
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

ΤΟΥ N. 1700187 
«ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ
ΥΠΟ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. KOΝΙΛΑΡΗ, Όμοτίμου Καθηγητοϋ τής Γε
νικής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας καί τής Εκκλησιαστικής 
Ιστορίας τής Ελλάδος, τ. Εντεταλμένου τού Κανονικού 
Δικαίου- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Καθηγητοϋ 
τής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας τής Ελλάδος- ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΟΥ ΜΠΟΥΜΗ, Άναπληρωτοϋ Καθηγητοϋ τού Κανονικού 
Δικαίου και ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ, Άναπληρωτοϋ 

Καθηγητοϋ τού Κανονικού Δικαίου.

Υίοθετηθεϊσα ύπό τής Σεπτής 
Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής 

Ελλάδος.



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

TOT ΝΟΜΟΤ 1700/87 
«ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΎΣΙΑΣ»



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΊΉΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

ΤΟΥ N. 1700187 
«ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ
ΥΠΟ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Όμοτίμου Καθηγητοϋ τής Γε
νικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας καί τής ’Εκκλησιαστικής 
Ιστορίας τής Ελλάδος, τ. Εντεταλμένου τοΰ Κανονικού 
Δικαίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ ΣΤ ANT INIΔΟΥ, Καθηγητοϋ 
τής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας τής Ελλάδος· ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΟΥ ΜΠΟΥΜΗ, Άναπληρωτοϋ Καθηγητοϋ τοΰ Κανονικού 
Δικαίου καί ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ, Άναπληρωτοϋ 

Καθηγητοϋ τοΰ Κανονικού Δικαίου.

Υίοθετηθεϊσα ύπό τής Σεπτής 
'Ιεραρχίας τής ’Εκκλησίας τής 

Ελλάδος.



ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1975

ΑΡΘΡΟΝ 87, παρ. 2: «Οί δικαστώ κατά τήν ά- 
σκησιν των καθηκόντων των ύπόκεινται μό
νον sic τό Σύνταγμα καί toùc νόμους, έν ού- 
δεμια δέ περιπτώσει ύποχρεοϋνται να συμ- 
μορφοϋνται πρός διατάξεις τιθεμένας κατά 
κατάλυσιν του Συντάγματος».

ΑΡΘΡΟ Ν 120, παρ. 2: «Ό σεβασμός πρός τό Σύν
ταγμα και τούς συνάδοντας πρός αύτό νό
μους καί ή άφοσίωσις πρός τήν Πατρίδα καί 
τήν Δημοκρατίαν συνιστοϋν θεμελιώδη ύπο- 
χρέωσιν πάντων των Ελλήνων».



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

Άριθ. Πρωτ. 739, Διεκ. 394

Άθήνησι τή ly ’Απριλίου 1987

Προς
Τον ’Ελλογιμώτατον κύριον 
Γεράσιμον Κονιδάρην*
Όμότιμον Καθηγητήν Θεολογ ικής Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 

Έ ν τ a ν θ a

Έλλογιμώτατε κύριε Καθηγητά,

Διά τον παρόντος γνωστοποιοϋμεν τή υμετέρα ελ- 
λογιμότητι άπόφασιν τής Τέρας Συνόδου τής 'Ιε
ραρχίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, περί συντά
ξεως σχετικής Γνωματευσεως επι τοϋ προς ψήφισιν 
Νομοσχεδίου, «Περί θεμάτων ’Εκκλησιαστικής πε
ριουσίας».

Ή σύνταξις τής ανωτέρω Γνωματεύσεως ανατί
θεται ϋμΐν εν τή ίδιότητι τοϋ καθηγητοϋ τής 5Εκκλη
σιαστικής Τοτορίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, 
’ίνα σνμβάλη αν τη εις την έπίλνοιν τοϋ άνακύψαντος 
προβλήματος.

’Εντολή καί εξουσιοδοτήσει τής Τέρας Συνόδου 

Ό Άρχιγραμματεύς
Άρχιμ. Ιάκωβος Παπαθανασίου - Γκίνης

(*) ΤαύτάρΛμα Εγγραφα, παρομοίου περιεχομένου, έστά·- 
λησαν fmb τής 'I. Συνόδου καί εις τά Ετερα τρία Μέλη τής 
’Επιτροπής (Καθηγητάς κ.κ. Έμμ. Κωνσταντινίδην, Παναγ. 
Μπούμην καί Παναγ. Χριστινάκην).

Ο



ΑΠ0ΦΑΣ1Σ

Ή ’Ιεραρχία, ώς άνώτατον Διοικητικόν Σώμα 
της ’Εκκλησίας της ’Ελλάδος, άποδεχομένη την επι
στημονικήν γνωμοδότηοιν των αρμοδίων Καθηγητών 
τον Πανεπιοτημίον ’Αθηνών περ'ι της άντ ικανόν ικό- 
τητος και άντιουνταγματικότητος του Νόμον 1700187:

α) ’Εξουσιοδοτεί την Α.Μ. τον ’Αρχιεπίσκοπον 
’Αθηνών και πάσης ’Ελλάδος κ. Σεραφείμ, Πρόε
δρον αυτής, ϊνα δημοσίευση το κείμενον εις το επί
σημον Δελτών τής ’Εκκλησίας τής ’Ελλάδος «Εκ
κλησία».

6) Δήλοι, οτι
1) εν όιρει τής ευθύνης αυτής έναντι τής 

Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, εις ήν α
νήκει δ (ο’ιονει) Κώδιξ των Ί. Κανόνων, 2) 
εν όιμει τής ευθύνης τής ’Εκκλησίας έναντι τοϋ 
’Έθνους και τον λαόν, φρουράν τής Δημοκρα
τίας και τον Συντάγματος (αρθρ. 120), ό τ ι 
δεν δ ύ ν a τ a ι προδήλως να 
παραβιάση ούτε τους Ί. Κα
νόνας ούτε το Σύνταγμα.

γ) Το κείμενον μετά τής ανωτέρω δηλώσεως θ’ 
άποσταλή αμέσως εις τόν Πρόεδρον τής Δημοκρα
τίας, την Βουλήν των ’Ελλήνων, τόν Πρωθυπουργόν 
τής Χώρας, τόν ’Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευ
μάτων, τους αρχηγούς των Κομμάτων,

δ) Εις τούς Πατριάρχας, τους ’Αρχιεπισκόπους 
και τάς Ί. Συνόδους πασών των ’Ορθοδόξων ’Εκ
κλησιών,

ε) Τόν ημερήσιον και περιοδικόν Τύπον,
στ) Άνακοινωθή διά τών Ί. Μητροπόλεων εις 

τόν ευσεβή ’Ορθόδοξον ’Ελληνικόν λαόν, πιστόν και 
συμπαραστάτην τής ’Εκκλησίας,

ζ) Νά κυκλοφορηθή τό κείμενον μετά τής παρού- 
οης δηλώσεως εις ειδικόν επίσημον τεύχος, υπό του 
Γραφείου Τύπου τής Ί. Συνόδου.



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

TOT ΝΟΜΟΎ 1700/1987 
ΔΙΑ ΤΗΝ «ΡΤΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΎΣΙΑΣ»

Hgôg
Τήν Σεπτήν Ίεράν Σύνοδον τής 'Ιεραρχίας 
τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος 
Μακαριότατε Πρόεδρε τής Ίερας Συνόδου,

Άνταποκρινόμενοι εις σχετικόν ερώτημα τής 
περί Υμάς Σεπτής Ίερας Συνόδου τής Ιεραρχίας 
εύσεβάστως ύποβάλλομεν ύμϊν γνωμοδότησιν περί 
τής αντισυνταγματικότητας καί άντ ικανόν ικότητος 
του Νόμου 1700jl987 διά τήν ((Ρύθμιση θεμάτων 
Εκκλησιαστικής περιουσίας» (ΦΕΚ Α', 61). Έλπι

ζα μεν, Μακαριότατε, δτι ή μακράν πάσης πολιτικής, 
κομματικής ή άλλης σκοπιμότητας προσπάθειά μας, 
θά βοηθήση εις τήν όρθοτέραν άντιμετώπισιν τοϋ εκ 
τοϋ νόμου τούτου δημιουργηθεντός προβλήματος εις 
τάς σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας.

Πρόθυμοι να συνεισψέρωμεν δ,τι ή επιστημονική 
συνείδησις ημών επιβάλλει, διατελοϋμεν

Μετά βαθυτάτου σεβασμού 
Όμότ. Καθηγητής Γεράσιμος Κονιδάρης 
Καθηγητής Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης 
Άναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Μπούμης 
Άναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Χριστινάκης.



I. ΚΕΙΜΕΝΑ
Προ πάσης ένασχολήσεως μέ το ανωτέρω ερώ

τημα, τεθέν εις ή μας ύπό της 'Ιεράς Συνόδου της 'Ιεραρ
χίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κρίνεται άναγκαΐον 
νά παρατεθούν τά βασικότερα κείμενα επί των οποίων 
στηρίζεται ή παρούσα γνωμοδότησις, δοθέντος δτΐ 
ταΰτα δέν έλήφθησαν ύπ’ οψιν κατά τον καταρτισμόν 
τοϋ ψηφισθέντος Νόμου 1700 /1987 μή άναφερόμενα 
οδτε εις τό κείμενον τοϋ νόμου τούτου, ο8τε εις τάς 
σχετικάς είσηγητικάς εκθέσεις. Ή παντελής έλλειψις 
αναφοράς εις τό Σύνταγμα καί τούς ιερούς κανόνας 
δημιουργεί άφ’ έαυτής τά πρώτα ερωτηματικά περί 
της κανονικότητας καί συνταγματικότητας του κρι- 
νομένου νόμου, ερωτηματικά τά όποια επαυξάνονται 
καί μόνον εκ της άναγνώσεως των αμέσως παρατι- 
θεμένων κειμένων, έκ τοϋ Συντάγματος τοϋ 1975, τοϋ 
Συνοδικοΰ Τόμου τοϋ 1850, της Πατριαρχικής καί 
Συνοδικής Πράξεως τοϋ 1928, τοϋ Καταστατικόΰ 
Χάρτου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (Ν. 590/1977) 
καί βεβαίως των ιερών κανόνων.

Α' Κείμενα έκ τοϋ ίσχύοντος 
Συντάγματος (1975).

"Α ρ θ ρ ο ν 3
1. ’Επικρατούσα θρησκεία εν Έλλάδι είναι ή 

τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου τοϋ Χριστοΰ ’Εκκλησίας. 
Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία τής Ελλάδος, κεφαλήν 
γνωρίζουσα τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, υπάρχει 
άναποσπάστως ηνωμένη δογματικώς μετά τής έν 
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης καί πάσης άλλης όμο- 
δόξου τοϋ Χριστοΰ ’Εκκλησίας, τηροΰσα άπαρασα- 
λεύτως, ώς έκεΐναι, τούς ιερούς άποστολικούς κα



συνοδικούς κανόνας καί τάς ίεράς παραδόσεις. Είναι 
αυτοκέφαλος καί διοικεΐται υπό της Ίεράς Συνόδου 
των εν ενεργείς Αρχιερέων καί της εκ ταύτης προερ- 
χομένης Διαρκούς 'Ιεράς Συνόδου, συγκροτουμένη: ως 
ό Καταστατικός Χάρτης τής Εκκλησίας ορίζει, τη- 
ρουμένων των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου 
τής κθ' (29) ’Ιουνίου του Ετους 1850 καί τής Συνο
δικής Πράξεως τής 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

2. Το υφιστάμενον εις ώρισμένας περιοχάς τοϋ 
Κράτους εκκλησιαστικόν καθεστώς δεν άντίκειται 
εις τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου.

3. Τό κείμενον τής Αγίας Γραφής τηρείται άν- 
αλλοίωτον. Ή εις άλλον γλωσσικόν τύπον επίσημος 
μετάφρασις τούτου, άνευ έγκρίσεως τής Αύτοκεφάλου 
Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τής έν Κωνσταντινου- 
πόλει Μεγάλης τοϋ Χρίστου Εκκλησίας, άπαγορεύε- 
ται.

"Αρθρον4
1. Οί "Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

2. "Ελληνες καί Έλληνίδες Εχουν ίσα δικαιώ
ματα καί υποχρεώσεις.

"Αρθρον 5
1. "Εκαστος δικαιούται να άναπτύσση ελευθέ

ριος την προσωπικότητά του καί νά συμμετέχη εις 
τήν κοινωνικήν, οικονομικήν καί πολιτικήν ζωήν τής 
Χώρας, έφ’ όσον δέν προσβάλλει τά δικαιώματα των 
άλλων καί δεν παραβιάζει τό Σύνταγμα ή τά χρηστά 
ηθη.



’Ά ρ θ ρ ο ν 13

1. Ή έλευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως 
είναι απαραβίαστος. Ή άπόλαυσις των ατομικών καί 
πολιτικών δικαιωμάτων δεν έξαρταται έκ τών θρη
σκευτικών έκαστου πεποιθήσεων.

2. Πάσα γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερα καί τα 
τής λατρείας αυτής τελούνται άκωλύτως υπό την 
προστασίαν τών νόμων. 'Η άσκησις τής λατρείας δεν 
επιτρέπεται να προσβάλη την δημοσίαν τάξιν ή τα 
χρηστά ήθη. 'Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται.

3. Ο’ι λειτουργοί όλων τών γνωστών θρησκειών 
ύπόκεινται εις τήν αυτήν έποπτείαν τής Πολιτείας καί 
εις τάς αύτάς έναντι ταύτης υποχρεώσεις, ώς καί οί 
τής έπικρατούσης θρησκείας.

4. Ούδείς δύναται ένεκα τών θρησκευτικών αύτοΰ 
πεποιθήσεων νά απαλλαγή τής έκπληρώσεως τών προς 
τό Κράτος υποχρεώσεων ή νά άρνηθή τήν συμμόρ
φωσή του προς τούς νόμους.

5. Ούδείς όρκος επιβάλλεται άνευ νόμου ορί
ζοντας καί τον τύπον αύτοΰ.

"Αρθρον 17
1. Ή ιδιοκτησία τελεί ύπό τήν προστασίαν τοΰ 

Κράτους, τά έξ αύτής όμως δικαιώματα δεν δύνανται 
νά άσκώνται εις βάρος τοΰ γενικού συμφέροντος.

2. Ούδείς στερείται τής ιδιοκτησίας αύτοΰ, εΐ 
μή διά δημοσίαν ωφέλειαν προσηκόντως άποδεδει- 
γμένην, όταν καί όπως ό νόμος όρίζη, πάντοτε δε 
προηγουμένης πλήρους άποζημιώσεως, άνταποκρι- 
νομένης πρός τήν αξίαν τοΰ άπαλλοτριουμένου κατά



τον χρόνον της ένώπιον του δικαστηρίου συζητήσεως 
περί προσωρινού προσδιορισμού της άποζημιώσεως. 
Έπί άπ’ ευθείας αίτήσεως περί οριστικού προσδιορι
σμού της άποζημιώσεως λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή άξια 
κατά τον χρόνον της περί τούτου συζητήσεως ενώπιον 
του δικαστηρίου.

3. 'Η μετά τήν δημοσίευσιν της πράξεως άπαλ- 
λοτριώσεως καί ένεκα μόνον ταύτης ενδεχόμενη μετα
βολή τής άξίας του άπαλλοτριουμένου δεν λαμβάνεται 
ύπ’ δψιν.

4. Ή άποζημίωσις ορίζεται πάντοτε υπό των 
πολιτικών δικαστηρίων. Αΰτη δύναται καί προσωρι- 
νώς να όρισθή δικαστικώς, μετ’ άκρόασιν ή πρόσ- 
κλησιν του δικαιούχου, δ στις δύναται νά ύποχρεωθή, 
κατά τήν κρίσιν του δικαστηρίου, διά τήν εΐσπραξιν 
αυτής, εις τήν παροχήν άναλόγου έγγυήσεως καθ’ δν 
τρόπον νόμος ορίζει.

Προ τής καταβολής τής οριστικής ή προσωρινώς 
όρισθείσης άποζημιώσεως διατηρούνται άκέραια πάν
τα τά δικαιώματα του ιδιοκτήτου, μή έπιτρεπομένης 
τής καταλήψεως.

Ή όρισθεΐσα άποζημίωσις καταβάλλεται υπο- 
χρεωτικώς τό βραδύτερον εντός ενός καί ήμίσεος 
έτους άπό τής δημοσιεύσεως τής άποφάσεως περί 
προσωρινού προσδιορισμού τής άποζημιώσεως, έπί 
άπ’ ευθείας δέ αίτήσεως περί οριστικού προσδιορι
σμού τής άποζημιώσεως, άπό τής δημοσιεύσεως τής 
περί τούτου άποφάσεως τού δικαστηρίου, άλλως ή 
άπαλλοτρίωσις αίρεται αυτοδικαίως.

Ή άποζημίωσις, ως τοιαύτη, εις ούδένα φόρον, 
κράτησιν ή τέλος ύπόκειται.



5. Νόμος ορίζει, τάς περιπτώσεις υποχρεωτικής 
ίκανοποιήσεως των δικαιούχων διά την μέχρι του 
χρόνου καταβολής της άποζημιώσεως άπολεσθεϊσαν 
πρόσοδον εκ του άπαλλοτριωθέντας ακινήτου.

6. Προκειμένης της έκτελέσεως έργων κοινής 
ώφελείας ή γενικωτέρας σημασίας διά την οικονομίαν 
της Χώρας, νόμος δύναται να έπιτρέψη την υπέρ του 
δημοσίου άπαλλοτρίωσιν εύρυτέρων ζωνών, πέραν των 
εκτάσεων των άναγκαιουσών διά την κατασκευήν των 
έργων. Ό αυτός νόμος καθορίζει τάς προϋποθέσεις 
καί τούς όρους της τοιαύτης άπαλλοτριώσεως, ώς καί 
τά τής διά δημοσίους ή κοινωφελείς έν γένει σκοπούς 
διαθέσεως ή χρησιμοποιήσεως των, επί πλέον των 
άναγκαιουσών διά τό ύπό έκτέλεσιν έργον, άπαλλο- 
τριουμένων εκτάσεων.

7. Νόμος δύναται να όρίση ότι δι’ έκτέλεσιν 
έργων προφανούς κοινής ώφελείας ύπέρ του δημοσίου, 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών 
τοπικής αύτοδιοικήσεως, οργανισμών κοινής ώφε
λείας καί δημοσίων επιχειρήσεων, επιτρέπεται ή εις 
τό έπιβαλλόμενον βάθος διάνοιξες ύπογείων σηράγ
γων, άνευ άποζημιώσεως, ύπό τον όρον ότι δεν θά 
παραβλάπτεται ή συνήθης έκμετάλλευσις του ύπερ- 
κειμένου ακινήτου.

"Αρθρον 18

1. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τά τής ιδιοκτησίας 
καί διαθέσεως τών μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, 
αρχαιολογικών χώρων καί θησαυρών, ιαματικών ρε- 
όντων καί ύπογείων ύδάτων καί του ύπογείου έν γένει 
πλούτου.



2. Δια νόμου ρυθμίζονται τα της ιδιοκτησίας, 
έκμεταλλεύσεως καί διαχειρίσεις των λιμνοθαλάσσων 
καί μεγάλων λιμνών, ως καί τα της εν γένει διαθέσεως 
των έξ άποξηράνσεως τούτων προκυπτουσών εκτά
σεων.

3. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα των επιτάξεων 
διά τάς άνάγκας των ένοπλων δυνάμεων εις περίπτω- 
σιν πολέμου ή έπιστρατεύσεως, ή προς θεραπείαν 
άμεσου κοινωνικής ανάγκης, δυναμένης να θέση εις 
κίνδυνον την δημοσίαν τάξιν καί ύγείαν.

4. Επιτρέπεται, κατά την υπό ειδικού νόμου 
καθοριζομένην διαδικασίαν, ό αναδασμός αγροτικών 
έκτάσεων προς έπωφελεστέραν έκμετάλλευσιν του 
έδάφους, ώς καί ή ληψις μέτρων προς αποφυγήν της 
ύπερμέτρου κατατμήσεως ή προς διευκόλυνσιν της 
άνασυγκροτήσεως τής κατατετμημένης μικρός αγρο
τικής ιδιοκτησίας.

5. Έκτος τών κατά τάς προηγουμένας παρα
γράφους περιπτώσεων, δύναται διά νόμου νά προβλε- 
φθή καί πάσα άλλη έξ ιδιαιτέρων περιστάσεων άπαι- 
τουμένη στέρησις τής έλευθέρας χρήσεως καί καρπώ- 
σεως τής ιδιοκτησίας. Νόμος ορίζει τον υπόχρεων καί 
την διαδικασίαν καταβολής εις τον δικαιούχον του 
ανταλλάγματος τής χρήσεως ή καρπώσεως, τό όποιον 
πρέπει νά άνταποκρίνεται εις τάς ύφισταμένας έκά- 
στοτε συνθήκας.

Έπιβληθέντα μέτρα κατ’ έφαρμογήν τής παρού- 
σης παραγράφου αίρονται ευθύς άμα έκλείψουν οΐ 
προκαλέσαντες ταΰτα ιδιαίτεροι λόγοι. ’Επί αδικαιο
λογήτου παρατάσεως τών μέτρων αποφασίζει περί 
άρσεως αυτών, κατά κατηγορίας περιπτώσεων, τό



Συμβούλιον τής Επικράτειας, τή αιτήσει παντός 
εχοντος εννομον συμφέρον.

6. Διά νόμου δύναται νά ρυθμίζονται τά τής 
διαθέσεως έγκαταλελειμμένων εκτάσεων προς άξιο- 
ποίησιν αύτών υπέρ τής εθνικής οικονομίας καί άπο- 
κατάστασιν άκτημόνων. Διά του αύτοϋ νόμου ορίζον
ται καί τά τής μερικής ή ολικής άποζημιώσεως των 
ιδιοκτήτων εν περιπτώσει επανεμφανίσεις των εντός 
εύλογου προθεσμίας.

7. Διά νόμου δύναται νά καθιερωθή ή αναγκα
στική συνιδιοκτησία συνεχομένων ιδιοκτησιών αστι
κών περιοχών, έφ’ όσον ή αύτοτελής άνοικοδόμησις 
τούτων ή τινών έξ αύτών, δεν άνταποκρίνεται προς 
τούς έν τή περιοχή ταύτη ίσχύοντας ή μέλλοντας νά 
ΐσχύσουν όρους δομήσεως.

8. Δεν ύπόκεινται εις άπαλλοτρίωσιν ή αγροτική 
ιδιοκτησία των Σταυροπηγιακών 'Ιερών Μονών τής 
'Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας έν Χαλκι
δική, τών Βλατάδων έν Θεσσαλονίκη καί του Εύαγ- 
γελιστοΰ Ίωάννου του Θεολόγου έν Πάτμω, έξαιρου- 
μένων τών μετοχίων. 'Ομοίως δεν ύπόκειται εις άπαλ- 
λοτρίωσιν ή έν Έλλάδι περιουσία τών Πατριαρχείων 
Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας καί 'Ιεροσολύμων, ως καί 
τής Ίεράς Μονής τοϋ Σινά.

"Αρθρον48

1. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έν περιπτώσει 
πολέμου ή έπιστρατεύσεως ενεκεν έξωτερικών κιν
δύνων, διά προεδρικού διατάγματος προσυπογραφο- 
μένου ύπό τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, έν περι- 
πτώσει δε σοβαράς διαταραχής ή έκδήλου απειλής



κατά της δημοσίας τάξεως καί ασφαλείας τοϋ κράτους 
έξ έσωτερικών κινδύνων, διά προεδρικού διατάγματος 
προσυπογραφομένου ύπο τοϋ Πρωθυπουργού, δύναται 
ν’ άναστείλη καθ’ άπασαν την Επικράτειαν ή τμήμα 
αυτής, την ΐσχύν των διατάξεων των άρθρων 5 παρά
γραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12, παράγρ. 1 εως καί 14, 14, 
19, 22, 23, 96 παράγραφος 4 καί 97 ή τινών έξ αυτών, 
να θέση εις εφαρμογήν τον έκάστοτε ΐσχύοντα νόμον 
περί καταστάσεως πολιορκίας καί νά συστήση εξαι
ρετικά δικαστήρια. Ό νόμος οδτος δεν δύναται νά 
τροποποιηθή κατά την διάρκειαν της εφαρμογής του.

"Α ρ θ ρ ο ν 72

1. Έν 'Ολομέλεια τής Βουλής συζητοΰνται καί 
ψηφίζονται ό Κανονισμός αυτής, νομοσχέδια καί προ
τάσεις νόμων περί εκλογής βουλευτών, περί τών έν 
άρθροις 3, 13, 27, 28 καί 36 παράγραφος 1 θεμάτων, 
περί τής άσκήσεως καί προστασίας τών ατομικών δι
καιωμάτων, περί τής λειτουργίας τών πολιτικών κομ
μάτων, περί παροχής νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως 
κατά τό άρθρον 43 παράγραφος 4, περί ευθύνης τών 
υπουργών, περί καταστάσεως πολιορκίας, περί τής 
χορηγίας τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας καί περί 
τής αυθεντικής ερμηνείας τών νόμων κατά τά έν άρθρω 
77, ώς καί παντός ετέρου θέματος, άναγομένου εις 
την 'Ολομέλειαν τής Βουλής, κατά ειδικήν πρόβλεψιν 
τοϋ Συντάγματος, ή διά την ρύθμισιν τοϋ όποιου απαι
τείται ειδική πλειοψηφία.

Έν Όλομελεία τής Βουλής ψηφίζεται έπίσης ό 
προϋπολογισμός καί ό απολογισμός τοϋ Κράτους καί 
τής Βουλής.



’'A ρ θ ρ ο ν 87
1. Ή δικαιοσύνη άπονέμεται ύπό δικαστηρίων 

συγκροτουμένων έκ τακτικών δικαστών άπολαυόν- 
των λειτουργικής καί προσωπικής ανεξαρτησίας.

2. Οί δικασταί κατά την άσκησιν τών καθη
κόντων των ύπόκεινται μόνον είς τό Σύνταγμα καί 
τούς νόμους, έν ούδεμιφ δε περιπτώσει ύποχρεοΰνται 
νά συμμορφοϋνται προς διατάξεις τιθεμένας κατά 
κατάλυσιν του Συντάγματος.

"Αρθρο V 109

1. Δέν επιτρέπεται ή μεταβολή του περιεχομένου 
ή τών όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς κατά 
τάς διατάξεις αυτής ύπέρ του Δημοσίου ή υπέρ κοι
νωφελούς σκοπού.

2. Έξαιρετικώς επιτρέπεται ή έπωφελεστέρα 
άξιοποίησις ή διάθεσις τοϋ καταλειφθέντος ή δωρη- 
θέντος ύπέρ τοϋ αύτοϋ ή άλλου κοινωφελούς σκοπού 
είς τήν ύπό τοϋ δωρητοΰ ή τοϋ διαθέτου καθοριζομέ- 
νην περιοχήν ή εις τήν εύρυτέραν ταύτης περιφέρειαν, 
όταν διά δικαστικής άποφάσεως βεβαιοΰται, ότι ή 
θέλησις τοϋ διαθέτου ή τοϋ δωρητοΰ δέν δύναται νά 
πραγματοποιηθή έξ οίουδήποτε λόγου, καθ’ ολοκλη
ρίαν ή κατά τό μεΐζον τοϋ περιεχομένου ταύτης, ως 
καί άν δύναται νά ίκανοποιηθή πληρέστερου διά τής 
μεταβολής τής έκμεταλλεύσεως, ώς νόμος ορίζει.

Β' Έκ τοϋ Συνοδικοΰ Τόμου τοϋ 
1850, τής Πατριαρχικής καί Συ
νοδικής Πράξεως τοϋ 1928 καί 
τοϋ Καταστατικοΰ Χάρτου τής



Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/ 
1977).

α) Έκ του Συνοδικού Τόμου του 1850:
«...'Ωρίσαμεν τη δυνάμει του Παναγίου καί Τε- 

λεταρχικού Πνεύματος διά τοϋ παρόντος Συνοδικού 
Τόμου, ίνα ή εν τφ Βασιλείω της Ελλάδος ’Ορθόδοξος 
Εκκλησία, αρχηγόν εχουσα καί κεφαλήν, ώς καί 
πάσα ή Καθολική καί ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία τόν Κύ
ριον, καί Θεόν, καί Σωτήρα ημών Ίησοϋν Χριστόν, 
ύπάρχη τοϋ λοιπού κανονικώς αυτοκέφαλος, ύπερτά- 
την ’Εκκλησιαστικήν αρχήν γνωρίζουσα Σύνοδον διαρ
κή, συνισταμένην εξ ’Αρχιερέων προσκαλουμένων 
αλληλοδιάδοχος κατά τά πρεσβεία τής χειροτονίας, 
πρόεδρον έχουσαν τον κατά καιρόν Ίερώτατον Μη
τροπολίτην ’Αθηνών καί διοικούσαν τά τής ’Εκκλη
σίας κατά τούς θείους καί ιερούς Κανόνας έλευθέρως 
καί άκωλύτως άπό πάσης κοσμικής έπεμβάσεως».

«...Κατά δέ τάς Κανονικάς καί Πατροπαραδό- 
τους διατυπώσεις, ό Πρόεδρος τής Τέρας Συνόδου 
αναγορευόμενος οφείλει επιστέλλειν τά αναγκαία 
Συνοδικά γράμματα πρός τε τόν Οικουμενικόν καί 
πρός τούς λοιπούς Πατριάρχας, καθώς καί οδτοι ανα
γορευόμενοι τό αυτό ποιήσουσιν. Ου μήν άλλά καί 
εν τοϊς συμπίπτουσιν Έκκλησιαστικοϊς πράγμασι 
τοΐς δεομένοις συσκέψεως καί συμπράξεως πρός κρείτ- 
τονα οικονομίαν καί στηριγμόν τής ’Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας, ήρεσεν ίνα ή μεν έν Έλλάδι ιερά Σύνοδος 
άναφέρηται πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην καί 
τήν περί αυτόν ίεράν Σύνοδον ό δέ Οικουμενικός 
Πατριάρχης μετά τής περί αυτόν άγιας καί ίεράς Συ
νόδου, παρέχη προθύμως τήν εαυτού σύμπραξιν, άνα- 
κοινών τά δέοντα πρός τήν ίεράν Σύνοδον τής Έκκλη-



σίας της Ελλάδος. Τά δε προς τήν εσωτερικήν ’Εκ
κλησιαστικήν διοίκησιν άφορώντα, οΐα, φέρ’ εΐπεϊν, 
τά περί εκλογής καί χειροτονίας ’Αρχιερέων, περί 
άριθμοϋ αυτών, καί ονομασίας των θρόνων αυτών, περί 
χειροτονίας 'Ιερέων καί 'Ιερόδιακόνων, περί γάμου 
καί διαζυγίου, περί διοικήσεως Μοναστηρίων, περί 
ευταξίας καί έκπαιδεύσεως του ίεροϋ Κλήρου, περί 
του κηρύγματος του θείου λόγου, περί αποδοκιμασίας 
άντιθρησκευτικών βιβλίων, ταΰτα πάντα καί τά τοι- 
αΰτα κανονισθήσονται παρά τής ίεράς Συνόδου διά 
συνοδικής πράξεως, μή άντιβαινούσης το παράπαν 
τοϊς ίεροϊς Κανόσι τών άγιων καί ιερών Συνόδων καί 
τοϊς Πατροπαραδότοις εθίμοις, καί ταϊς διατυπώσεσι 
τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας».

β) Έκ τής Πατριαρχικής καί Συνοδικής Πρά
ξεως του 1928:

«Άκλόνητον τήν βάσιν τής κανονικής τάξε ως 
Εχουσα καί διαφυλάττουσα ή 'Αγία του Χρίστου ’Εκ
κλησία εν τή τής εκκλησιαστικής διοικήσεως οικονο
μία, οΐδε καί είωθεν εν τή έμμελεΐ αυτής περί τής απαν
ταχού ίεράς ευταξίας καί καταστάσεως φροντίδι εύ- 
θετίζειν καί διέπειν τά επί μέρους κατά τάς άνάγκας 
καί τούς καιρούς, έναρμόνιον πάντοτε στοχαζομένη 
άποφαίνειν πανταχοΰ κατά τήν χρείαν τών καιρών καί 
τών πραγμάτων, τήν ίεράν τάξιν, ήπερ ή εκκλησιαστι
κή κατάστασις καθωραΐζεται».
«... εγνωμεν καί άπεφασίσαμεν Συνοδικώς, όπως, 
τηρουμένου του επί τών ’Επαρχιών τούτων άνωτάτου 
κανονικού δικαιώματος τοϋ 'Αγιωτάτου Πατριαρχι
κού Οικουμενικού Θρόνου, ή διοίκησις εν τοϊς επί 
μέρους τών επαρχιών τούτων διεξάγηται εφεξής έπι- 
τ ρ ο π ι κ ώ ς ύπο τής πεφιλημένης 'Αγιωτάτης άδελ-



φής Εκκλησίας της 'Ελλάδος, προφρόνως άπαδεξα- 
μένης, συναινούσης καί κυρούσης καί της Εντίμου 
'Ελληνικής Πολιτείας, δπως κατά την παράκλησιν 
της Μητρδς Εκκλησίας άναλάβη την εντολήν ταύτην, 
ένεργουμένην επί τοϊς έξης κυρωθεϊσιν εκκλησιαστι
κές τε καί πολιτικές γενικοΐς δροις:».

γ) Έ κ του Καταστατικού Χάρτου 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
(Ν. 590/1977).

’Ά ρ θ ρ ο ν 1

1. Ή Εκκλησία τής Ελλάδος, οδσα θειον καθί- 
δρυμα καί έ'χουσα κεφαλήν τον Κύριον ήμέν Ίησοϋν 
Χριστόν, είναι άναποσπάστως ηνωμένη δογματικές 
μετά τής εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης καί πάσης 
άλλης ’Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, στοιχοΰσα 
τή διδασκαλίφ τής 'Αγίας Γραφής καί τηρούσα άπα- 
ρασαλεύτως, ως καί πάσαι αί λοιπαί ’Ορθόδοξοι Έκ- 
κλησίαι, τά δόγματα, τούς ιερούς άποστολικούς καί 
συνοδικούς κανόνας καί τάς ίεράς παραδόσεις.

2. Ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος είναι αυτοκέφα
λος, αύτοδιοικεΐται δέ, έν τέ πλαισίω τέν περί θρη
σκείας άρθρων τού Συντάγματος, διά τέν έν ένεργείφ 
Μητροπολιτέν αυτής.

3. 'Η ’Εκκλησία τής Ελλάδος περιλαμβάνει τάς 
Μητροπόλεις τής Αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής Ελ
λάδος, συμφώνως προς τον άπύ 29ης ’Ιουνίου 1850 
Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Τόμον καί τάς άπό ’Ιου
λίου 1866 καί Μαΐου 1882 Πατριαρχικάς Συνοδικάς 
Πράξεις καί τάς Μητρ οπόλε ις τέν Νέων Χωρέν, 
συμφώνως προς τήν άπό 4ης Σεπτεμβρίου 1928 Πα-



τρt,αρχικήν καί Συνοδικήν Πραξιν του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου καί έχει ώς μέλη πάντας τούς κατοι- 
κοϋντας έν τή περιοχή αυτών ’Ορθοδόξους Χριστια
νούς.

4. Κατά τάς νομικάς αυτών σχέσεις, ή Εκκλησία 
της Ελλάδος, αί Μητροπόλεις, αί Ένορίαι μετά τών 
Ένοριακών αυτών Ναών, αί Μοναί, ή Άποστολική 
Διακονία, ό ΟΔΕΠ, το ΤΑΚΕ, το Διορθόδοξον Κέν- 
τρον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, είναι Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Τό ’Εκκλησιαστικόν 
Όρφανοτροφεϊον Βουλιαγμένης, ώς καί τά λοιπά Εκ
κλησιαστικά Καθιδρύματα της ’Αρχιεπισκοπής ’Α
θηνών καί τών Μητροπόλεων, τά λειτουργοϋντα μέχρι 
τής ισχύος του παρόντος καί κεκτημένα νομικήν προ
σωπικότητα, είναι Νομικά Πρόσωπα ’Ιδιωτικού Δι
καίου, λειτουργούν δέ επί τή βάσει τών υφισταμένων 
μέχρι σήμερον οργανισμών αύτών, οϊτινες δύνανται 
νά συμπληρώνται καί νά τρ οποπο ιώνται έφ’ έξής διά 
κανονιστικών αποφάσεων, έκδιδομένων υπό του οικείου 
Άρχιερέως, δι’ ών θά ρυθμίζονται τά τής διοικήσεως, 
διαχειρίσεως, ελέγχου καί έν γένει λειτουργίας αυτών, 
ώς καί τά τής υπηρεσιακής έν γένει καταστάσεως του 
προσωπικού αύτών.

5. Ή εις Κρήτην, Δωδεκάνησον καί "Αγιον 
’Όρος κρατούσα ’Εκκλησιαστική κατάστασις, διε
πομένη ύπύ τού ΐσχύοντος έν αύτοϊς πατριαρχικού 
καθεστώτος, δέν θίγεται διά τού παρόντος.

’Ά ρ θ ρ ο ν 2
Ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος συνεργάζεται μετά 

τής Πολιτείας, προκειμένου περί θεμάτων κοινού έν- 
διαφέροντος, ώς τά τής χριστιανικής αγωγής τής νεό-



τητος, της έν τώ στρατεύματι θρησκευτικής υπηρεσίας, 
τής έξυψώσεως του θεσμού τοϋ γάμου καί τής οικο
γένειας, τής φροντίδας διά την περίθαλψιν των δεό
μενων έν γένει προστασίας, τής διαφυλάξεως των 
ιερών κειμηλίων καί έκκλησιαστικών καί χριστιανικών 
μνημείων, τής καθιερώσεως νέων θρησκευτικών εορ
τών, ζητεί δε την προστασίαν τής Πολιτείας οσάκις 
προσβάλλεται ή θρησκεία.

Γ'. Έκ τών ‘Ιερών Κανόνων.

Άποστολικός Κανών ΛΗ'

Ό Επίσκοπος διοικήτω τα τής εκκλησίας.

Πάντων τών έκκλησιαστικών πραγμάτων ό επί
σκοπος έχέτω την φροντίδα, καί διοικείτω αυτά, ώς 
τοϋ Θεοΰ έφορώντος" μη έξεΐναι δέ αύτώ σφετερί- 
ζεσθαί τι έξ αυτών, ή συγγενέσιν ίδίοις τά τοϋ Θεοΰ 
χαρίζεσθαι- εί δέ πένητες εΐεν, έπιχορηγείτω ώς πέ- 
νησιν, άλλα μή προφάσει τούτων τά τής εκκλησίας 
άπεμπολείτω.

Άποστολικός Κανών ΜΑ'
Ό επίσκοπος έξουσιαζέτω τά τής εκκλησίας.
Προστάσσομεν, τον επίσκοπον εξουσίαν έχειν 

τών τής εκκλησίας πραγμάτων. Εί γάρ τάς τιμίας 
τών ανθρώπων ψυχάς αύτώ πιστευτέον, πολλοΰ αν δέη 
περί τών χρημάτων έντέλλεσθαι, ώστε κατά την αύτοΰ 
εξουσίαν πάντα διοικεΐσθαι, καί τοϊς δεομένοις διά 
τών πρεσβυτέρων, καί διακόνων έπιχορηγεΐσθαι μετά 
φόβου Θεοΰ, καί πάσης εύλαβείας...

Γάγγρας Κανών Ζ'
Ε’ί τις καρποφορίας έκκλησιαστικάς έθέλοι λαμ-



βάνειν, ή διδόναι έξω της εκκλησίας παρά γνώμην του 
επισκόπου, ή του έγκεχειρισμένου τα τοιαΰτα, καί 
μή μετά γνώμης αύτοΰ έθέλοι πράττειν, άνάθεμα έστω.

Γάγγρας Κανών Η'

Εί τις διδοϊ, ή λαμβάνοι καρποφορίαν παρεκτός 
του επισκόπου, ή του έπιτεταγμένου εις οικονομίαν 
εύποιΐας, καί ό διδούς καί ό λαμβάνων, άνάθεμα έστω.

Ζ' Οικουμενικής Συνόδου Κανών ΙΒ'

Εί τις επίσκοπος εύρεθείη, ή ηγούμενος, έκ των 
αυτουργιών του έπισκοπείου, ή του μοναστηριού, εκ
ποιούμενος εις αρχοντικήν χεϊρα, ή έτέρω προσώπω 
έκδιδούς, άκυρον είναι την έκδοσιν, κατά τον κανόνα 
των 'Αγίων ’Αποστόλων, τον λέγοντα" Πάντων των 
εκκλησιαστικών πραγμάτων ό επίσκοπος έχέτω την 
φροντίδα, καί διοικείτω αυτά ώς Θεοϋ έφορώντος- μή 
έξεϊναι δε αύτφ σφετερίζεσθαί τι εξ αυτών, ή συγγε- 
νέσιν ίδίοις τά του Θεοϋ χαρίζεσθαι- εί δέ πένητες 
εΐεν, έπιχορηγείτω ώς πένησιν, άλλα μή προφάσει 
τούτων τά τής εκκλησίας άπεμπολείτω. Εί δέ προφα- 
σίζοιντο ζημίαν έμποιεϊν, καί μηδέν προς δνησιν τυγ- 
χάνειν τον άγρόν, μη δ’ ουτω τοΐς κατά τόπον άρ- 
χουσιν έκδιδόναι τον τόπον, άλλα κληρικοϊς, ή γεωρ- 
γοϊς. Εί δέ πανουργία πονηρά χρήσοιντο, καί έκ τοϋ 
κληρικού, ή του γεωργού ώνήσηται αρχών τον άγρόν, 
καί ούτως άκυρον είναι τήν πράσιν, καί άποκαθίστα- 
σθαι τφ έπισκοπείω, ή τώ μοναστηρίω- καί ό επί
σκοπος, ή ό ήγούμενος τοΰτο ποιών, έκδιωχθήτω- 
ό μέν επίσκοπος τοϋ έπισκοττείου, ό δέ ήγούμενος τοϋ 
μοναστηριού- ώς διασκορπίζοντες κακώς, ά ού συνή- 
γαγον.



’Αντιόχειας Κανών ΚΔ'

Τά τής εκκλησίας τή εκκλησία καλώς έ'χειν φυ- 
λάττεσθαι δει μετά πάσης έπιμελείας, καί αγαθής 
συνειδήσεως, καί πίστεως τής εις τον πάντων έφορον 
καί κριτήν Θεόν. "Α καί διοικεϊσθαι προσήκει μετά 
κρίσεως καί εξουσίας του επισκόπου, του πεπιστευ- 
μένου πάντα τον λαόν, καί τάς ψυχάς των συναγό
μενων...

II.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Επειδή α) ή ορθή επιστημονική κρίσις περί 
τής κανονικότητας καί συνταγμα- 
τικότητοςήμή των διατάξεων του εν λόγω νόμου 
άπαιτεϊ τήν συνεργασίαν πλειόνων ειδικών, οϊτινες 
καί θά ήδύναντο να βοηθήσουν τήν Πολιτείαν εις τήν 
άρτιωτέραν καί όρθοτέραν κατάρτισιν του νόμου, εάν 
προσεκαλουντο1,

Επειδή β) δεν επιτρέπεται νά αγνοηθούν καί νά 
μή περιληφθοϋν εις τήν παρούσαν Γνωμοδότησιν — 
ως συμβαίνει εις τάς εκθέσεις τών αρμοδίων Πολι
τειακών παραγόντων—, πρώτον τά κείμενα τών σχε
τικών Ί. Κανόνων καί τών Συνταγματικών διατάξεων, 
δεύτερον τά σχετικά σημεία του Συνοδικού Τόμου 
περί άνακηρύξεως του Αύτοκεφάλου τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος,

’Επειδή γ) ή μή μνεία τών ανωτέρω κειμένων

1. Καθ’ όσον γνωρίζομεν ούδείς ειδικός Καθηγητής τοϋ 
Κανονικού Δικαίου, ή της ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας προσε- 
κλήθη νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις τήν σύνταξιν τοϋ κει
μένου τοϋ Ν. 1700/87. Τοΰτο άσφαλώς έξηγεΐ καί τάς άνιστο- 
ρήτους, άντικανονικάς καί άντισυνταγματικάς διατάξεις του.



παρουσιάζεται αναιτιολόγητος εις τάς εκθέσεις των 
αρμοδίων πολιτειακών παραγόντων καί της Κοινο
βουλευτικής Επιτροπής, άφοϋ μάλιστα πρόκειται 
περί τοιαύτης σημασίας, διά τάς σχέσεις Εκκλησίας 
καί Πολιτείας, νομοθετήματος,
διά τοΰτο κατέστη άναπόφευκτον να παρατεθώσι τα 
κείμενα2 ταΰτα προς στήριξιν της παρούσης γνωμοδο- 
τήσεως, άλλα καί προς εύχερεστέραν άξιολόγησίν 
των υπό παντός ένδιαφερομένου.

2. Οί ιεροί Κανόνες3 έν συνόλω4 περιλαμβάνον
ται εις τήν κατωχυρωμένην συνταγματικώς Ίεράν 
Παράδοσιν5, όμοϋ δε μετά του συνταγματικώς κατω-

2. Πρέπει νά σημειωθή ένταϋθα ότι δέν παρατίθενται δλα 
τά σχετικά κείμενα, άλλά μόνον δσα έπελέγησαν ώς mini
mum πρδς στήριξιν των έν τη γνωδομοτήσει ταύτη θέσεων. 
’Αλλά καί των παρατιθεμένων κειμένων δέν γίνεται πλήρης καί 
λεπτομερής άνάλυσις, οΰτε αναπτύσσεται τδ σύνολον της προ- 
βληματολογίας, της γνωστής έκ τής σχετικής Βιβλιογρα
φίας καί Νομολογίας. *0 ένταϋθα αύτοπεριορισμδς εις ώρι- 
σμένα μόνον άπδ τά σχετικά θέματα, δέν εμποδίζει, ώς είναι 
φυσικόν, τούς συντάκτας τής παρούσης γνωμοδοτήσεως, νά 
Αναπτύξουν, εάν θελήσουν, τάς Απόψεις των λεπτομερέστερον 
διά τδ σύνολον τοϋ Ν. 1700/87 ή έπί μέρους σημεία αύτοϋ.

3. Ό ένταϋθα χρησιμοποιούμενος δρος «ιεροί κανόνες», 
περιλαμβάνει μόνον τούς κανόνας οί όποιοι έθεσπίσθησαν ή 
έπεκυρώθησαν ύπδ Οικουμενικής τίνος Συνόδου. Π ρ βλ. Παν. 
Μ π ο ύ μ η, Τδ κϋρος καί ή ισχύς των ιερών κανόνων, Ά- 
θήναι 1985, σελ. 15 έξ.

4. Βλ. κατωτέρω ύπδ στοιχ. 5.
5. Συνήθως διαφεύγει τής προσοχής των ειδικών δτι οί ίεροί 

κανόνες Αποτελούν μέρος τής Ίερας Παραδόσεως, έπίσης συν
ταγματικώς κατωχυρωμένης. Οΰτω δυνάμεθα νά όμιλώμεν διά 
τριπλήν κατοχύρωσιν τών ί. κανόνων εις τδ Σύνταγμα καί 
δή:α)αύτοτελώς καί Αμέσως (Αρθρ. 1 § 1: «...τη
ρούσα Απαρασαλεύτως... τούς ιερούς άποστολικούς καί συνοδι-



χυρωμένου6 Συνοδικού Τόμου του 18507 έπιβάλ-

κούς κανόνας») β) ώς τμήμα της Ίερας Παραδόσεως (άρθρ, 
1 § 1 ) καί γ) ώς κείμενα, ή έφαρμογή των δποίων, είναι Απα
ραίτητος, πρός έξασφάλισιν τοϋ Ατομικού δικαιώματος της 
θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρ. 13. Πλείονα κατωτέρω ύπό 
στοιχ. 12).

Ή ύπό τινων διαίρεσις των ί. κανόνων εις δογματικούς, 
λατρείας, διοικήσεως κλπ. είναι Ανιστόρητος (βλ. ύπό στοιχ. 5) 
καί αύθαίρετος. Μέ τδ κριτήριον αύτδ θά ήδύνατο νά περιορι- 
σθή Ακόμη καί ή συνταγματική κατοχύρωσις της Αγίας Γρα
φής, εις μόνος τάς δογματικάς ή εις τήν λατρείαν Αναφερομένας 
έντολάς αύτής. Τοιαϋται όμως αυθαίρετοι διακρίσεις καί «λύ
σεις» μόνον ώς άτοποι, Ανιστόρητοι, Ατεκμηρίωτοι, άθεολόγη- 
τοι καί κυριολεκτικώς «άλλάζοντες τήν πίστιν» των όρθοδόξων 
χριστιανών δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν, όποθενδήποτε καί 
Sv προέρχωνται. ’Αλλοίμονον δέ αν έκαστον Κράτος, εις τδ 
όποιον ζοϋν δρθόδοξοι, προέβαινεν εις τήν κατάργησιν ώρι- 
σμένων ιερών κανόνων, πρδς έξυπηρέτησιν έφημέρων σκοπι
μοτήτων. Δέν θά έμενε τίποτε όρθιον.

6. Ή έκτασις τής συνταγματικής κατοχυρώσεως τοϋ 
Συνοδικού Τόμου τοϋ 1850 αμφισβητείται. Τδ Συμβούλιον 
τής Επικράτειας περιορίζει ταύτην μόνον εις τδν τρόπον συγ- 
κροτήσεως τής ΔΙΣ (ΣτΕ 3178/1976, 545/1978, 546/1978). 
'Ιστορική έν τούτοις ερμηνεία επιβάλλει τήν έπέκτασίν της 
καί εις τούς όρους, ύπδ τούς όποιους παρεχωρήθη άπδ τδ 
Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον τδ «αύτοκέφαλον» εις τήν Εκ
κλησίαν τής Ελλάδος, διότι Ακριβώς αυτοί οί όροι διαμορφώ
νουν καί τδ ούσιαστικδν περιεχόμενόν του, τδ όποιον κατοχυ- 
ροϋται είδικώς εις τδ Σύνταγμα, ώς Ακριβώς εΰρε τοΰτο δ Συν
ταγματικός Νομοθέτης προϋπάρχον τής σχετικής συνταγμα
τικής διατάξεως.

7. Τδ πλήρες κείμενον τοϋ Συνοδικού Τόμου τοϋ 1850 
βλ. Αντί άλλων έν Έμμ. Κωνσταντινίδου, Ή Ανακήρυξις τοϋ 
αύτοκεφάλου τής έν Έλλάδι ’Εκκλησίας (1850) καί ή θέσις 
τών μητροπόλεων τών «Νέων Χωρών» (1928), ’Εν Άθήναις 
1974, σελ. 74 έξ. Τά πρακτικά τής έν Κωνσταντινουπόλει Ά
γιας καί Μεγάλης Συνόδου, ή οποία Απεφάσισε τήν χορήγησιν 
τοϋ αύτοκεφάλου, βλ. αύτόθι, σελ. 53 έπ.



λουν τήν διοίκησιν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος «κατά 
τούς θείους καί ιερούς Κανόνας έλευθέρως καί 
άκωλύτως άπο πάσης κοσμικής έ- 
πε μβάσε ως»8.

3. Ή Αυτοκέφαλος Εκκλησία τής Ελλάδος είναι 
θειον καθίδρυμα9, ευρισκόμενον εν ταυτό- 
τητι Πίστεως, Διοικήσεως, λατρείας καί ήθους, προς 
τάς λοιπάς Αύτοκεφάλους Εκκλησίας καί έδραζόμενον 
επί τής Καινής Διαθήκης, ώς αυθεντικός ήρμηνεύθη 
ύπό τής Εκκλησίας, επί των δογμάτων, των 'Ιερών 
Κανόνων καί τής Άποστολικής καί Εκκλησιαστικής 
Πατερικής Παραδόσεως, ή όποια δεν διακρίνει τού
τους εις δογματικούς, λατρείας, διοικητικούς κ.λπ., 
διότι άπαντες έχουν έκκλησιολο
γ ι κ ό ν περιεχόμενο ν, μ έ οικουμενι
κόν κ ΰ ρ ο ς10, άποτελοΰντες κατά τήν όρθό-

8. Άτυχώς ô όρος οδτος (ορος Α' Βλ. Έμμ. Κωνσταντι- 
νίδου, Ενθ’ άνωτ., σελ. 66 καί 76) καί οί ί. κανόνες, πολλάκις 
παρεβιάσθησαν ύπό της Πολιτείας, ή οποία δι’ αυθαιρέτων, 
Αντικανονικών κατά καιρούς νομικών κατασκευασμάτων έπε- 
χείρησε καί Εν τινι μέτρφ έπέτυχε νά καταστήση δεσμίαν τήν 
’Εκκλησίαν, συρομένην είς τό άρμα της Πολιτείας. Λίαν εύ
στοχος δ Μακαριότατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί Πάσης 
’Ελλάδος κ. Σεραφείμ παρατηρεί σχετικώς: «Ή πρόσδεσις της 
’Εκκλησίας είς τό άρμα τής Πολιτείας έπεσώρευσε κατά και
ρούς πλεϊστα δσα δεινά είς την ’Εκκλησίαν». (Πλείονα επ’ 
αύτοϋ βλ. έν Π. Χριστινάκη, Ελληνικό ’Εκκλησιαστικό Δί
καιο, ’Αθήνα 1985, σελ. 173).

9. Περί τοϋ χαρακτηρισμού τούτου, ό όποιος σαφώς συνά
γεται έκ τοϋ άρθρ. 1 §1 τοϋ Συντάγματος καί ρητώς αναγρά
φεται είς τόν Καταστατικόν Χάρτην τής Εκκλησίας τής ’Ελ
λάδος (Ν. 590/1977, άρθρ. 1 §1 ) βλ. Π. Χριστινάκη, 
Ενθ’ άνωτ., σελ. 202 έπ.

10. Βλ. έπ’ αύτοϋ Κ. Μουρατίδου, Τό αιώνιον 
κύρος τών ιερών κανόνων, Άθήναι 1972. —Παν. Μ π ο ύ- 
μη, Ενθ. άνωτ., σελ. 8 έξ.



δοξον πίστιν, ένιαίαν καί άδιάσπαστον ενότητα11.
4. ‘Η συνταγματική άναγνώρισις της Αυτοκέ

φαλου Εκκλησίας της Ελλάδος ύπό τής Ελληνικής 
Πολιτείας ερμηνεύεται ευκόλως ιστορικός, ένεκα των 
άκαταλύτων δεσμών δύο περίπου χιλιετηρίδων τής 
’Αρχαίας Καθολικής (’Ορθοδόξου) Εκκλησίας καί 
τοϋ Ελληνικού ’Έθνους (ύποτεταγμένου άπό τό 146 
π.Χ. εις τούς Ρωμαίους), το όποιον ήνώθη, διεσώθη 
καί άνεγεννήθη πολλάκις μέχρι τοϋ 1821 χάρις εις 
την ’Εκκλησίαν του12. ‘Η άναγνώρισις αΰτη, την ο
ποίαν ειχεν ανάγκην τό Ελληνικόν ’Έθνος, είναι 
πολύτιμος παράγων τής ζωής του καί σήμερον, έν 
συνδυασμω προς τήν Οικουμενικήν Ελληνικήν Παι
δείαν, διά τήν διαψύλαξιν τής ενότητας, πνευματικό
τητας, των ήθών καί τής ταυτότητας τοϋ Έλ- 
ληνισμοϋ εις τήν Ήνωμένην Ευρώπην.

5. Τό δίκαιον τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας είναι 
άρχαϊον καί πρωτογενές, δι’ δ καί δικαίως εις τό θ ε ο- 
κρατικόν Βυζάντιον — άπό τής εποχής τοϋ 
Μαρκιανοΰ (450-457 )13 κατέστη τμήμα άν από σπαστόν 
τοϋ δικαίου τοϋ Βυζαντίου, βραδύτερου δε καί τοϋ δι
καίου τοϋ Νεοελληνικοΰ Κράτους.

11. Βλ. κατωτέρω ύπό στοιχ. 12.
12. Γ. Κονιδάρη, Αί προσφοραί της ’Ορθοδόξου Εκ

κλησίας πρός τό ‘Ελληνικόν "Εθνος καί ή έπιβίωσις αύτοϋ, Έν 
Άθήναις 1962. Π. Χριστινάκη, Ενθ’ άνωτ., σελ. 169 
έπ., Ενθα καί σχετική βιβλιογραφία.

13. Διάταγμα των αύτοκρατόρων Οόαλεντινιανοϋ καί Μαρ- 
κιανοϋ τοϋ Ετους 451, έν Cod. Just. I. 2.12: «Omnes sane 
pragmaticas sanctiones, quas contra canones ecclesia- 
sticos interventu gratiae et ambitionis elicitae sunt, ro- 
bore suo et tirmitate vacuatas cessare praecipimus».



’Ενταύθα δέον να τονισθή ότι εις το Βυζάντιον 
ύττηρχε κατοχύρωσις εις τούς νόμους δλων αδιακρί
τως των ί. κανόνων. ’Από του ’Ιουστινιανού μάλιστα 
καί έξης εις περίπτωσιν συγκρούσεως νόμων καί ιε
ρών κανόνων έπεκράτουν οί ιεροί κανόνες14, χωρίς 
καμμίαν διάκρισιν των τελευταίων εις κανόνας δό
γματος, λατρείας, διοικήσεως, κ.λπ. ’Ά ρ α παν τ ό 
αντικανονικόν ή τ ο καί παράνομον. 
Αυτή ακριβώς ή ρύθμισις έπανελήφθη καί εις τό νεώ- 
τερον Ελληνικόν Κράτος, εις τό όποιον έπανετέθησαν 
έν ίσχύι οί νόμοι τών «αειμνήστων Χριστιανών αύτο- 
κρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως»15 16 *. Την πραγμα
τικότητα ταύτην υιοθέτησαν εν συνεχείς όλα τα έπα- 
κολουθήσαντα Συντάγματα της Ελλάδος (πλήν εκεί
νου της δικτατορίας τού 1968/73)18. Συνεπώς πάσα 
διαίρεσις τών ί. κανόνων εις δογματικούς, λατρείας, 
διοικήσεως κ.λπ. καί ή δήθεν συνταγματική κατοχύ- 
ρωσις μόνον τών ί. κανόνων δόγματος καί λατρείας, 
αποτελεί αυθαίρετον καί άνιστόρητον ερμηνείαν τών 
σχετικών συνταγματικών διατάξεων.

6. Κατά τήν ορθήν ερμηνείαν τών ί. Κανόνων, 
ούδείς δύναται να καταργήση τούτους, ούτε ή Αυτο-

14. Π. Χριστινάκη, Ή άπόπειρα εκκλησιαστικού 
εγκλήματος, Άθήναι 1978, σελ. 223 έπ. καί 236 έπ.

15. Σύνταγμα Άστρους (Νόμος της Έπιδαύρου) § Π'. 
Τό κείμενον βλ. έν Κ. Μαυρια— Ά. Παντελή, Συν
ταγματικά κείμενα ελληνικά καί ξένα, ’Αθήνα - Κομοτηνή 1981, 
σελ. 22. Βλ. καί Ά. Σβώλου — Γ. Βλάχου, Τό Σύν
ταγμα της "Ελλάδος, τόμ. Α', Άθήναι 1954, σελ. 60 έπ.

16. G. VI a ch ο s Eglise et Etat en Grece, έν Con-
cience et Liberté, εις τήν σειράν Dossièr Eglises et Etat
dans l’Europe des Douze, τ. 32 (1986), σελ. 88 έξ. καί ιδίως 
92-96.



κέφαλος Εκκλησία της Ελλάδος, ούτε βεβαίως καί ή 
Ελληνική Πολιτεία. Οί σχετικοί προς τούτο κανόνες 
είναι σαφείς17. Έχουσα τούτου συνείδησιν ή Μεγάλη 
του Χρίστου Εκκλησία εθεσε μεταξύ των όρων (7 
τον αριθμόν), διά την άνακήρυξιν (ούχί δε άναγνώ- 
ρισιν) του Αύτοκεφάλου του 1850, καί τον όρον, ότι ή 
έν Έλλάδι Εκκλησία θά διοικήται «κατά τούς θείους 
καί ιερούς Κανόνας έλευθέρως καί άκωλύτως άπό 
πάσης κοσμικής έπεμβάσεως»18.

7. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω: α) Πάσα 
ρύθμισις ή πράξις της Εκκλησίας, έφ’ όσον είναι 
κανονική, είναι αυτομάτως καί συνταγματική, β) 
Τουναντίον πάσα πράξις ή διάταξις δικαίου ρυθμίζου- 
σα θέματα της Εκκλησίας, είτε μεμονωμένως είτε 
έν συνεργασία μετά της Πολιτείας συντελουμένη, έφ* 
όσον διαπιστωθή ότι είναι άντικανονική είναι ώσαύτως 
αυτομάτως καί άντισυνταγματική καί άρα δέν υποχρεώ
νει ούτε τα όργανα της Εκκλησίας19, ούτε τά όργανα 
της Πολιτείας20, να τήν εφαρμόσουν. Σημειωτέον, 
ότι μόνη άρμοδία να άποφανθή, εάν συγκεκριμένη διά- 
ταξις του πολιτειακού νομοθέτου παραβιάζει ή όχι

17. Βλ. σχετικώς Π. X ρ ι σ τ ι ν ά κ η, Ή άπόπειρα εκ
κλησιαστικού έγκλήματος, Άθήναι 1978, σελ. 219-247.

18. Συνοδικός Τόμος 1850, έν Έμμ. Κωνσταντινί- 
δ η, Μνθ’ άνωτ., σελ. 66 καί 76.

19. Κατ’ εφαρμογήν τής γνωστής επιταγής «πειθαρχεΐν 
δει Θεφ μάλλον ή άνθρώποις». Πρβλ. Π. Μ π ο ύ μ η, "Η 
αυθεντική εκκλησιαστική παράδοση, Άθήναι 1984, σελ. 20 έξ.

20. Πρβλ. καί άρθρ. 87 § 2 τοϋ Συντάγματος κατά το ό
ποιον οί δικασταί δέν πρέπει νά έφαρμόζουν νόμους αντισυν
ταγματικούς.



ιούς ιερούς κανόνας, είναι ή Εκκλησία καί όχι οΐον- 
δήποτε οργανον της Πολιτείας21.

8. Ή Πολιτειοκρατία22 δεν είναι μόνον αντι
συνταγματική, άλλα καί αντεθνική, έφ’ όσον παρα
γνωρίζει ότι ή Εκκλησία — παλαιότατος θεσμός ένω- 
τικός τού Ελληνικού Έθνους — είναι ό παράλληλος 
πρός την Πολιτείαν θεσμός τού Ελληνισμού εις την 
Ελλάδα, καί ό καίριος συνεκτικός δε
σμός εις τόν ’Απόδημον «Ο ί κ ο υ μ ε
νικόν» Ελληνισμόν.

Πάσα άποδυνάμωσις της ’Εκκλησίας τής Ελ
λάδος βλάπτει τάς ’Ορθοδόξους Εκκλησίας τής Οι
κουμένης καί έξασθενεϊ ενα παράγοντα βαρυσήμαντου 
διά την διατήρησιν τής ταυτότητας τού Ελληνισμού 
εις την υπό δημιουργίαν Ήνωμένην Ευρώπην.

9. ‘Η αυθαίρετος άφαίρεσις άπό την Εκκλησίαν 
τής κυριότητας, νομής καί κατοχής καί γενικώτερον 
τής διοικήσεως, διαχειρίσεως καί έκπροσωπήσεως 
τής Εκκλησιαστικής περιουσίας, ή όποια κατά τό 
μέγιστον ποσοστόν αυτής προέρχεται έξ άφιερωμάτων 
ευσεβών πιστών, ή έκ τής περιουσίας μοναχών πρός 
θεραπείαν τών σκοπών τής ’Εκκλησίας, άποτελεϊ 
κατάφωρου παραβίασιν όχι μόνον τών ιερών κανό
νων23 καί τών άρθρων 3, 4, 5, 13, 17 τού Συντάγμα
τος, άλλα καί τής ειδικής διατάξεως τού άρθρου 109 
αυτού, διότι παραβιάζει τήν θέλησιν τών δωρητών-

21. Π. Χριστινάκη, Αί είς βάρος της ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας « καινοτομία») τοϋ νέου Συντάγματος, Άθήναι 
1975, σελ. 14-15.

22. Ώς καταργούσα τό αυτοκέφαλου της ’Εκκλησίας.
23. Τούς βασικωτέρους έξ αύτών δρα άνωτέρω ύπό στοιχ. 

I, Γ'.



πιστών, οίτινες έδώρησαν έν ζωή ή αιτίες θανάτου διά 
διαθήκης περιουσιακά των στοιχεία εις τάς μονάς, 
τούς ιερούς ναούς καί την Εκκλησίαν γενικώτερον. 
Πρόκειται όχι μόνον περί άντικανονικότητος καί 
αντισυνταγματικότητας των έν λόγω διατάξεων24, 
άλλα καί περί προσβολής του θρησκευτικού συναισθή
ματος του ορθοδόξου λαού. Έπί πλέον δε αποθαρρύ
νονται οί μέλλοντες μεγάλοι εύεργέται καί δωρηταί 
τής Εκκλησίας καί του Έθνους, όταν γνωρίζουν ότι 
ή βούλησίς των δεν θά γίνη σεβαστή άπο την Πολι
τείαν.

10. Ή Εκκλησία δύναται, εάν άφεθή έλευθέρα25 26, 
νά καταστή οίκονομικώς αυτάρκης καί οΰτω νά προ- 
γραμματίση: α) τήν απαλλαγήν τής Πολιτείας άπό 
τάς δαπάνας της διά τήν Εκκλησίαν καί β ) τήν παρα- 
χώρησιν εις πράγματι άκτήμονας, πένητας, πολυτέ
κνους καί άλλους έχοντας ανάγκην καλλιεργητάς 
σημαντικού μέρους τής περιουσίας της, συμφώνως 
προς όσα οί ιεροί κανόνες επιτάσσουν2^.

11. 'Ως σαφώς συνάγεται έκ τών ανωτέρω παρα-

24. Βλ. κατωτέρω ύπό στοιχ. 12 καί III,3.
25. Δέν είναι ύπερβολικόν νά ύποστηριχθή ότι εις τό νεώ- 

τερον ’Ελληνικόν Κράτος ή ’Εκκλησία ούδέποτε άφέθη πρα- 
γματικώς έλευθέρα νά ρυθμίση τά τοϋ οίκου της. Βλ. καί άνω- 
τέρω ύποσ. 8.

26. Οί ιεροί κανόνες πράγματι διαγράφουν την χρυσήν 
τομήν εις τό δύσκολον θέμα τής ’Εκκλησιαστικής περιουσίας, 
διότι προβλέπουν τήν έξ αυτής ένίσχυσιν άπ’ εύθείας ύπό τής 
’Εκκλησίας τών πενήτων, πτωχών γεωργών κλπ., άπαγορεύουν 
όμως τόν διασκορπισμόν της, διότι τοιοϋτό τι θά έστέρει τούς 
αναγκαίους διά τό φιλανθρωπικόν καί ιεραποστολικόν της έργον 
πόρους.



τεθέντων ιερών κανόνων, ό επίσκοπος δεν έχει μόνον 
τελετουργικήν εξουσίαν, άλλά καί διοικητικήν τοι- 
αύτην, άπορρέουσαν εξ αύτοϋ τούτου τοϋ μυστηρίου 
της χειροτονίας καί καλύπτουσαν τήν ύπ’ αύτοϋ δι- 
οίκησιν όλων των Εκκλησιαστικών πραγμάτων ώς 
έντολοδόχου Θεοΰ («ώς τοϋ Θεοΰ έφορώντος», Κα
νών ΛΗ' τών Αγίων ’Αποστόλων).

Έξ άλλου κατά τον ΜΑ' κανόνα τών 'Αγίων ’Α
ποστόλων, άφοΰ ό επίσκοπος έχει τήν εξουσίαν επί 
τών ψυχών τών πιστών, κατά μείζονα λόγον, προσ
τάζει ό κανών, ότι πρέπει νά έχη τήν εξουσίαν «τών 
της ’Εκκλησίας πραγμάτων... ώστε κατά τήν αύτοϋ 
εξουσίαν πάντα διοικεΐσθαι».

12. Ή συνταγματική κατοχύρωσις όλων τών ιερών 
κανόνων στηρίζεται, παραλλήλως προς τό άρθρον 3 
τοϋ Συντάγματος 197527, εμμέσως μεν πλήν επί 
ασφαλών βάσεων, καί εις τό άρθρον 13, όπου, ώς 
γνωστόν, κατοχυρώνεται τό ατομικόν δικαίωμα της 
θρησκευτικής ελευθερίας28, περιεχόμενον καί εκδή
λωσή τοϋ οποίου αποτελεί άφ’ ενός μέν ή ελευθε
ρία της θρησκευτικής συνειδήσεως καί άφ’ ετέρου ή 
ελευθερία τής λατρείας. Έκαστος πολίτης, καί συνε-

27. Περί της συνταγματικής κατοχυρώσεως τών ιερών 
κανόνων επί τή βάσει τοϋ άρθρ. 3 § 1 τοϋ Συντάγματος βλ. με
ταξύ άλλων έν Κ. Μουρατίδου, Ή συνταγματική κατο- 
χύρωσις τών ί. κανόνων, Άθήναι 1974. Βλ. άκόμη καί τήν 
σχετικήν γνωμοδότησιν τοϋ Β λ. Φ ε ι δ 5, Γιά τύ πρόβλημα 
της συνταγματικότητας διατάξεων τοϋ νόμου: «Ρύθμιση θε
μάτων Εκκλησιαστικής περιουσίας», έν ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΞΔ' 
(1987), σελ. 319-324.

28. Περί τής θρησκευτικής ελευθερίας βλ. Α. Μ α ρ ί ν ο υ, 
Ή θρησκευτική Ελευθερία, Άθήναι 1972.



πώς καί 6 ορθόδοξος Χριστιανός, είναι ελεύθερος νά 
πιστεύγ) εις όποιον Θεόν θέλει καί νά λατρεύη τον Θεόν 
του συμφώνως τιρός τούς κανόνας τής πίστεώς του. 
Περί των ’Ορθοδόξων Χριστιανών είδικώτερον πρέπει 
νά λεχθή ότι όμοϋ μετά τών δογμάτων καί τής ‘Αγίας 
Γραφής, οί ιεροί κανόνες είναι εκείνοι οί όποιοι κα
τευθύνουν πρακτικώς τον Χριστιανόν εις ψυχικήν 
σωτηρίαν, διό καί όλοι έχουν έντονον δογματικόν υπό
βαθρου, έκκλησιολογικόν καί σωτηριολογικόν, πού 
επιβάλλει εις πάντα Χριστιανόν τήν τήρησιν όλων τών 
ιερών Κανόνων, «δι’ ών άποστήσονται μεν οί λαοί 
τής χείρονος καί ταπεινωτέρας διαγωγής, επί δε τον 
κρείττονα καί ύψηλότερου μεταθώνται βίου»29. Καί 
κατά τόν 2ον κανόνα τής Πενθέκτης Οικουμενικής 
Συνόδου, οί ιεροί Κανόνες έθεσπίσθησαν «προς ψυχών 
θεραπείαν καί Ιατρείου παθών» καί προς «τήν του 
χρ ιστιαν ικωτάτου ποιμνίου οικοδομήν καί ασφά
λειαν»30. Καί ό 1ος κανών τής Ζ' Οικουμενικής Συ
νόδου, θεωρών σαφώς τούς ιερούς Κανόνας ως ενι
αίου αδιάσπαστου όλου, τονίζει ότι «άσπασίως τούς 
θείους κανόνας ένστερνιζόμεθα καί ολόκληρον 
τήν αύτών διαταγήν καί ασάλευτου κρατύνομεν», 
διότι πρόκειται περί κανόνων «έκτεθέντων υπό τών 
άγιων σαλπίγγων του Πνεύματος», «’Εν αύτοϊς ούκ 
έστι προσθεϊναι καί άπ’ αύτών ούκ έστιν άφελεΐν»31. 
‘Η υπό τών χριστιανών παράβασις οίουδήποτε ίεροϋ 
κανόνος συνεπάγεται τήν επιβολήν εκκλησιαστικής

29. Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, Λόγος προσφωνη· 
τικός... έν Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα... τ. Β', σελ. 298.

30. Ράλλη-Ποτλη, Ενθ’ άνωτ., τ. Β', 308.
31. Αυτόθι, σελ. 556.



Κοινής εν εύρείφ έννοίφ32 33 34: «Εΐ §έ τις άλω κανόνα 
τινά των είρημένων καινοτομών ή άνατρέπειν επι
χειρών, υπεύθυνος έ'σται κατά τον τοιοΰτον κανόνα, 
ώς αυτός διαγορεύει, την επιτιμίαν δεχόμενος))88. 
Είναι σαφές, κατόπιν των ανωτέρω, οτι ή ορθόδοξος 
χριστιανική πίστις επιβάλλει εις τούς ’Ορθοδόξους 
την τήρησιν όλων ανεξαιρέτως των ιερών Κανόνων, 
πρός σωτηρίαν τής ψυχής των. Συνεπώς, ό υπό του 
πολιτειακού νομοθέτου εξαναγκασμός τοϋ πιστού εις 
μη τήρησιν μέρους τών ιερών Κανόνων, μέ τό πρό
σχημα ότι είναι δήθεν μόνον διοικητικοί, αποτελεί εις 
την ουσίαν μεταβολήν τού έκκλησιολογικοΰ καί σω- 
τηριολογικοΰ χαρακτήρας τών ιερών κανόνων, συνε
πώς μεταβολήν τού περιεχομένου τής ορθοδόξου πι
στέ ως καί κατ’ ακολουθίαν ανεπίτρεπταν περιορισμόν 
τής θρησκευτικής του ελευθερίας, ό όποιος προσκρούει 
ευθέως εις τό Σύνταγμα τού 1975, κατά τό όποιον : 
«Ή ελευθερία τής θρησκευτικής συνειδήσεως είναι 
απαραβίαστος)) καί διά τούτο «πάσα γνωστή θρησκεία 
είναι έλευθέρα καί τα λατρείας αυτής τελούνται άκω- 
λύτως ύπό τήν προστασίαν τών νόμων»35. Τέλος ση- 
μειωτέον, ότι τα άρθρα 3 καί 13, τα όποια κατοχυ

32. Π. Χριστινάκη, Τά ύποκειμενικά στοιχεία τοϋ 
άδικου κατά τούς ί. κανόνες, έν «ΘΕΟΔΡΟΜΟΣ' Γ (1986), 
σελ. 105 έπ.

33. Πενθέκτης Οίκουμ. Συνόδου, κανών 2 (Ράλλη-Ποτλή, 
τόμ. Β', σελ. 310).

34. Περί τοϋ σωτηριολογικοΰ χαρακτήρας των ί. κανόνων 
βλ. Παν. Μπ ο ύ μη, Ή συμβολή τών ί. κανόνων εις τήν 
βεβαίαν διά τής ’Εκκλησίας σωτηρίαν τών ανθρώπων, Άθή- 
ναι 1974, passim. Π. Χριστινάκη, ϊνθ’ άνωτ., σελ. 100.

35. Σύνταγμα 1975, δρθρ. 13 § 1 καί 2.



ρώνουν συνταγματικούς δλους τούς ιερούς κανένας, 
είναι τόσον σημαντικά, ώστε δέν ύπόκεινται εις ανα
στολήν ούτε κατά την «κατάστασιν πολιορκίας»36.

III.

ΕΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ Ν. 1700 /87.

1. Ό τίτλος «Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησιαστικής 
περιουσίας» του Νόμου 1700 /87 δέν άνταποκρίνεται 
είς τό περιεχόμενόν του, διότι δ νόμος αύτός ρυθμίζει 
καί άλλα θέματα, τά όποια σχετίζονται μέ τό αύτοδιοί- 
κητον37 τής Εκκλησίας καί μέ τά Εκκλησιαστικά 
δικαστήρια38. Πρόκειται συνεπώς περί Εν τινι μέτρψ 
ψευδεπίγραφου νόμου.

36. Σύνταγμα 1975, άρθρ. 48. Τό όίρθρον τοϋτο σαφώς άπο- 
δεικνύει δτι ό Συνταγματικός Νομοθέτης δέν ήθέλησε τήν άνα- 
στολήν των άρθρων 3 καί 13 οΰτε είς περίπτωσιν πολέμου ή 
έπιστρατεύσεως ή άλλης καταστάσεως άνάγκης. Τοϋτο δει
κνύει δτι κατά μείζονα λόγον δέν πρέπει νά παραβιάζωνται 
ταϋτα έν καιρω ειρήνης καί άνευ καταστάσεως άνάγκης. Τοι- 
αύτη δέ κατάστασις δέν ύφίσταται σήμερον, οΰτε βεβαίως διε- 
τυπώθη ανάλογος ισχυρισμός άπό τόν Νομοθέτην τοϋ Ν. 1700/ 
1987. Συνεπώς καί είς τό σημεϊον τοϋτο ό νόμος αύτός είναι 
αντίθετος πρός τό γράμμα καί τό πνεύμα τοϋ Συντάγματος-

37. "Ολα δσα σχετίζονται μέ τόν καταρτισμόν τοϋ ΟΔΕΠ, 
τών Μητροπολιτικών Συμβουλίων καί τών ’Εκκλησιαστικών 
Συμβουλίων καί ιδίως ή σύνθεσις αυτών, ό τρόπος Εκλογής, cd 
άρμοδιότητες διοικήσεως καί διαχειρίσεως τών Εκκλησιαστι
κών πραγμάτων «δίχα γνώμης Επισκόπου» πλήττουν ευθέως 
τό αυτοκέφαλου της ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, άφοΰ τήν διοί- 
κησιν αότήν δέν καθορίζει ή «Κεφαλή» Της, άλλά έξωεκκλη- 
σιαστικά κέντρα άποφάσεων.

38. Βλ. άρθρ. 11 τοϋ Ν. 1700/87 διά τοϋ όποιου Επιβάλ
λεται μεταβολή τοϋ συστήματος άπονομής Εκκλησιαστικής 
δικαιοσύνης, ώς πρός τήν δημοσιότητα (περιωρισμένην) τής 
Εκκλησιαστικής δίκης καί τήν παράστασιν είς αυτήν καί λαϊ
κών δικηγόρων.



2. Το άρθρον 1 άφαφεϊ άπό τήν Εκκλησίαν την 
διοίκησιν, διαχείρισιν καί εκπροσώπησήν τής μοναστη
ριακής περιουσίας καί τήν μεταβιβάζει εις όργανα 
(ΟΔΕΠ καί ΟΔΜΠ) ελεγχόμενα άπά τά Κράτος39.

3. Τό αυτά άρθρον 1, διά τής διατάξεως περί πε- 
ριελεύσεως «α ι> τ ο δ ι κ α ί ω ς» εις τον ’Οργα
νισμόν Διαχειρίσεως ’Εκκλησιαστικής Περιουσίας τής 
αποκλειστικής διοικήσεως καί διαχειρίσεως 
καί Ικπροσωπήσεως ολοκλήρου τής ακινήτου μοναστη
ριακής περιουσίας, «ως προς την οποία νομιμο
ποιείται πλέον ενεργητικός και 
παθητικός, είτε αυτή ανήκει, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία στη "διατηρητέα” ή 
"δ ι α τ η ρ ο υ μ έ ν η”, είτε στην "ε κ π ο ι η- 
τ έ α” ή "ρ ε υ σ τ ο π ο ι η τ έ α” περιουσία», 
συνιστφ εόθέως κατάλυσιν δχι μόνον των άνωτέρω κα
νονικών καί συνταγματικών διατάξεων τών άρθρων 3 
καί 13 του Συντάγματος, άλλά καί τών άρθρων 17 καί 
18 περί προστασίας τής ιδιοκτησίας40, ετι δέ καί του 
άρθρου 109 περί δωρεών41, δεδομένου δτι υπάρχουν

39. Διά τοϋ όρισμοϋ ύπό τοϋ Κράτους της πλειοψηφίας 
των μελών αύτών τών συλλογικών οργάνων.

40. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ένταϋθα ότι κατά το 
Σύνταγμα τοϋ 1975, άρθρ. 17 § 1 ή ιδιοκτησία τελεί ύπό την 
προστασίαν τοϋ Κράτους καί δι’ αυτό κατά τήν § 2 «ούδείς 
στερείται της ιδιοκτησίας αύτοΰ, εί μή διά δημοσίαν ωφέλειαν 
προσηκόντως άποδεδειγμένην... πάντοτε δέ προηγουμένης 
πλήρους άποζημιώσεως...». Έπ’ αύτών δέν χρειάζονται σχόλια, 
διότι είναι προφανής ή παραβίασίς των άπό τόν Ν. 1700/87, 
δ στις δημεύει τήν εκκλησιαστικήν περιουσίαν, χωρίς άνάγκην, 
χωρίς άποζημίωσιν κλπ.

41. Προστατεύεται άπό τό άρθρον αύτό (βλ. άνωτέρω ύπό 
στοιχ. I, Α', τό όποιον ρητώς απαγορεύει τήν μεταβολήν τοϋ 
περιεχομένου ή τών όρων της διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς. 
’Εξ άλλου αί ρυθμίσεις τοϋ Ν. 1700 /87 δέν έμπίπτουν ούτε εις 
τάς εξαιρέσεις τοϋ άρθρ. 109 § 2 τοϋ Συντάγματος, αί όποϊαι 
καλύπτουν περιπτώσεις καθ’ &ς είναι αδύνατον νά πραγματο- 
ποιηθή ή θέλησις τοϋ διαθέτου ή τοϋ δωρητοϋ καθ’ ολοκληρίαν 
ή κατά τό μεϊζον περιεχόμενον ταύτης.



δωρεαί, αί όποΐαι έδόθησαν εις μονάς δΓ ώρισμένους 
σκοπούς, τούς οποίους 6 νόμος 1700)87 ματαιώνει, μέ 
τήν ώς άνω διάταξιν, παρά τήν θέλησιν τόσον των δω
ρητών, δσον καί των δωρεοδόχων Μονών.

4. Τό αυτό ισχύει καί διά τήν όμοίαν διάταξιν τής 
παραγράφου 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου, άναφερομένην εις τήν 
Εκκλησίαν τής Κρήτης, διεπομένην, ώς γνωστόν, υπό 
τοΰ ίσχύοντος Ιν αυτή πατριαρχικού καθεστώτος. Τό 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως έπ’ αύτοΰ δεν ή- 
ρωτήθη. Τοΰτο άποτελεΐ προσβολήν καί ελλειψιν επι
βαλλόμενου σεβασμού πρός τήν Μητέρα Εκκλησίαν 
τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας.

5. Τήν αύτήν καταλυτικήν σημασίαν διά τάς σχετι- 
κάς συνταγματικάς διατάξεις καί τούς ιερούς κανόνας 
Εχουν καί τά εις τήν παρ. 3 τοΰ αύτοΰ άρθρου οριζό
μενα περί έκδόσεως Προεδρικών διαταγμάτων, προτά- 
σει τών Υπουργών Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων, Οικονομικών καί Γεωργίας, διότι α) αγνοούν
ται καί περιφρονοΰνται at Μοναί καί ή ’Εκκλησία, εις 
τάς όποιας καί μόνον ανήκει, κατά τούς ιερούς Κανό
νας, ή κυριότης, ή νομή καί κατοχή, καί γενικώς ή 
διοίκησις καί διαχείρισις τής ’Εκκλησιαστικής περιου
σίας, καί β) διότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος ή διά- 
ταξις ότι τά ώς άνω προεδρικά διατάγματα δύνανται 
νά καθορίζουν τούς ορούς καί τήν διαδικασίαν έ κ- 
π οι ή σε ω ς, έκμισθώσεως, παρα χωρήσεως τής 
χρήσεως καί άξιοποιήσεως ολοκλήρου τής «κ ι ν η- 
τ ή ς και ακίνητης» μοναστηριακής περιου
σίας, ακόμη «και καςά τροποποίηση των ισχυουσών 
διατάξεων».

Πρόκειται περί διατάξεως άπαραδέκτου



έπιστημονικώς καί άπό πλευράς τύπων καί άπό πλευ
ράς ούσίας.

α) Άπό πλευράς τύπου, διότι μέ αύτήν τήν διά- 
ταξιν πλήττεται ευθέως ή ν ο μ ι μ ό τ η ς. Ώς 
γνωστόν, τήν κυρίαν νομοθετικήν εξουσίαν ά,σκεΐ ή Βου
λή, ώς έκπρόσωπος του Ελληνικού λαού. Οί βουλευταί 
έχουν καθήκον να νομοθετούν οί ’ίδιοι 
τα βασικά νομοθετήματα καί μόνον τήν υλοποίησιν αύ- 
τών έντός των πλαισίων των νό
μων δύνανται να αναθέτουν εις τόν άρμόδιον καθ’ 
ύλην υπουργόν. "Οταν όμως παραχωρούν εις αύτόν τό 
δικαίωμα ν ά καταργή νόμους, τούς 
όποιους ή Βουλή έθέσπισε, τότε πλήττουν εις τήν καρ
διάν της τήν άρχήν τής νομιμότητας, ιδιαι
τέρως μάλιστα όταν πρόκειται δια θέμα μεγίστης 
σημασίας διά τήν Πολιτείαν καί τήν Εκκλη
σίαν, όπως είναι τό θέμα δλοκλήρου τής κινητής καί 
ακινήτου μοναστηριακής περιουσίας.

Άπό πλευράς ούσίας β) διότι δι’ αυτών τών προε
δρικών διαταγμάτων αΕ Μοναί δύνανται κατ’ ούσίαν 
να αποξενωθούν δλοκλήρου σχεδόν τής κινητής καί 
άκινήτου περιουσίας των, άφοΰ στερούνται τού δικαιώ
ματος τής συμμετοχής εις τόν προσδιορισμόν τών όρων 
καί τής διαδικασίας έκποιήσεως, έκμισθώσεώς της, 
κ,λπ.

6. Καταλυθείσης, διά τών ανωτέρω, τής κανονικώς 
καί συνταγματικώς κατωχυρωμένης διοικήσεως, δ νό
μος 1700) 1987 καθορίζει εφεξής καί α λ λ α ς 
λεπτομέρειας, τάς δποίας δέν είναι μεν άνάγ- 
κη νά έκθέσωμεν ένταΰθα, έπιβάλλεται όμως νά παρα- 
τηρήσωμεν ότι καθιστούν τάς ήδη πολλαπλάς συνταγμα- 
τικάς παραβάσεις βαρυτέρας έτι μορφής. Καί τούτο



διότι, εις περίπτωσιν άρνήσεως τής Εκκλησίας να 
συνεργασθή πρός εκδοσιν των σχετικών προεδρικών 
διαταγμάτων, οί συναρμόδιοι Υπουργοί θά δυνανται 
νά δρίσουν τδ περιεχόμενον τών διαταγμάτων αυτών 
έρήμην τής Εκκλησίας42.

Εις τδ αρθρον 2 προβλέπεται έξάμηνος προθεσμία 
έντδς τής όποιας ό ΟΔΕ H καί οί ΟΔΜΠ δύνανται να 
μεταβιβάσουν εις τδ Έλληνικδν Δημόσιον την ακίνη
τον μοναστηριακήν περιουσίαν (κατά τας διακρίσεις 
του άρθρου 2) εκτός άπδ έλάχιστον μέρος διά αυτο
καλλιέργειαν ύπδ τών μοναχών καί διά περιβαλλοντο- 
λογικήν προστασίαν τών Μονών. "Αν όμως δι οίονδη- 
ποτε λόγον δέν γίνη ή μεταβίβασις αυτή έντδς του έξα- 
μήνου, τότε κατά τά ύπδ του άρθρου 3 βριζόμενα η πε
ριουσία αυτή περιέρχεται αυτοδικαίως εις 
τδ Ελληνικόν Δημόσιον. Πρόκειται κατ’ ούσίαν περί 
δημεύσεως τής Εκκλησιαστικής περιουσίας, κατά τρό
πον εντελώς άντικανονικδν καί άντισυνταγματικόν, κα
τά αύθαίρετον πλάσμα δικαίου, τδ όποιον δημιουργεΐ- 
ται διά τοΰ «θεωρούνται» τών διατάξεων 
του άρθρου 3.

7. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ενταύθα ή εις 
βάρος μόνον τής ’Ορθοδόξου έν Έλλάδι ’Εκκλησίας

42. Τό δίλημμα συνεπώς διά -την Εκκλησίαν της Ελλάδος 
είναι τοϋτο : "Η συνεργάζεται μέ την Πολιτείαν προς εκδοσιν 
τών σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, οπότε συμπράτ
τει εις άντικανονικότητας καί αντισυνταγματικότητας άνεπι
τρεπτούς, ή άρνεΐται αύτήν τήν συνεργασίαν (έπιμένουσα εις 
τήν τήρησιν της κανονικής καί συνταγματικής ταξεως) με 
άλας τας σχετικάς συνέπειας. Τό πρώτον, καθ’ δ μέτρον του
λάχιστον οδηγεί εις την παραβίασιν τών ιερών κανόνων καί τοϋ 
Συντάγματος δεν δύναται νά τό πράξη, χωρίς νά καταστη υπό
λογος Εναντι όλοκλήρου τοϋ ’Ορθοδόξου λαοϋ.



κατάργησις ώς τίτλου κυριότητας της τακτικής (10ε- 
τοΰς) καί τής έκτάκτου (20ετοΰς) χρησικτησίας, τάς 
όποιας τόσον τό Σύνταγμα όσον καί ό ’Αστικός Κώδιξ 
(άρθρα 1041, 1045) Αναγνωρίζουν καί εις τον απλόν 
πολίτην.

Εις όλα τα δημευθέντα Ακίνητα των Μονών τής 
παρ. 1 τοΰ Αρθρου 3 την κυριότητα, νομήν καί κατο
χήν Εχει πλέον τό Δημόσιον, τό όποιον διά τοΰ Υπουρ
γείου Γεωργίας Ασκεί όλα τα δικαιώματα, τά όποια 
Απορρέουν Από τήν έκ δημεύσεως προελθοΰσαν κυριό
τητα, νομήν καί κατοχήν. Τό Υπουργείου τούτο δια
χειρίζεται καί διοικεί ταΰτα. Εις περίπτωσιν όμως πα- 
ραχωρήσεως τής χρήσεως των Ακινήτων τούτων, κατά 
τό Αρθρον 2, παρ. 1, τό υπό τής παραγράφου ταύτης 
προβλεπόμενον Αντάλλαγμα δεν περιέρχεται εις τάς 
Μονάς, Αλλά εις τό ύπό του Αρθρου 9 προβλεπόμενον 
νομικόν πρόσωπον. Ούτω κατ’ ούσίαν αί Μοναί Εκβιά
ζονται να παραχωρήσουν τήν χρήσιν των Ακινήτων 
τούτων δια να λάβουν τό 5ο) ο, τό όποιον προβλέπει 
τό Αρθρον 2, παρ. 1, Αλλως τά Ακίνητα αύτά δημεύον
ται καί τό 5ο) ρ περιέρχεται (ουσιαστικός κατάσχεται) 
εις τό νομικόν πρόσωπον τοΰ Αρθρου 9, δια να διατε- 
θή «για τις ανάγκες της εκπαίδευσης». Καί επειδή βε
βαίως Ιπί τοΰ παρόντος δέν υπάρχει αύτό τό νομικόν 
πρόσωπον, μέχρι νά Εδρυθή, τό ποσόν αύτό κατατίθεται 
εις ειδικόν λογαριασμόν τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
όπέρ τοΰ Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων.

Πάντα ταΰτα ο ύ δ έ ύποψίαν κα
νονικότητας δύνανται νά Εχουν. 
’Από πλευράς Ιερών Κανόνων Αποτελούν ά- 
προκάλυπτον ιεροσυλίαν.



"Αξιόν παρατηρήσεως των πλασμάτων δικαίου, τα 
οποία δημιουργεί δ νόμος, είναι καί τδ πλάσμα δικαίου 
του άρθρου 3, παρ. 2, έδάφ. τελευτ., εις τδ όποιον 
αναμφιβόλου χαρακτήρας αστικά άκίνητα «νοούνται» 
(κατ’ ουσίαν δηλ. «βαπτίζονται») ώς μή άστικά άκί

νητα καί συγκαταριθμοΰνται μετά των άγροτικών, των 
δασικών κ,λπ. Εκτάσεων, ούτως ώστε νά περιληφθοΰν 
καί αύτά εις τάς ρυθμίσεις τοΰ άρθρου 3 παρ. 1 καί 
συνεπώς νά δημευθοϋν.

8. Μετά τοσαύτας κατά τής εκκλησιαστικής - μο
ναστηριακής περιουσίας αυθαιρέτους επεμβάσεις τού 
Κράτους, τδ τελευταΐον Εμφανίζει καί μίαν μικράν δό- 
σιν «μεγαλοψυχίας»! Άπδ τήν κατασχεθεΐσαν περιου
σίαν προβλέπεται εις τδ άρθρον 3, παρ. 3, ή δυνατό- 
της καί οχι ή όποχρέωσις παραχωρήσεως μικράς άκι- 
νήτου περιουσίας εις τάς μονάς, άναλόγως του αριθμού 
τών μοναχών έκάστης μονής καί πρδς «αυτοκαλλιέρ
γεια από τους ίδιους τους μοναχούς». Ή διατύπωσις 
αδτη δύναται γραμματικώς έρμηνευομένη νά στερήση 
άπδ τούς μοναχούς, οί όποιοι λόγφ γήρατος, άσθενείας, 
άναπηρίας, κ.λπ. δεν δύνανται νά έργασθοΰν οί ίδιοι, 
καί τδν έλάχιστον τούτον μοναχικόν κλήρον. Τδ χειρό
τερον όμως είναι δτι άποκλείει Εμμέσως τήν αδξησιν 
τού άριθμοΰ τών μοναχών έν τή πράξει καί εκμηδενί
ζει τδ φιλανθρωπικόν εργον τών Μονών, αί όποΐαι θά 
άδυνατοΰν πλέον νά παρέχουν καί αυτήν άκόμη τήν 
πατροπαράδοτον φιλοξενίαν εις τούς προσκυνητάς καί 
έπισκέπτας αύτών.

Ή εις τήν συνέχειαν τής ιδίας παραγράφου τού 
άρθρου 3 προβλεπομένη περιβαλλοντολογική προστασία 
τών μονών είναι δυνητική καί οχι ύποχρεωτική καί 
Επίσης είναι άόριστος, διότι δέν ορίζει τδν άπαραίτη-



τον διά περιβαλλοντολογικήν προστασίαν χώρον, δ ό
ποιος καί πάλιν θά καθορίζεται μέ σύμβασιν τών ύπδ 
τον άρθρου 3, παρ. 3 οριζόμενων Εκπροσώπων τριών 
Υπουργείων καί του νομικού προσώπου, τό οποίον Εχει 
την διοίκησιν τής περιουσίας τής Μονής.

9. Εις την παράγραφον 1 του άρθρου 4 προβλέπεται 
ή ύποχρέωσις παντός κατέχοντας Ακίνητον δημευθέν 
κατά τά ανωτέρω να τό παραδώση εύθύς ώς λήξουν 
αί προθεσμίαι τών άρθρων 3, παρ. 1 καί 5 παρ. 1 
«στον προϊστάμενο της αρμόδιας γεωργικής ή δασικής 
υπηρεσίας», συντασσομένου καί σχετικού πρωτοκόλλου. 
Διά τά αστικά ακίνητα, τά όποια Επίσης δεσμεύονται, 
δεν προβλέπεται τρόπος παραδόσεως.

Εις περίπτωσιν μη αυτοβούλου παραδόσεως ό αρμό
διος προϊστάμενος τής δασικής ή γεωργικής ύπηρεσίας 
κατ’ Εφαρμογήν τού άρθρου 4 παρ. 2 «εκδίδει πρω
τοκολλάν διοικητικής αποβολής εναντίον κάθε φυσικού 
ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
που εξακολουθεί να κατέχει το ακίνητο». Δηλ. είναι 
ώς εάν λέγη εις τόν μέχρι σήμερον δικαιούχον: ή μού 
παραδίδεις τό Ακίνητον πού σού Εδήμευσα ή σέ αποβάλ
λω διά τής χρήσεως βίας. Πρόκειται δχι άπλώς περί 
αντικανονικής καί Αντισυνταγματικής διατάξεως, αλλά 
καί περί Εντελώς Ανάρμοστου εις δημοκρατικόν Κρά
τος ρυθμίσεως.

Αί Εν συνεχεία παράγραφοι 3 καί εξής άναφέρον- 
ται εις τάς συνέπειας τής δημεύσεως καί κατασχέσεως 
καί τάς διαδικασίας άσκήσεως τυχόν ενδίκων μέσων, 
τά όποια ούτως ή άλλως δέν πρόκειται νά Εμποδίσουν 
την δήμευσιν αύτών καί την κατοχήν τών Ακινήτων 
από τό Κράτος. Πρόκειται περί εξωεκκλησιαστικών, 
Αντικανονικών καί Αντισυνταγματικών διαδικασιών, τάς



όποιας δέν κατευθύνει ούτε έπηρεάζει ό μέχρι σήμερον 
νόμιμος κύριος, νομεύς καί κάτοχος των άκινήτων τού
των.

Ή αύθαίρετος έπέμβασις του Κράτους φθάνει μέ
χρι καί τής ανατροπής νομίμων τίτλων κυριότητας επί 
των ακινήτων των μονών (του άρθρου 3, παρ. 1, Α, α). 
Καί αύτδς είσέτι δ καλόπιστος τρίτος, δ όποιος άπέκτη- 
σεν αύτοΰ τού είδους άκίνητα, στερείται των δικαιω
μάτων του.

Ή παρ. 9 (άνάλογος τής παρ. 3 τού άρθρου 1) 
παρέχει τήν δυνατότητα εις τούς άρμοδίους Υπουργούς 
να έκδώσουν Προεδρικά Διατάγματα, ρυθμίζοντα τάς 
λεπτομέρειας κατά τδ δοκοΰν άκόμη καί έρήμην τής 
Εκκλησίας.

10. Διά τού άρθρου 5, παρ. 1 θίγονται σοβαρά ενο
χικά δικαιώματα καί άλλοι έννομοι σχέσεις τρίτων εν 
αναφορά πρδς τά άκίνητα τής παραγρ. 2 τού άρθρου 2 
καί τής παραγρ. 1 τού άρθρου 3. Τά δικαιώματα αύ- 
τά λήγουν «αύτοδικαίως» εξ (6) μήνας μετά τήν ύπο- 
γραφήν τής συμβάσεως μεταβιβάσεως τού άρθρου 2 
παρ. 2 ή τήν παρέλευσιν τής προθεσμίας τού άρθρου 3, 
παρ. 1. Τδ «αύτοδικαίως» σημαίνει δτι πράξις ή συμ
φωνία μεταξύ μονής καί τρίτων δέν απαιτείται. Οί τε
λευταίοι ούσιαστικώς στερούνται τών δικαιωμάτων των 
άνευ (δικής των ύπαιτιότητος. Τδ Κράτος αίφνιδίως 
παρεμβαίνει καί καταργεί τάς μεταξύ αυτών καί τών 
μονών συμβάσεις. Ούτως όμως α) ζημιώνει αύθαιρέτως 
καί έναντίον τής καλής πίστεως καί τών χρηστών ήθών 
τούς τρίτους, οί όποιοι καλοπίστως καί νομίμως συνε- 
βλήθησαν μετά τών Μονών, β) ζημιώνει αύθαιρέτως 
καί έναντίον τής καλής πίστεως τάς Μονάς, αί όποιαι 
δέν θά λάβουν τήν μετά τών τρίτων συμφωνηθεΐσαν



Αντιπαροχήν, μίσθωμα, τίμημα, χ.λπ. Καί έπί πλέον 
οί τρίτοι δεν αποκλείεται να στραφούν κατά των Μονών 
διεκδικοΰντες άποζημίωσιν διά τήν ζημίαν, ήν θά ύπο- 
στοΰν. γ) Το Κράτος δίδει κάκιστον παράδειγμα χα 
ταχρήσεως Ιξουσίας, κατά παράβασιν της καλής πί- 
στεως καί των χρηστών ήθών. δ) Μειώνει καί ηθικώς 
τάς Μονάς, διότι δημιουργεί καί δια το μέλλον κλίμα 
άφερεγγυότητος έναντι τών τρίτων, οί όποιοι θά Απο
φεύγουν τον καταρτισμόν συμβάσεων μετά τών Μονών, 
φοβούμενοι μήπως οί όροι τών συμβάσεων αυτών δεν 
τηρηθούν, έξ αιτίας πιθανής μελλοντικής αύθαιρέτου 
παρεμβάσεως του Κράτους.

Ή εις τό Αρθρον 5, παρ. 2 προβλεπομένη δυνατό- 
της παραχωρήσεως είς τρίτους τής κυριότητας Ακινή
των, τά όποια Εχουν μεταβιβασθή εις αυτούς : α) δέν 
ώφελει τάς Μονάς, αί όποΐαι ούδέν λαμβάνουν έκ τυ
χόν τοιούτων μεταβιβάσεων, β) δέν Εξασφαλίζει τούς 
τρίτους διότι δέν είναι όποχρεωτική αλλά δυνητική ή 
μεταβίβασις καί γ) «Τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη 
διαδικασία, το τυχόν αντάλλαγμα και ό,τι άλλο αφορά 
στην παραχώρηση αυτήν ορίζει προεδρικά διάταγμα». 
Οδτω δέν Αποκλείεται οί Αγοράσαντες Από τάς Μονάς 
εν Ακίνητον, νά τό πληρώσουν καί πάλιν είς τό Κρά
τος, Εάν τό τελευταΐον αύξήση μονομερώς τήν τιμήν του 
Ακινήτου τούτου. Εννοείται δτι καί είς τό σημειον αύ- 
τό θά είναι εύχερεΐς οί «κομματικές Εξυπηρετήσεις».

11. Τό Αρθρον 6 Αποτελεί Αντισυνταγματικήν διά- 
κρισιν καί ανισότητα είς βάρος μόνον τής Αύτοκεφά- 
λου ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τής ήμι- 
αυτονόμου Εκκλησίας τής Κρήτης. Πράγματι, κατά 
τό Αρθρον τούτο δέν θίγεται ή Εν Έλλάδι περιουσία 
του 'Αγίου ’Όρους, τής 'Αγίας ’Αναστασίας, τής Μο-



νής Βλατάοων, της Μονής τής Πάτμου, των Πατριαρ
χικών καί Σταυροπηγιακών Μονών τής Δωδεκανήσου, 
τών Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, ’Αλεξάνδρει
άς, ’Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων, του Παναγίου Τά
φου καί τής Τέρας Μονής Σινά. Κατά ρητήν επίσης 
διάταξιν του άρθρου τούτου, εδάφ. τελευταΐον, δέν θί
γεται «η περιουσία που ανήκει σε εκκλησίες άλλων 
δογμάτων και θρησκειών».

Ούτως όμως άφ’ ένδς μέν άποδυναμοΰται ή Επι
κρατούσα θρησκεία, άφ’ Ετέρου δε Ενισχύονται αί ξέναι 
θρησκεΐαι, οί Ετερόδοξοι, καί αί διάφοροι αιρέσεις, πρός 
τάς οποίας θά προσβλέπουν μέ μεγαλυτέραν Εμπιστοσύ
νην οί Επιθυμοϋντες να αφιερώσουν περιουσιακά των 
στοιχεία διά Θρησκευτικούς ή παρεμφερείς σκοπούς καί 
μή Ιχοντες Εμπιστοσύνην εις τό Κράτος.

Ή άναμφιβόλως αυτή άνισος μεταχείρισις εις βά
ρος μόνον τής Αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής Ελλάδος 
καί τής ήμιαυτονόμου ’Εκκλησίας τής Κρήτης είναι 
αντισυνταγματική διότι α); προσκρούει εις τά άρθρα 
3 καί 13 του Συντάγματος, άφοΰ αποτελεί παραβίασιν 
τών Τερών Κανόνων, οί όποιοι προβλέπουν άλλον τρό
πον διοικήσεως καί διαχειρίσεως τής Εκκλησιαστικής 
περιουσίας, β) παραβιάζει τό άρθρον 4 τού Συντάγμα
τος, διότι ή άνισότης αδτη μεταξύ ’Εκκλησιών οδηγεί 
τελικώς εις ανισότητα μεταξύ πολιτών, δεδομένου δτι 
οί πολΐται, ο’ίτινες άπέκτησαν καλοπίστως άκίνητον πε
ριουσίαν άπό τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν Αντιμετωπί
ζονται καί μάλιστα άναδρομικώς (πρόσθετος λόγος άν- 
τισυνταγματικότητος) δυσμενέστερον άπό τούς πολίτας 
οί όποιοι άπέκτησαν άκίνητον άπό άλλην ’Εκκλησίαν, 
θρησκείαν ή αί'ρεσιν. ’Αποτελεί Επίσης καί παραβίασιν 
καί του άρθρου 5 του Συντάγματος, διότι περιορίζει τό



δικαίωμα, τό όποιον Εχει Εκαστος πολίτης «να άναπτύσ- 
ση Ιλευθέρως την προσωπικότητά του καί να συμμε- 
τέχη εις τήν κοινωνικήν, οικονομικήν καί πολιτικήν 
ζωήν τής χώρας, εφ’ όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώ
ματα των άλλων καί δεν παραβιάζει τό Σύνταγμα ή 
τά χρηστά ήθη». Ό ορθόδοξος πολίτης, δ όποιος επι
θυμεί νά ένισχύση οίκονομικώς τήν Εκκλησίαν του καί 
δι* αύτής νά Επιτέλεση κοινωνικόν εργον, δέν δύναται 
νά άναπτύξη Ιλευθέρως τήν προσωπικότητά του, ώς 
πρός τήν συμμετοχήν του εις τήν κοινωνικήν καί οι
κονομικήν ζωήν τής Χώρας, όταν γνωρίζη ότι χωρίς 
νά προσβάλη τό Σύνταγμα ή τά χρηστά ήθη δέν Εχει 
τάς Εγγυήσεις πού προϋποτίθενται άπό τό άρθρο 5 παρ. 
1 τοΰ Συντάγματος, βασικωτέρα των όποιων είναι ή 
Ελεύθερα διάθεσις καί ή κατά τήν αύτοϋ βούλησιν χρή- 
σις τής περιουσίας του.

12. Διά τοΰ άρθρου 7 δημιουργεΐται ή δυνατότης 
έπεμβάσεως τοΰ Κράτους καί εις τό παρόν καί εις τό 
μέλλον επί των έπιδεχομένων άξιοποίησιν ή περαιτέρω 
άξιοποίησιν Εκτάσεων καί άστικών ακινήτων, άνηκόν- 
των εις τάς Ίεράς Μονάς ή εις οίονδήποτε Εκκλησια
στικόν νομικόν πρόσωπον δημοσίου ή ίδιωτικοΰ δικαίου 
τής παραγρ. 4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 590)1977.

Διά τής διατάξεως ταύτης δημιουργεΐται διά τό 
φιλανθρωπικόν εργον τής Εκκλησίας πολύ σοβαρός κίν
δυνος. Πράγματι διά τοΰ άρθρου αύτοΰ (7 παρ. 1) τό 
Κράτος Επεμβαίνει καί εις τήν περιουσίαν όλων των 
Εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιω
τικού δικαίου. Ποια όμως είναι αύτά; Τά εις τό άρ- 
θρον 1 παρ. 4 τοΰ Ν. 590) 1977, εις τό όποιον παρα
πέμπει δ νόμος 1700) 87, καθοριζόμενα νομικά πρόσω
πα δημοσίου δικαίου είναι α) Ή Εκκλησία τής Έλ-



λάδος ώς δλον, β) At Μητροπόλεις, α) αί Ενορίαι μετά 
των Ενοριακών αύτών ναών, δ) αί Μοναί, ε) ή Άποστο- 
λική Διακονία, στ) δ ΟΔΕΠ, ζ) τδ ΤΑΚΕ καί η) 
τό Διορθόδοξον Κέντρον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 
Έξ άλλου εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου είναι τό Εκκλησιαστικόν ’Ορφανοτροφεΐον Βου
λιαγμένης, ώς καί τά λοιπά καθιδρύματα τής ’Αρχιε
πισκοπής ’Αθηνών καί τών Τερών Μητροπόλεων.

Εκ τής συνδεδυασμένης λοιπόν ερμηνείας τών άρ
θρων 7 του Νόμου 1700) 87 καί 1 παρ. 4 τοΰ Νόμου 
590) 1977 συνάγεται άβιάστως, ότι ή Πολιτεία παρεμ
βαίνει αυθαιρέτους εις τήν περιουσίαν ολοκλήρου τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος, τών Τερών Μητροπόλεων, 
τών ’Ενοριών, τών ναών, τών Μονών, του ΟΔΕΠ, τοΰ 
ΤΑΚΕ κ.λπ. Δύναται νά άπογυμνωθή άπό τήν περιου
σίαν της καί αυτή ή Άποστολική Διακονία τής ’Εκ
κλησίας τής Ελλάδος, κύριον Εργον τής οποίας, ώς γνω
στόν, είναι ή εξωτερική καί Εσωτερική Ιεραποστολή. 
Θά στερηθή τής περιουσίας του καί τό Διορθόδοξον 
Κέντρον τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. Θά στερηθή 
τής περιουσίας του τό Όρφανοτροφεΐον Βουλιαγμένης, 
τό Κέντρον Άποκαταστάσεως δυσπροσαρμόστων ατό
μων «Η ΔΑΜΑΡΙΣ», ή «Στέγη Κατάκοιτων Γερόν
των», τά «Σπίτια Γαλήνης τοΰ Χρίστου», ή «Στέγη 
Προνοίας Γερόντων» καί πλήθος παρομοίων εκκλησια
στικών καθιδρυμάτων με σπουδαΐον κοινωνικόν ρόλον 
καί αποστολήν. Καί τό ερώτημα τό όποιον προβάλλει 
κατόπιν τούτων, πέρα πάσης άντικανονικότητος καί 
άντισυνταγματικότητος είναι τούτο : Δύναται πράγματι 
νά ανήκει εις τήν Επικρατούσαν θρησκείαν (’Ορθόδο
ξον ’Εκκλησίαν), καί νά δμιλή όπέρ τής ’Ορθοδοξίας, 
Εκείνος δ όποιος Εχει συνειδητοποιήσει καί άποδέχεται



αύτήν τήν πραγματικότητα, ήτις απειλεί να έκμηδενί- 
ση; τό κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν έργον τής Εκ
κλησίας ;

13. Εις τήν παράγραφον 1 του άρθρου 8 προβλέ- 
πεται ή σύνθεσις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβου
λίου (Κ.Δ.Σ.) τού ’Οργανισμού Διοικήσεως τής Εκ
κλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.).

Δια τής συνθέσεως ταύτης ή Εκκλησία τής Ελλά
δος παύει να διοική καί νά διαχειρίζεται ή Ιδία τήν 
περιουσίαν της, άφοΰ ταύτην διαχειρίζεται τό Κ.Δ.Σ. 
τού Ο .ΔΕ.Π., μέ πλειοψηφίαν μελών τά όποια διορί
ζει τό Κράτος. Πράγματι άπδ τά έπτά (7) μέλη τού 
Κ.Δ.Σ. δ Πρόεδρος ορίζεται άπό τό Υπουργικόν Συμ- 
βούλιον καί τρία (3) μέλη άπό τόν Υπουργόν ’Εθνι
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Ουτω τά ύπόλοιπα 
τρία (3) μέλη τά όποια ορίζονται άπό τήν Διαρκή 
Ίεράν Σύνοδον θά έχουν άπλώς διακοσμητικόν ρόλον, 
διότι ώς μειοψηφία δεν δύνανται νά άποτρέψουν τάς 
αποφάσεις τών 4 μελών τών όριζομένων υπό τής Πο
λιτείας, όσον βλαπτικαί, άντικανονικαί καί άντισυντα- 
γματικαί καί αν είναι αδται.

Έντύπωσιν δημιουργεί ό πλήρης παραμερισμός τού 
’Αρχιεπισκόπου, άπό τήν Προεδρίαν τού ’Οργανισμού 
Διοικήσεως τής ’Εκκλησιαστικής Περιουσίας, ό όποιος 
είναι κατά τούς Ιερούς Κανόνας ό φυσικός πρόεδρος 
τής τοπικής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί φύσει Εκτε
λεστικόν όργανον τής Ίεράς Συνόδου.

Έ εις τό άρθρον 8, παράγρ. 2 προβλεπομένη «γνώ
μη» τής Διαρκούς Ίεράς Συνόδου διά τά εν αύτφ δρι- 
ζόμενα θέματα είναι άνευ άντικρύσματος, διότι δέν εί
ναι όποχρεωτική διά τούς άρμοδίους Υπουργούς.

Μέ τάς παραγράφους 3 καί 4 τού άρθρου 8 παρέ
χεται εις τόν Υπουργόν τό δικαίωμα νά καταργή διά



ΐροποποιήσεων άκόμη καί διατάξεις νόμων ύπό τής 
Βουλής ψηφισθέντων, σχετικών πρδς τα ρυθμιζόμενα 
θέματα. Ούτως ό άρμόδιος Υπουργός ύποκαθιστφ τήν 
Βουλήν, ώς καί ανωτέρω Ελέχθη.

14. Διά τής παραγράφου 6 του άρθρου 8 τροπο
ποιείται τό άρθρον 35 του Νόμου 590)1977, ούτως 
ώστε τά Μητροπολιτικά Συμβούλια να είναι έννεαμε- 
λή. ’Από τα εννέα μέλη ούδένα ορίζει ό Εχων τήν εκ 
των Ιερών Κανόνων αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν Μη
τροπολίτης!

Πράγματι εκτός από τόν Μητροπολίτην, τό Μη- 
τροπολιτικόν Συμβούλιον άπΟτελειται από Ενα Πρω- 
τοδίκην, τόν Δημόσιον Ταμίαν, δύο Κληρικούς πού εκ
λέγονται μέ μυστικήν ψηφοφορίαν άπό τό σύνολον τών 
κληρικών τής Μητροπόλεως καί τέσσαρα λαϊκά μέλη, 
εκλεγόμενα άπό τα λαϊκά μέλη τών Εκκλησιαστικών 
Συμβουλίων τής Μητροπόλεως.

Ούτω ούδείς βρίζεται άπό τόν οίκεϊον Μητροπο
λίτην, ό όποιος άπογυμνοϋται καί εις τό σημεΐον αυτό 
άπό τής σχετικής δικαιοδοσίας καί Εξουσίας, τήν οποίαν 
του παρέχουν οι ιεροί κανόνες.

Εις τήν παράγρ. 6,4 ό Μητροπολίτης, ώς πρός τήν 
εκδοσιν πράξεως συγκροτήσεως του Μητροπολιτικοΰ 
Συμβουλίου, άντικαθίσταται άπό τόν προϊστάμενον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου. Πάντα ταΰτα είναι άντι- 
κανονικά καί Αντισυνταγματικά, άφού εν καθαρώς εκ
κλησιαστικόν δργανον μετατρέπεται ούσιαστικώς εις 
κρατικόν τοιοϋτο κατά σαφεστάτην παραβίασιν θεμε
λιωδών ιερών κανόνων.

Ή άντικανονική αυτή άλλοίωσις τοΰ Μητροπολιτι- 
κοΰ Συμβουλίου δύναται να όδηγήση εις διοίκησιν τής 
Μητροπόλεως υπό μή εκκλησιαστικών φορέων. Τούτο



σαφώς συνάγεται έκ τής διατάξεως τού άρθρου 8 παρ. 
6, περ. 5 κατά την οποίαν τα ουτω συγκροτούμενα Μη- 
τροπολιτικά Συμβούλια αναλαμβάνουν την διαχείρισιν, 
διοίκησιν καί άξιοποίησιν τής περιουσίας τού νομικού 
προσώπου τής Μητροπόλεως, καθώς καί τής περιου
σίας τών Ιερών Προσκυνημάτων τής περιοχής τής οι
κείας Μητροπόλεως. Με αύτόν τόν τρόπον τδ Κράτος 
υπεισέρχεται εις τά οικονομικά τών Μητροπόλεων καί 
τών Ιερών Προσκυνημάτων καί δύναται νά έπωφε- 
ληθή ακόμη καί έκ τών εύλαβών αφιερωμάτων τών 
πιστών.

Ούτως δμως ή διοίκησις καί ή διαχείρισις τών οι
κονομικών τής Μητροπόλεως γίνεται άντικανονικώς. 
Τα Ιερά Προσκυνήματα κανονικώς πρέπει νά διοι- 
κούνται όπδ τής Εκκλησίας καί μόνον διά τών άρμο- 
δίων αύτής οργάνων (έπίσκοπος, οικονόμος, κ.λπ.) .

Καί έδώ πρδς άντιμετώπισιν τυχόν δυσχερειών προ- 
βλέπονται Προεδρικά Διατάγματα, μέ τά όποια τό 
Κράτος, δια τού Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, μετά γνώμην τής Διαρκούς Τέρας Συνόδου 
(δχι όποχρεωτικώς λαμβανομένην όπ’ δψιν) δύναται 
να καθοριζη και άλλον τρόπον διαχειρίσεως τών προσ
κυνημάτων.

15. Κατά την παράγραφον 7 τού άρθρου 8 «τη 
διαχείριση, διοίκηση και αξιοποίηση γενικά της πε
ριουσίας των εφημεριακών ιερών ναών έχει το Εκκλη
σιαστικό Συμβούλιο». Ή διάταξις αϋτη είναι όμοία 
πρδς τήν μέχρι τούδε ίσχύσασαν διάταξιν τού άρθρου 
7 παρ. 1 τού Κανονισμού 8)1979 «Περί Τερών Ναών 
καί Ενοριών» (Φ.Ε.Κ. A 1/1980). Εις άμφότερα ή 
σύνθεσις είναι πενταμελής, μέ πρόεδρον έφημέριον. Τά 
τέσσαρα δμως λαϊκα μέλη, ένφ μέχρι τώρα έξελέγοντο



καί διωρίζοντο εκ του καταλόγου των Ενοριτών από 
τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, μετά προτασιν τοΰ οι
κείου Μητροπολίτου, τώρα θά Εκλέγωνται διά μυστι
κής ψηφοφορίας έκ τοΰ συνόλου τών Ενοριτών, που 
Εχουν συμπληρώσει το 18ον Ετος τής ήλικιας αυτών 
καί είναι ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αί μέχρι τώρα εγγυή
σεις, όπως π.χ. «Να είναι άφωσιωμένον τέκνον τής 
Εκκλησίας» (Κανονισμός 8/1979, Αρθρον 7, παρ. 2, 
στ') δέν υπάρχουν εις τόν νέον νόμον. Ουτω θά δυνα- 
ται να έκλεγή μέλος τού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
Ακόμη καί ατομον Εχθρικόν ή Αδιάφορον Εναντι τής 
Εκκλησίας, αρκεί νά άναγράφεται εις τήν ταυτότητά 
του ότι είναι Χριστιανός ’Ορθόδοξος!

Τούτο όμως είναι Αντικανονικόν, διότι μετατρέπει 
τό κύτταρον τής Εκκλησίας, τό όποιον είναι ή Ενορία, 
άπό χριστοκεντρικόν καί έπισκοπικοκεντρικόν εις λαϊ- 
κιστικόν, χαρακτηριστικόν τών Προτεσταντικών Κοι
νοτήτων καί όχι τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, εις την 
όποιαν δεν ύπάρχουν Εκκλησιαστικά λειτουργήματα ή 
διακονήματα, δυνάμενα να Αναληφθοΰν Αν ευ τής αδειας 
ή τουλάχιστον τής συγκαταθέσεως τοΰ οικείου Επισκό
που. ’Αποτελεί άλλοίωσιν τής κανονικής τάξεως τής 
’Εκκλησίας. Άκόμη ανοίγει τήν θύραν διά τήν είσο
δον τοΰ κομματισμού εις τάς Ενορίας καί γενικωτερον 
τήν ’Εκκλησίαν.

Τά πολιτικά κόμματα ή οργανωμένα συμφέροντα 
Εάν θελήσουν νά άλώσουν τάς Ενορίας διά νά Αποκομί
σουν ίδια όφέλη, είναι βέβαιον ότι Εμφανώς ή άφανώς, 
Αμέσως ή Εμμέσως, θά προσπαθήσουν νά προωθήσουν 
εις τά ’Εκκλησιαστικά Συμβούλια τών ενοριών καί δΓ 
αυτών εις τά Μητροπολιτικά συμβούλια «ήμετέρους». 
Τό δέλεαρ είναι ισχυρόν, διότι τό κόμμα ή τά όργα-



νωμένα συμφέροντα, εις περίπτωσιν επιτυχίας μιας 
τοιαύτης προσπάθειας θά διαχειρίζωνται καί θά διοι
κούν τα της Ενορίας καί θά διαθέτουν τά χρήματα του 
ίεροΰ ναοΰ καί των προσκυνημάτων, άκόμη καί τά προ- 
ερχόμενα εκ του κηρού, του φιλοπτώχου ή καί των δω
ρεών (’Άρθρον 109 του Συντάγματος) διά σκοπούς 
εξυπηρετοΰντας αμέσως ή έμμέσως τδ κόμμα ή τά οργα
νωμένα συμφέροντα. Εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν τδ 
άμιγώς Εκκλησιαστικόν ε'ργον δέν θά δύναται νά έπι- 
τελεσθή, έάν δέν συγκατατεθοϋν τδ κόμμα ή τά οργα
νωμένα συμφέροντα. Ή άντικανονικότης καί άντισυν- 
ταγματικοτης τοιούτων ρυθμίσεων είναι προφανής.

16. Τδ άρθρον 9 προβλέπει ίδρυσιν με Προεδρικδν 
Διαταγμα ( Γπουργ. Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων καί Οικονομικών) Νομικού Προσώπου ’Ιδιωτι
κού Δικαίου, τδ όποιον, σφετεριζόμενον εκκλησιαστι
κήν περιουσίαν καί συνταγματικώς κατωχυρωμένην καί 
υπο τών Τερών Κανόνων προβλεπομένην, έκκλησιολο- 
γικώς δέ θεμελιωμένην επισκοπικήν διοίκησιν, διαθέ
τει τήν περιουσίαν αύτήν διά σκοπούς, οί όποιοι Επρεπε 
νά πραγματοποιούνται διά κρατικών χρημάτων. Οί 
σκοποί όμως αύτοί δύνανται νά είναι καί ξένοι πρδς 
τήν Εκκλησίαν, χωρίς νά άπεκλείεται μάλιστα εις τι- 
νας περιπτώσεις, νά είναι καί αντίθετοι πρδς Αυτήν, 
ενφ αί πολλαπλαΐ άνάγκαι τής Εκκλησίας δέν θά ικα
νοποιούνται, αφού τά χρήματά της θά διατίθενται ερή
μην αύτής.

ΠΟΡΙΣΜΑ

1. Ο ψηφισθείς νόμος, διά τούς εν τή παρούση 
γνωμοδοτήσει επιστημονικούς λόγους, είναι άναμφιβό-



λως πολλαπλός άντισυνταγματικός, διότι παραβιάζει 
ούσιώδη άρθρα τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος (άρθρα 3, 
4, 5, 13, 17 -18, 48, 72, 87 καί 109) καί θεμελιώ- 
δεις Ιερούς Κανόνας, ο! όποιοι έχουν καθορίσει τό πο
λίτευμα της ’Ορθοδόξου Εκκλησίας ώς Συνοδικόν - ’Ε
πισκοπικόν, ενεκα του όποιου δ καθ’ οΕονδήποτε άλλον 
τρόρον (δηλ. άνευ συμφώνου γνώμης Επισκόπου ή επι
σκόπων) προσδιορισμός ή διορισμός, ή εκλογή εκκλη
σιαστικών όργάνων είναι Εκκλησιολογικώς καί κανσνι- 
κώς απαράδεκτος.

2. 01 Ιεροί Κανόνες αποτελούν Εν συνόλψ οίονεί 
Κώδικα, ίσχύοντα δι’ όλας τάς ’Ορθοδόξους ’Εκκλη
σίας. Τούτους δεν δύναται να παραβιάση ούτε ή ’Εκ
κλησία τής Ελλάδος, ούτε ή Πολιτεία, χωρίς να πλή
ξη τα θεμέλια δλοκλήρου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
τής Οικουμένης καί ιδιαιτέρως του ’Ορθοδόξου Ελ
ληνισμού.

3. Ή ’Εκκλησία πρέπει να άγωνισθή, ώστε τά Εκ
κλησιαστικά πράγματα να κρίνωνται εις τελευταΐον 
βαθμόν όχι άπό άμιγώς πολιτικόν Βικαστήριον, άλλα 
άπό άνώτατον ’Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον, τό όποιον 
κανονικός πρέπει νά είναι ή Ιερά Σύνοδος τής Ιε
ραρχίας, τής όποιας ή σύνθεσις διασφαλίζει τήν πλη
ρότητα τής Ιεροσύνης καί τής άποστολικής διαδοχής 
εν τοϊς έπισκόποις. Εις είδικάς περιπτώσεις, Επί θε
μάτων γενικωτέρας φύσεως καί θεμελιώδους σημασίας 
καί ευθύνης διά τήν «Καθολικήν» ’Ορθοδοξίαν, τήν άνω- 
τάτην Αποφασιστικήν Εξουσίαν Εχει ή Πανορθόδοξος 
καί Οικουμενική Σύνοδος.

Τά κοσμικά δικαστήρια, μή Ιχοντα Αρμοδιότητα νά 
ερμηνεύσουν αυθεντικός τά ιερά κείμενα, πλανώνται



πολλάκις εις τάς έκκλησιαστικάς αυτών αποφάσεις, πα- 
ραγνωρίζοντα συνήθως τον εντελώς διάφορον καί ειδι
κόν χαρακτήρα τής Εκκλησιαστικής (επισκοπικής, 
συνοδικής καί άποστολικής προελεύσεως) διοικήσεως. 
’Ασχολούμενα με την «νομιμότητα» πράξεων τάς οποίας 
κρίνουν επί τή βάσει τών νόμων τοϋ πολιτειακού νομο- 
θέτου, γίνονται μοιραίως ένίοτε ή αιχμή τοΰ δόρατος 
διά τοΰ όποιου ό «Καΐσαρ» πλήττει τό σώμα Χρίστου, 
τό οποίον είναι ή Εκκλησία καί τής όποιας κύριον χα
ρακτηριστικόν τής ταυτότητάς της είναι τό αύτοδιοί- 
κητον.

4. Διά τό έξόφθαλμον τής άντικανονικότητος τοΰ 
νόμου 1700) 87 περιωρίσθημεν εν τή παρούση γνωμο- 
δοτήσει εις τήν άναφοράν ώρισμένων μόνον εκ τών υπό 
τοΰ νόμου τούτου πληττομένων ιερών κανόνων. Ή πλή
ρης καί λεπτομερής εκθεσις δλων τών παραβιάσεων 
τών ιερών κανόνων, αί όποιαι γίνονται υπό τοΰ νόμου, 
άπαιτεΐ έκτεταμένην εργασίαν, εκφεύγουσαν τών πλαι
σίων μιας γνωμοδοτήσεως.
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