαλίζνπλ θαη λα ηελ θαηαζηήζνπλ κεκπηή; Θέινπλ 

ίζσο λα πεξηνξίζνπλ ηελ αγάπε κφλνλ πξνο ηνλ Θεφ; Γηα ηνπο κνλαρνχο φκσο, ν Θεφο 

θαη ε εηθφλα Σνπ (αλ θαη ζηίγκαηα θέξεη πηαηζκάησλ), δελ απνζηαζηνπνηνχληαη. Ο αγ. 

Ησάλλεο ηεο Κιίκαθνο θαηαγξάθεη φηη, φηαλ εξσηήζεθε  έλαο κνλαρφο πψο 

δηθαηνινγνχζε ζηα κνλαρηθά θαζήθνληά ηνπ ηελ πξνο ηνπο αλζξψπνπο δηαθνλία, 

απάληεζε: «Οπδέπνηε αλζξώπνηο κε δνπιεύεηλ ελλελόεθα, αιιά ησ Θεώ» (βι. Ησαλ. 

ηλαΐηνπ Κιίκαμ, PG 88,685). Κάζε δηαθνλία ηνπ κνλαρνχ θαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά 

ηνπ, κεηαηξέπεηαη ζε ππεξεζία πξνο ηνλ ίδην ηνλ Θεφ, ν Οπνίνο ιέγεη: «40 ἀκήλ ιέγσ 

ὑκῖλ, ἐθ’ὅζνλ ἐπνηήζαηε ἑλί ηνχησλ ηῶλ ἀδειθῶλ κνπ ηῶλ ἐιαρίζησλ, ἐκνί ἐπνηήζαηε… 

(και) 45 ἀκήλ ιέγσ ὑκῖλ, ἐθ’ὅζνλ νὐθ ἐπνηήζαηε ἑλί ηνχησλ ηῶλ ἐιαρίζησλ, νὐδέ ἐκνί 

ἐπνηήζαηε» (Μαηζ. ΚΔ΄). «Πῶο νὖλ ιχεηε κίαλ ηῶλ ἐληνιῶλ ηνχησλ;»  (Μαηζ. Δ΄,19). 

Ο αββάο εξαπίσλ ν ηλδφληνο, αθνχ πνχιεζε ηα πάληα θαη απηά ηα ξνχρα ηνπ θαη ηα 

έδσζε πξνο παξεγνξία ησλ πησρψλ, κε έρνληαο ηη άιιν λα πσιήζεη, πνπιήζεθε ν ίδηνο 

δνχινο ζε εηδσινιάηξεο εζνπνηνχο γηα 20 λνκίζκαηα, κε ζθνπφ λα ιπηξψζεη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο απφ ηελ πιάλε ησλ εηδψισλ θαη ην αλήζηθν -γηα ηελ επνρή εθείλε- 

επάγγεικά ηνπο, πξάγκα πνπ επέηπρε (βι. Παιιαδίνπ, Λαπζατθφλ, PG 34,1185). 

 

Ο φζηνο Θαιιειαίνο άθεζε ηελ έξεκν θαη εθρξηζηηάληζε κηα νιφθιεξε πφιε, ηα 

Γάβαια. ζηνη ζενθφξνη Παηέξεο πσινχζαλ ηα εξγφρεηξά ηνπο ζηηο πφιεηο θαη χζηεξα 
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εηζήξρνλην ζηα πνξλεία θαη πξνζέθεξαλ ηα ρξήκαηα απηά ζηηο πφξλεο, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ ακαξηάλνπλ· έηζη έγηλαλ αίηηνη κεηαζηξνθήο πιήζνπο εθδηδνκέλσλ γπλαηθψλ, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ηηο βνήζεζαλ πλεπκαηηθά, ψζηε λα θαηαζηνχλ ζθεχε εθινγήο 

ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Ο εγαπεκέλνο απφζηνινο ηνπ Υξηζηνχ, Ησάλλεο, ιέγεη: «20 ὁ 

γάξ κή ἀγαπῶλ ηφλ ἀδειθφλ ὅλ ἑψξαθε, ηφλ Θεφλ ὅλ νὐρ ἑψξαθε πῶο δχλαηαη ἀγαπᾶλ; 

21 θαί ηαχηελ ηήλ ἐληνιήλ ἔρνκελ ἀπ’αὐηνῦ, ἵλα ὁ ἀγαπῶλ ηόλ Θεόλ ἀγαπᾷ θαί ηόλ 

ἀδειθόλ αὐηνῦ» (Α΄ Ησαλ.,θεθ.δ΄).  

ηνλ ζθνπφ ηνπ άξζξ.3, αλαθέξνληαη πιείζηα φζα, πνπ ν ζθνπφο απηψλ 

θαηαιήγεη ζην: «νδεγνύζεο εηο ςπρηθήλ απηώλ ζσηεξίαλ..». Οχηε φκσο ε θνηλνβηαθή 

πνιηηεία, νχηε νη θαη’ηδίαλ πξνζεπρέο, νχηε ε ζπλερήο άζθεζε, νχηε ε ελ αγίαηο 

δηαθνλίαηο λέθξσζε ησλ παζψλ είλαη ν θνπφο. ια απηά είλαη κέζα πινπνίεζεο ηνπ 

θνπνχ, ν νπνίνο φπσο αλαιπηηθά εμεγήζακε, είλαη έλαο.  

Σν ζιηβεξφηεξν φκσο είλαη φηη κε φια ηα πξναλαθεξζέληα εκθαλίδεηαη σο 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα, ην φηη νη κνλαρνί απνζθνπνχκε δήζελ δη’απηψλ «ζηελ 

ςπρηθήλ εκψλ ζσηεξίαλ». Παξνπζηάδεηαη δει. έλαο κνλαρηζκφο αξξσζηεκέλνο, ν 

νπνίνο γηα ην κφλν πνπ  ελδηαθέξεηαη, είλαη γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπο! Γπζηπρψο, 

ηνηνπηνηξφπσο έρεη ζπθνθαληεζεί θαη δπζθεκηζζεί ν κνλαρηζκφο, ελψ νη ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηνπ βαζίδνληαη πάλσ ζηελ απάξλεζε ηνπ εαπηνύ καο, ζχκθσλα κε ην: «εἴ ηηο 

ζέιεη ὀπίζσ κνπ ἐιζεῖλ, ἀπαξλεζάζζσ ἑαπηόλ θαί ἀξάησ ηφλ ζηαπξφλ αὐηνῦ θαί 

ἀθνινπζείησ κνη».  (Μαηζ.ηζη΄,24). 

Καη επαλαιακβάλνπκε φηη ν κνλαρηζκφο βαζίδεηαη: 

-Πάλσ ζηελ απνηαγή απφ θάζε ίδηνλ πξάγκα θαη ζέιεκα, ζχκθσλα κε ην: «33 

νὕησο νὖλ πᾶο ἐμ ὑκῶλ, ὅο νύθ ἀπνηάζζεηαη πᾶζη ηνῖο ἑαπηνῦ ὑπάξρνπζηλ, νὐ δχλαηαη 

εἶλαί κνπ καζεηήο» (Λνπθ., ΗΓ΄).                             

 

-Πάλσ ζην κίζνο πξνο ηελ εαπηνύ ςπρή, ζχκθσλα κε ην: «25 Σπλεπνξεχνλην 

δέ αὐηῷ ὄρινη  πνιινί. θαί ζηξαθείο εἶπε πξφο αὐηνχο· 26 εἴ ηηο ἔξρεηαη πξφο κε θαί νὐ 

κηζεῖ… ἔηη δέ θαί ηήλ ἑαπηνῦ ςπρήλ, νὐ δχλαηαί κνπ καζεηήο εἶλαη»  (Λνπθ., ΗΓ΄).                           

 

- ηελ ηέιεηα αθηλεζία ηεο ζειήζεσο γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην: «32 κλεκνλεχεηε ηῆο γπλαηθφο Λψη. 33 ὅο ἐάλ δεηήζῃ ηήλ ςπρήλ αὐηνῦ 

ζῶζαη, ἀπνιέζεη αὐηήλ, θαί ὅο ἐάλ ἀπνιέζῃ αὐηήλ, δσνγνλήζεη αὐηήλ» (Λνπθ., ΗΕ΄). Καη 

ην: «35 ὅο γάξ ἄλ ζέιῃ ηήλ ςπρήλ αὐηνῦ ζῶζαη, ἀπνιέζεη αὐηήλ· ὅο δ’ἄλ ἀπνιέζῃ ηήλ 

ἑαπηνῦ ςπρήλ ἕλεθελ ἐκνῦ θαί ηνῦ εὐαγγειίνπ, νὗηνο ζψζεη αὐηήλ»  (Μαξθ., Ζ΄). 

   -------------------------------- 

  

Πξνηείλνπκε γηα ην Άξζξν 3, λα γξαθηεί  σο εμήο : 

 

«θνπφο ησλ εγθαηαβηνχλησλ θαη ησλ εγθαηαβηνπζψλ ελ ηνηο Ηεξνίο Ζζπραζηεξίνηο, 

είλαη ε εγθαζίδξπζηο ηεο εληφο απηψλ Βαζηιείαο ηνπ Θενχ, δηά ηεο ηεξήζεσο ησλ δχν 

ζεκειησδψλ επαγγειηθψλ εληνιψλ, ηεο πξνο ηνλ Θεφλ θαη πξνο ηνλ πιεζίνλ ηειείαο 

αγάπεο, θαηά ηελ ελ ησ κνλαρηθψ βίσ παξάδνζηλ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ ηνπ 

Υξηζηνχ Δθθιεζίαο». 

   -------------------------------- 
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Πξόηαζε γηα ην Άξζξν 12: 

Σα πεξί αληηθαηαζηάζεσο Καζεγνπκέλνπ θαη Καζεγνπκέλεο θαηφπηλ 

αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεσο ηνπ νηθείνπ Αξρηεξέσο ζηελ Γ.Η.., σο θαη ηεο εθινγήο ηνπ 

Ζγνπκελνζπκβνπιίνπ, δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά, αθνχ είλαη εκθαλψο 

παξάλνκα.  

Ηζρχνπλ κφλν θαη απαξέγθιηηα φζα νξίδνληαη ελ ηε Ηδξπηηθή απηψλ Πξάμε, ε 

νπνία ειέγρζε, ελεθξίζε θαη επεπινγήζε ππφ ηνπ νηθείνπ Μεηξνπνιίηνπ, ηεο Ηεξάο 

πλφδνπ θαη ηεο Πνιηηείαο. 

-------------------------------- 

 

                                                       Άξζξν 13 

Πξόηαζε λα αληηθαηαζηαζεί ε θξάζε: «κεηά από επινγία ηνπ επηρσξίνπ 

Αξρηεξέσο», κε ηε θξάζε: «θαη ν επηρψξηνο Αξρηεξεχο δίλεη ηελ επινγία Σνπ» (αθνξά 

ηελ ειεχζεξε επηινγή ηνπ Πλεπκαηηθνχ, ζέκα νπζησδέζηαην). 

 

-------------------------------- 

 

                                                      ΑΡΘΡΟ  14 
 

Πξόηαζε λα απαιεηθζεί εληειψο ην εληφο ηεο παξελζέζεσο (γηα ηηο πξν ηνπ 

Α.Κ. Ηδησηηθέο Μνλέο). 

 

            ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ ΔΠΗ ΣΟΤ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ 

                      ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΔΡΗ  ΣΧΝ Η. ΖΤΥΑΣΖΡΗΧΝ 

 

Πξόηαζε Α΄:  Ωο πξψην (1
ν
) ΄Αξζξν, λα ηεζεί: «ν παξψλ Καλνληζκφο 

δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη δελ ηζρχεη γηα φζα έρνπλ ήδε ηδξπζεί πξηλ ηελ 

ςήθηζε ηνπ Άξζξ.50 ηνπ Ν.4559/2018, ΦΔΚ Α΄142/3.8.2018 θαη πξηλ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Απηά ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δηέπνληαη 

απφ ηελ Ιδξπηηθή ηνπο Πξάμε, ην ππφ ηνπ νηθείνπ Αξρηεξέσο θαη ηεο Ιεξάο 

Σπλφδνπ ειεγκέλν, εγθεθξηκέλν θαη επινγεκέλν θαηαζηαηηθφ, ην επηθπξσζέλ 

κε Βαζηιηθφ ή Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα». 

 

Πξόηαζε Β΄:  Να πξνζηεζεί έλα άξζξν πνπ λα νξίδεη: «Οη νηθείνη Δπίζθνπνη 

λα κεξηκλνχλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πιηθή ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξσλ Ηζπραζηεξίσλ, φπσο επηβάιιεη ν Γ΄ Καλψλ ηεο Γ΄ 

Οηθνπκεληθήο Σπλφδνπ (ηνλ κελ ηνη Δπίζθνπνλ ηεο πφιεσο, ρξε ηελ δένπζαλ 

πξφλνηαλ πνηείζζαη ησλ κνλαζηεξίσλ)». 
 

 

 

    ------------------------- 

 

 

 



56 

 

                                                       Δ Π Η Λ Ο Γ Ο  

 

Μαθαξηψηαηε Άγηε Αξρηεπίζθνπε θαη Πξφεδξε ηεο Η. πλφδνπ, θ. Ηεξψλπκε, 

Άγηνη πλνδηθνί Αξρηεξείο, 

Άγηνη Αξρηεξείο ηεο πλφδνπ ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 

 

Κιεζήθακε λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο θαη ππαθνχζακε ζην αίηεκά αο, 

αλαιχνληαο απηέο δηεμνδηθψο, αλαιπηηθψο θαη θπξίσο ελ Πλεχκαηη επζέο θαη Αιεζείαο. 

Διπίδνπκε φηη ε ππφ ηνπ Αγίνπ Βαπηίζκαηνο ελ Τκίλ  ελνηθνχζα Υάξηο, ζα 

πιεξνθνξήζεη Τκάο, φπσο ελεξγήζεηε ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ εκψλ θαη 

Τκψλ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηνπ Μεγάινπ Αξρηεξέσο, ηεο Κεθαιήο ηεο Δθθιεζίαο καο. 

   ------------------------  

 

Σν λα εγθξίλεη ν Μεηξνπνιίηεο ηελ θνπξά, ην λα ηειέζεη ν Μεηξνπνιίηεο ηελ 

θνπξά θ.ι.π., απηά δελ επηβάιινληαη κε λφκν. Αλ ν Μεηξνπνιίηεο δελ επηδείμεη 

παηξηθή ζηνξγή ζηνπο κνλαρνχο θαη ζηηο κνλαρέο θαη εάλ νη κνλάδνληεο δελ αγαπνχλ 

ηνλ Μεηξνπνιίηε ηνπο ζαλ Παηέξα ηνπο θαη δελ αηζζάλνληαη σο αλάγθε ηελ παξνπζία 

ηνπ Παηέξα ηνπο ζηε ραξά ηεο Μνλήο ηνπο θαη ζηελ θνπξά ελφο αδειθνχ ή κηαο 

αδειθήο, ηφηε δελ έρεη θακκία αμία ε επηβνιή –δηά λφκνπ- ηεο παξνπζίαο Σνπ εθεί. Ο 

Θεφο δελ ζέιεη ηνλ εμαλαγθαζκφ ηεο βνπιήζεσο δηά θνζκηθψλ λφκσλ, αιιά δηά ηνπ 

Νφκνπ ηεο Αγάπεο.  

 

Θα αλαθέξνπκε έλα κφλν παξάδεηγκα πξνο πίζησζε ησλ αλσηέξσ: Ζ αγία 

Δηξήλε κεηαβαίλνπζα ζην φξνο ιπκπνο ηεο Βηζπλίαο θαη ιακβάλνληαο ηελ επρή ηνπ 

Μεγάινπ Ησαλληθίνπ, κεηέβε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Δθεί πξνζήιζε ζηε Μνλή 

Υξπζνβαιάληνπ θαη κεηά απφ δνθηκαζία, κε ηελ επρή ηεο Καζεγνπκέλεο, έιαβε ην 

αγγειηθό ζρήκα (842 κ.Υ.) κέζα ζηε κνλή από ηνλ Πξεζβύηεξν απηήο (ζεκ.: Γηα 

φιεο νη κνλαρέο δηά ηεο επρήο ηεο Καζεγνπκέλεο νξηδφηαλ ε θνπξά θαη ν Πξεζβχηεξνο 

ηεο κνλήο ηεινχζεο ηηο θνπξέο). Ζ Ζγνπκέλε θάπνηε αζζέλεζε βαξέσο θαη πξηλ 

θνηκεζεί, ζπλέζηεζε θξπθά ζηελ Αδειθφηεηα λα εθιέμνπλ σο Ζγνπκέλε κεηά ηνλ 

ζάλαηφ ηεο, ηελ Δηξήλε. ιε ε Αδειθφηεηα αγαπνχζε ηελ Δηξήλε, ιφγσ ηεο αξεηήο θαη 

ηεο ηαπεηλνθξνζχλεο ηεο θαη φιεο ηελ Δηξήλε πνζνχζαλ γηα επφκελε Καζεγνπκέλε 

ηνπο.  

ηαλ ε Ζγνπκέλε εθνηκήζε θαη επέθεηην ε εθινγή ηεο λέαο Ζγνπκέλεο, ε 

Αδειθφηεηα απέθξπςε απφ ηελ Δηξήλε ηελ παξαίλεζε ηεο Ζγνπκέλεο, αιιά θαη ηε 

δηθή ηνπο βνχιεζε (θαη απηφ, δηφηη νη κνλαρέο εθνβνχλην φηη εάλ ηεο ην έιεγαλ, ζα 

έθεπγε απφ ηε κνλή, κε δερνκέλε ην αμίσκα). Σφηε Παηξηάξρεο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ν άγηνο Μεζφδηνο ν Οκνινγεηήο, ν ππέξκαρνο ησλ αγίσλ 

εηθφλσλ, ν νπνίνο επί απηνθξάηνξνο Θενθίινπ ππέζηε θξηθηά βαζαληζηήξηα. Ήηαλ 

ζενθφξνο Παηήξ θαη είρε θαηαζηήζεη ελεξγφ ηελ Υάξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. 

Αγαπνχζε πνιχ ηνπο κνλαρνχο θαη ηηο κνλάδνπζεο ηεο Πφιεο, αιιά θαη ηνλ αγαπνχζαλ 

θαη ηνλ ηηκνχζαλ σο άγην ελ δσή. πλάρζεθαλ, ινηπφλ, φιεο νη κνλαρέο ηεο Μνλήο 

Υξπζνβαιάληνπ θαη απνθάζηζαλ νκνθψλσο λα κεηαβνχλ φιεο καδί ζηνλ Παηέξα ηνπο 

θαη Παηξηάξρε θαη λα ηνλ παξαθαιέζνπλ λα ηνπο πεη πνηα αδειθή ζέιεη ν Θεφο γηα 

Ζγνπκέλε ζηε κνλή. Έηζη κεηέβεζαλ ζην Παηξηαξρείν θαη αθνχ έιαβαλ ηελ επινγία 

ηνπ, ηνχ έζεζαλ ην εξψηεκα. Σφηε ν άγηνο Μεζφδηνο ηνπο απάληεζε: «Θέιεκα ηνπ 
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Αγίνπ Πλεχκαηνο, αιιά θαη δηθφ ζαο, είλαη Καζεγνπκέλε λα γίλεη ε δνχιε ηνπ Θενχ 

Δηξήλε· απηφ θαη εγψ βνχινκαη»! Ακέζσο κεηέβεζαλ ζηνλ Παηξηαξρηθφ Ναφ, φπνπ ν 

άγηνο Μεζφδηνο πξνέβε ζε ρεηξνηνλία ηεο Δηξήλεο εηο δηαθφληζζα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

πξνερείξηζε ζε Ζγνπκέλε ηεο Μνλήο Υξπζνβαιάληνπ. Ο Θεόο κόλν απηή ηε ζρέζε 

ζέιεη! 

 

   ----------------------------- 

Σα ηξία Πξφζσπα ηεο Θεφηεηνο είλαη ελσκέλα αδηαηξέησο, αιιά θαη 

αζπγρύησο. Οθείινπκε, ινηπφλ θαη εκείο νη Μνλαρνί θαη νη Μνλαρέο, λα είκεζα κε ηνλ 

Μεηξνπνιίηε καο ελσκέλνη εηο ελ αδηαηξέησο, λα κε δηαηξνχκεζα θαη λα κε ρσξίδνπκε 

δειαδή, αιιά θαη αζπγρύησο, λα κε ζπγρένπκε ηα φξηα, ηα νπνία έζεζαλ νη Παηέξεο 

εκψλ,  λα κε ζπγρένπκε ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ επηρσξίνπ Δπηζθφπνπ, κε ηηο δηθαηνδνζίεο 

ησλ Ηεξψλ Μνλψλ, λα κελ ππεηζέξρεηαη ν Μεηξνπνιίηεο ζηα ησλ Ηεξψλ Μνλψλ δίθαηα 

νχηε νη Μνλαρνί λα ππεηζέξρνληαη ζηα ηεο Μεηξνπφιεσο δίθαηα. Πξέπεη λα πεηχρνπκε 

ην θαζ’νκνίσζηλ «αδηαηξέησο θαη αζπγρχησο». Ζ ίδηα ε θχζε κάο δηδάζθεη φηη 

κπνξνχκε! Σξαλφ παξάδεηγκα είλαη νη σθεαλνί. Παξαζέηνπκε θάησζη ηε θσηνγξαθία 

εθεί ζην ζεκείν φπνπ ζπλαληψληαη ν Αηιαληηθφο Ωθεαλφο κε ηνλ Δηξεληθφ. 
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Δπίζεο παξαζέηνπκε θάησζη θαη ηε θσηνγξαθία, φπνπ ν ιεπθφο πνηακφο 

Αξάγθβη ζπλαληά ηνλ καχξν πνηακφ Αξάγθβη ζηελ Αλαηνιηθή Γεσξγία, ζηελ πεξηνρή 

Μηζρέηα-Μηηαλέηη, θνληά ζην ρσξηφ Παζαλάνπξη.  

 

 
 

 

ηαλ νη σθεαλνί θαη ηα πνηάκηα κπνξνχλ λα ελψλνληαη αδηαηξέησο θαη 

αζπγρχησο, θξνλνχκε φηη θαη Μεηξνπνιίηεο θαη κνλαρνί, κπνξνχλ λα δνπλ αδηαηξέησο 

θαη αζπγρχησο.  

 

 

Μαθαξηψηαηε Άγηε Αξρηεπίζθνπε, πξναηξνχκεζα λα θιείζεη ηνλ επίινγν ν 

πξνθάηνρφο αο, καθαξηζηφο Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ θπξφο Υξηζηφδνπινο, θαη σο εθ 

ηνχηνπ παξαζέηνπκε απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν: «Σν αγγειηθφ πνιίηεπκα- 

Γλσξηκία κε ηνλ Οξζφδνμν Μνλαρηζκφ», ζην νπνίν θαηαιήγεη: «Αληί λα θαηεγνξνχκε 

ηνπο κνλαρνχο, αο ηνπο αθήζνπκε λα πνξεχνληαη ηνλ δξφκν ηεο εθινγήο ηνπο. Αλ 

δελ κπνξνχκε λα ηνπο βνεζήζνπκε, ηνπιάρηζηνλ αο κελ ηνπο εκπνδίδνπκε» (βι. 

πλνδηθή Δπηηξνπή επί ηνπ Μνλαρηθνχ Βίνπ, 2011-2015).  

 

    ------------------------  
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«Μνλαρόο εζηίλ, ν κόλνλ ηνλ ηνπ Θενύ εληαικάησλ ερόκελνο, ελ παληί 

θαηξώ θαη ηόπσ θαη πξάγκαηη»  (άγηνο Ησάλλεο ηλαΐηεο). 

 

 

Αζπαδφκελαη λνεξψο ηελ Αγίαλ θαη Υαξηηφβξπηνλ δεμηάλ αο θαη 

εμαηηνχκελαη ηαο Αγίαο θαη Θενπεηζείο επράο αο, δηαηεινχκε ελ αλακνλή ησλ 

Παηξηθψλ αο ελεξγεηψλ. 

 

                Ζ Καζεγνπκέλε, 

              Μνλαρή Αγαζνλίθε  

 

 

θαη αη ζπλ εκνί ελ Υξηζηψ Αδειθαί. 

 

Τ.Γ.: Παξαθαινχκε, άκα ηε ιήςεη ηεο παξνχζεο, καο ρνξεγεζεί αξηζκφο 

πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλνπ εγγξάθνπ 1) εθ ηεο Η. Μεηξνπφιεσο Ηεξηζζνχ, 

Αγ.ξνπο & Αξδακεξίνπ, 2) εθ ηεο Ηεξάο πλφδνπ εηο ηελ νπνία ζα δηαβηβαζζεί 

θαη 3) εθ ηεο Δπηηξνπήο Μνλαρηθνχ Βίνπ, εηο ηελ νπνία επίζεο ζα δηαβηβαζζεί. 

 

ΠΖΓΔ : 

Βνεζήκαηα πνπ ιάβακε ππφςε καο θαη ρξεζηκνπνηήζακε ζηε ζχληαμε ηεο 

παξνχζαο: 

1) Γλσκνδφηεζε πξνο ην Ηεξφ Ζζπραζηήξηφ καο ηνπ λνκηθνχ καο 

ζπκβνχινπ, θ. Ησάλλνπ Καλειιφπνπινπ, δηθεγφξνπ Παηξψλ. 

2) Γλσκνδφηεζε ηνπ έγθξηηνπ θαη θηινκφλαρνπ δηθεγφξνπ θ. Υάξε 

Αλδξάιε «Απφςεηο επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Καλνληζκνχ πεξί ησλ Ηεξψλ 

Ζζπραζηεξίσλ» 

3) Γλσκνδφηεζε ελ είδεη Τπνκλήκαηνο ηνπ έγθξηηνπ θαη θηινκφλαρνπ Αλ. 

Καζεγεηνχ Δθθιεζηαζηηθνχ Γηθαίνπ θαη δηθεγφξνπ Ννκηθήο ρνιήο 

Α.Π.Θ., θ. Κσλ/λνπ Γ. Παπαγεσξγίνπ 

4) «Παξαηεξήζεηο θαη Πξνηάζεηο επί ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρεδίσλ 

Καλνληζκνχ πεξί Ηεξψλ Ζζπραζηεξίσλ» - Δηζήγεζε ηνπ Αξρηκ. 

Μεζνδίνπ Κξεηηθνχ, Καζεγνπκέλνπ ηνπ Η. Ζζπραζηεξίνπ Αλαζηάληνο 

Υξηζηνχ Πεηξαηψο (εγέλεην 15-3-2012 ζην Γηνξζφδνμν Κέληξν Η. Μνλήο 

Πεληέιεο). 

5) «Καλνληζηηθέο Γηαηάμεηο Ζζπραζηεξίσλ» ηεο Μαξίαο Υ. Σαηάγηα, Γξ. 

Ννκηθήο, εθδφζεηο άθθνπια 2007. 

6) Αγ. Μάξθνπ Αζθεηνχ «Πεξί ησλ αθνπζίσλ ζιίςεσλ», έθδνζε Η. 

Κειιίνπ Αγ. Αξραγγέισλ, Αγ.ξνο, 2006, Μνλαρνχ Πατζίνπ Καξεψηνπ. 

7) Δπεξγεηηλφο, ηφκνο Γ΄, εθδ. Μαηζαίνπ Λαγγή, Αζήλα 1992. 

8) Μέγαο πλαμαξηζηήο ηεο Οξζνδνμίαο, εθδ. Μαηζ. Λαγγή. 

 

 

 


