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ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Ἡ παξνῦζα κειέηε θέξεη ηόλ ηίηιν «Γνγκαηηθή δηδαζθαιία θαί Ἱεξνί Καλόλεο
ζηόλ Καηαζηαηηθό Υάξηε ηῆο Ἐθθιεζίαο ηῆο Κξήηεο» θαί ἔρεη ὡο ζθνπό λά δείμεη ηήλ
παξνπζία ηῆο δνγκαηηθῆο δηδαζθαιίαο θαί ηῶλ ἱεξῶλ θαλόλσλ ηῆο ξζνδόμνπ
Ἐθθιεζίαο ζηόλ Καηαζηαηηθό Υάξηε ηῆο Κξεηηθῆο Ἐθθιεζίαο, ηό Ν.4149/1961. Οἱ
ἱεξνί θαλόλεο ηῆο Ἐθθιεζίαο ἐθθξάδνπλ κέ πξαθηηθό ηξόπν ηή δνγκαηηθή ηεο
δηδαζθαιία θαί ἑπνκέλσο δέλ λνεῖηαη ἱεξόο θαλόλαο, ἀθόκα θαί ὁ πηό πξαθηηθόο,
ρσξίο ηό δνγκαηηθό πεξηερόκελν ηῆο πίζηεσο.  λνκνζέηεο ηνῦ ζπγθεθξηκέλνπ
Καηαζηαηηθνῦ Υάξηε ὄρη κόλν ηνλίδεη ζέ πνιιά ζεκεῖα ηήλ εὐζύλε ηῶλ ἀξρηεξέσλ ηῆο
Κξήηεο γηά ηή δηαηήξεζε ηή δνγκαηηθῆο δηδαζθαιίαο, ἀιιά θαί ζέ ὅια ηά ἄξζξα ηνῦ Ν.
4149/1961 ζηεξίδεηαη ζέ ζπγθεθξηκέλνπο ἱεξνύο θαλόλεο γηά λά λνκνζεηήζεη γηά ηήλ
Ἐθθθιεζία. Φπζηθά δέλ ἀλαθέξεη πνηέ ζπγθεθξηκέλα πνηνί εἶλαη αὐηνί νἱ θαλόλεο,
θαζώο αὐηό δέλ εἶλαη ηό ἀληηθείκελν ηνῦ λνκνζέηε ἀιιά ηῶλ εἰδηθῶλ λνκηθῶλ θαί ηῶλ
ζενιόγσλ. Ἡ κειέηε κέζα ἀπό ηήλ ἐμέηαζε ηῶλ ἄξζξσλ ηνῦ Ν. 4149/1961 πνῦ
ἀλαθέξνληαη ζηή ζύγθιεζε ηῆο Ἱεξᾶο Ἐπαξρηαθῆο πλόδνπ, ηήλ ἐμέηαζε ηῆο
δηθαηνινγεκέλεο ἀπνπζίαο ηῶλ ἐπηζθόπσλ ἀπό ηίο ζπλεδξηάζεηο ηῆο πλόδνπ, ηόλ
ηξόπν ἐθινγῆο ηῶλ ἀξρηεξέσλ, ηήλ ἀκθίεζε ηῶλ θιεξηθῶλ θαί ηόλ ηξόπν ηῆο
κεηαθίλεζήο ηνπο ζέ μέλεο ἐπαξρίεο, ηήλ πεξηνπζία θιεξηθῶλ θαί κνλαρῶλ θαί ηή
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δηαθύιαμε ηῆο κεηά ηόλ ζάλαην αὐηῶλ θαζώο θαί ηήλ παξνπζία ηνῦ ἀθνξηζκνῦ κέζα
ζηήλ Ἐθθιεζία ηῆο Κξήηεο, πξνζπαζεῖ λά θάλεη ἐκθαλεῖο ηνπο ἱεξνύο θαλόλεο ζηνύο
ὁπνίνπο ζηεξίρηεθε ὁ λνκνζέηεο γηά λά ζπληάμεη ηό Ν. 4149/1961. Ἡ ἐκθάληζε ὅκσο
ηῶλ ἱεξῶλ θαλόλσλ εἶλαη νὐζηαζηηθά ἡ ἔθζεζε ηῆο ἴδηαο ηεο δνγκαηηθῆο δηδαζθαιίαο
ηῆο Ἐθθιεζίαο πνῦ ἀθήλεη ἔθδεια ηά ζεκάδηα ηεο ζέ ὅιεο ηίο πηπρέο ηνῦ πνιηηηζκνῦ,
κία ἐθ ηῶλ ζπνπδαηνηέξσλ εἶλαη ζίγνπξα ἡ λνκνζεζία ἑλόο ζύγρξνλνπ εὐξσπατθνῦ
θξάηνπο.

1.ΕΙΑΓΧΓΗ
(Ἡ ἀνθπώπινη ὕπαπξη καί ὁ πολίηηρ ηοῦ Κπάηοςρ)
Ἡ Πνιηηεία θαί  θθιεζία εἶλαη δχν ἐληειῶο δηαθνξεηηθνί, κεηαμχ ηνπο, ζεζκνί. Ἡ κεγάιε ηνπο
δηαθνξά ἔγθεηηαη ζηφλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κέ ηφλ ὁπνῖν ἀληηκεησπίδνπλ θαί ὑπεξεηνῦλ ηφλ ἄλζξσπν. Ἡ
Πνιηηεία ἀληηκεησπίδεη ηφλ ἄλζξσπν ὡο πνιίηε θαί ὑπάξρεη γηά λά ἐμαζθαιίδεη θαί λά ἀπνθαζηζηᾶ ηήλ
δεκφζηα ηάμε θαί ἀζθάιεηα ζηήλ ρψξα, ἀπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηά ηήλ εὐεκεξία ηῶλ πνιηηῶλ ζέ θάζε
πηπρή ηῆο δσῆο ηνπο. Ἡ θθιεζία ἀληηκεησπίδεη θαί ὑπεξεηεῖ ηφλ ἄλζξσπν ὡο ἑληαία ὕπαξμε πνχ

3
ἀπνηειεῖηαη ἀπφ ηφ λνῦ, ηφ ιφγν, ηή βνχιεζε, ηή θξφλεζε, ηήλ ἐιεπζεξία, ηφ αὐηεμνχζην, ιεηηνπξγίεο πνχ
ἐθθξάδνληαη κέ ηφ ζῶκα, θαη επηδηψθεη λα ηνπ παξέρεη ηνλ αγηαζκφ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο.
Ἡ δηαθνξεηηθή ἀληηκεηψπηζε ηνῦ ἀλζξψπνπ ἀπφ ηνχο δχν ζεζκνχο θαηαδεηθλχεη θαί ηή κεγάιε ηνπο
δηαθνξά. Σφ Πνηληθφ Γίθαην ιέγεη πψο  πξφζεζε δέλ εἶλαη πνηέ ἔγθιεκα, γηαηί ηφ ἔγθιεκα μεθηλᾶ πάληνηε
ἀπφ ηήλ πξάμε θαί κεηά. Θέινπκε πξάμε θαί ἀπφδεημε ηῆο πξάμεσο γηά λά θαηαινγήζνπκε ζέ θάπνηνλ ηφ
ἔγθιεκα. Ἡ ὁκνινγία ἑλφο κάξηπξα πψο κηζνῦζε ηφ ζχκα θαί ἤζειε λά ηφ ζθνηψζεη, ἀιιά θάπνηνο άιινο
ηνλ πξφιαβε δηαπξάηηνληαο ην θφλν, δέλ ἔρεη θακία βαξχηεηα γηά ηφλ δηθαζηή, ἐθφζνλ ὁ κάξηπξαο
παξνπζηάδεη ἰζρπξφ ἄιινζη γηά ηήλ ὥξα ηνῦ ἐγθιήκαηνο. Ἀληηζέησο ζχκθσλα κέ ηή δνγκαηηθή δηδαζθαιία
ηῆο θθιεζίαο θαί κφλν ἕλαο ινγηζκφο εἶλαη ἱθαλφο θαηαζηεῖ ηξνκεξά θαηαζηξνθηθφο γηά ηφλ ἄλζξσπν,
ἀθξηβῶο γηαηί ἀληηκεησπίδεη ηφλ ἄλζξσπν ὡο ἑληαία ὕπαξμε μεθηλψληαο ἀπφ ηφ λνῦ.
 Υξηζηφο πνιιέο θνξέο ζηή δεκφζηα δηδαζθαιία ηνῦ ηφληζε αὐηφ ηφ ιεπηφ ζεκεῖν. Κάπνηε εἶπε
ζηφλ ἀθξναηέο ηνπ πῶο ζχκθσλα κέ ηή δίδαζθαιία ηῶλ ἀξραίσλ, δειαδή ηῆο Παιαηᾶο Γηαζήθεο, δέλ
πξέπεη θάπνηνο λά θάλεη θφλν.  ἴδηνο ὅκσο ηνχο ζπκβνχιεςε πψο θαί κφλν πνχ ζά ὀξγηζζεῖ θάπνηνο
ἐλαληίνλ ηνῦ ἀδεθνῦ ηνῦ εἶλαη ἔλνρνο θφλνπ.2 Ἡ ἐλ ιφγσ θξάζε ηνῦ εἶλαη πνιχ ἀιεζηλή, γηαηί ιφγσ ηῆο
ὑπαξμηαθῆο ἑλφηεηαο ηνῦ ἀλζξψπνπ ἄλ ὁ ἄλζξσπνο κνιχλεη ηφ ινγηζκφ ηνπ κέ ηφ ζπκφ, εἶλαη πνιχ εὔθνιν
θάπνηα ζηηγκή αὐηή  κφιπλζε λά ἐπεθηαζεῖ ζέ ὅιε ηήλ ὑπφινηπή ὕπαξμε ηνπ, ζπλεπῶο θαί ζηφ ζῶκα, θαί
λά πξνβεῖ ζέ θφλν. Ἄλ ὁ ἄλζξσπνο δέλ θφςεη ἀκέζσο ηφλ ινγηζκφ θαί ηφλ ἀθήζεη λά ἐκθσιεπζεῖ κέζα
ηνπ, ζά δηαβξψζεη ὁιφθιεξε ηήλ ὕπαξμή ηνπ θαί ἀξγά ἤ γξήγνξα ζά ἔξζεη  ηξαγηθή θαηάιεμε, εἴηε ἐλ
βξαζκῶ ςπρῆο εἴηε ὡο ἐθδήισζε ηνῦ ἀπσζεκέλνπ. Γί΄ αὐηφ πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ιέγεη ὁ Υξηζηφο πψο θαί
ἐθεῖλνο πνχ ζά ἀπνθαιέζεη ηφλ ἀδεξθφ ηνῦ «Ραθᾶ», δειαδή ἀλφεην, ζά πξέπεη λά παξαπεκθζεῖ ζηφ
δηθαζηήξην, θαζψο θαί ἐθεῖλνο πνχ ζά πεῖ ηφλ ἀδεξθφ ηνῦ «Μσξέ» ζά πξέπεη λά παξαδνζεῖ ζηήλ πχξηλε
γέελλα.3 Δἶλαη ἰδηαηηέξσο ζεκαληηθή  ἔθθξαζε ηνῦ Υξηζηνῦ ηῷ ἀδεξθῶ αὐηνῦ. Ὅηαλ νἱ ιέμεηο κσξέ θαί
ξαθά δηαηππψλνληαη πξφο ἕλαλ μέλν, εἶλαη ιέμεηο πνχ ἔθεξε  ἔληαζε ηῆο ζηηγκῆο, ἐθφζνλ δέλ γλσξίδνληαλ
θαί παιηφηεξα γηά λά ὑπάξρεη πξνεγνχκελε ἐκπάζεηα, ἑπνκέλσο εἶλαη ιέμεηο ρσξίο νὐζία, γη’ αὐηφ θαί δέλ
εἶλαη δηαβξσηηθέο γηά ηήλ ἀλζξψπηλε ὕπαξμε, δειαδή δέλ εἶλαη ἁκαξηία. Ὅηαλ ὅκσο νἱ ιέμεηο αὐηέο
δηαηππψλνληαη ἀπφ θάπνηνλ γηά ηφλ ἀδεξθφ ηνπ, δειαδή ηφλ ἄλζξσπν κέ ηφλ ὁπνῖν ζπλαλαζηξέθεηαη θάζε
κέξα (ηή ζχδπγφ ηνπ, ηά παηδηά ηνπ, ηφλ ζπλάδεξθφ ηνπ, ηνχο ζπγγελεῖο ηνπ, ηφ γείηνλά ηνπ), αὐηφλ πνχ
ἀπνθαιεῖ  Ἁγία Γξαθή «ὁ πιεζίνλ», ηφηε δέλ εἶλαη θαζφινπ ηπραῖεο ἐθθξάζεηο ἀιιά θξχβνπλ ἀπσζεκέλα
κίαο δηαβξσκέλεο ὕπαξμεο πνχ, δνζείζεο εὐθαηξίαο, μέξεη λά πεηάμεη ηφ θαξκάθη πνχ θξχβεη κέζα ηεο.
θηφο ἀπφ ηφ ζπκφ  ἀλζξψπηλε ὕπαξμε κπνξεῖ λά δηαβξσζεῖ θαί ἀπφ ηνχο ζαξθηθνχο ινγηζκνχο,
νἱ ὁπνῖνη ἐμίζνπ εὔθνια ἐθδειψλνληαη γξήγνξα ζηήλ ὑπφινηπε ὕπαξμε θαηαιήγνληαο ζηφ ζῶκα. Μφιηο ὁ
Υξηζηφο ηειείσζε ηή ἀλαθνξά ηνπ ζηφ ζπκφ, ακέζσο ζπκπιήξσζε πψο νἱ ἀξραῖνη ἔιεγαλ ἐπίζεο νὐ
κνηρεύζεηο, γηά λά πξνζζέζεη ὁ ἴδηνο πψο θαί κφλν πνχ ζά ἐπηζπκήζεη ἕλαο ἄλδξαο κία μέλε γπλαίθα «ἤδε
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ἐκνίρεπζελ αὐηήλ ἐλ ηή θαξδία αὐηνῦ»4. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ὁ 22νο θαλφλαο ηῆο Γ΄ Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ
ηνλίδεη αὐηφ ηφ ζεκεῖν ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο, αλαθεξφκελνο ζηελ θάζαξζε ησλ ζθέςεσλ ζηα πιαίζηα ηεο
ππαξμηαθήο ελφηεηνο ηνπ αλζξψπνπ.5 Δἶλαη πξνθαλέο πψο ἕλαο ζαξθηθφο ινγηζκφο γηά κία μέλε γπλαίθα
δέλ εἶλαη ηφ ἴδην πξάγκα κέ ηήλ ὁινθιεξσκέλε ζαξθηθή πξάμε κέ αὐηήλ. Ὅκσο  ὁινθιεξσκέλε ἐξσηηθή
πξάμε πνχ ἐθθξάδεηαη κέ ηή ζάξθα, πάληνηε μεθηλᾶ ἀπφ ἕλαλ ινγηζκφ, ὁ ὁπνῖνο ἐλῶ θαίλεηαη ἀζῶνο δέλ
εἶλαη θαζφινπ, γηαηί ιφγσ ηῆο πιήξνπο ὑπαξμηαθῆο ἑλφηεηνο ηνῦ ἀλζξψπνπ ηφ πέξαζκα ἀπφ ηφ ινγηζκφ
ζηήλ πξάμε δέλ εἶλαη θαζφινπ δχζθνιν, θαηαιήγνληαο πνιιέο θνξέο ζέ ηξαγσδία.
Ἕλα ἀθφκα ζεκεῖν ζηφ ὁπνῖν θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά πψο  θθιεζία ἁγηάδεη ζπλνιηθά ηήλ
ἀλζξψπηλε ὕπαξμε εἶλαη ηφ ζέκα ηνῦ ὅξθνπ.  Υξηζηφο ηνλίδεη πψο ὅηαλ ὁ ἄλζξσπνο δηαηεξεῖ θαζαξή θαί
ηίκηα ηήλ ὕπαξμε ηνπ, ηφ λαί πνχ ιέγεη εἶλαη πξαγκαηηθά λαη, θαί ηφ νὔ εἶλαη πξαγκαηηθά νὔ. Αὐηφ δέλ
ἐμαζθαιίδεηαη ηφζν κέ ηήλ ἐμσηεξηθή λνκηθή ηήξεζε ηῶλ ὅξθσλ,  ὁπνία πνιιέο θνξέο εἶλαη ὑπνθξηηηθή θαί
παξαπιαλεηηθή, ὅζν θπξίσο θαη κέ ηήλ θαζαξφηεηα ηῆο ὑπάξμεψο ηνπ. Σήλ ηήξεζε ηνῦ λφκνπ
ἐθκεηαιιεχνληαλ ὑπνθξηηηθά νἱ Φαξηζαῖνη βαζηδφκελνη ζηά ἐμσηεξηθά ζρήκαηα ηνῦ Μσζατθνῦ Νφκνπ, ρσξίο
ηήλ ἐζσηεξηθή θαζαξφηεηα ηῆο ὑπάξμεψο ηνπο, γηά λά δείμνπλ θαηλνκεληθά – ὑπνθξηηηθά πψο εἶλαη θαζαξνί.
Γη’ αὐηφ ὁ Υξηζηφο ὑπνγξακκίδεη πῶο ὅηαλ ὁ ιφγνο καο δέλ εἶλαη ἁπιῶο ἕλα λαί ἤ ἕλα νὐ ἅιιά πξνζπαζεῖ
λά ζηεξηρηεῖ ζέ ἐμσηεξηθνχο ὅξθνπο αὐηνῦ ηνπ θφζκνπ, ὅξθνπο ζηφλ νὐξαλφ ἤ ζηή γῆ ἤ ζηά Ἱεξνζφιπκα
ηφηε ζίγνπξα πξνέξρεηαη ἐθ ηνῦ πνλεξνῦ.6 Ἀληηζέησο ἄλ ὑπάξρεη  ἐζσηεξηθή θαζαξφηεηα ηνῦ ἀλζξψπνπ,
ηφηε δέλ ἐλνριεῖ θαζφινπ θαί  ἐμσηεξηθή ηήξεζε ηνῦ ὅξθνπ πνχ κπνξεῖ λά ἐπηβάιεη  ἑθάζηνηε Πνιηηεία.
Ὅπσο  δηάβξσζε ηνῦ ἀλζξψπνπ μεθηλᾶ ἀπφ ηφλ λνῦ ἔηζη θαί ὁ ἁγηαζκφο ηῆο ὑπάξμεσο ηνῦ μεθηλᾶ
θαί πάιη ἀπφ ηφλ λνῦ.7 Ἡ ιέμε κεηάλνηα δειψλεη ηήλ ἀιιαγή ηνῦ λνῦ,  ὁπνία ζά ἐπεξεάζεη ὁιφθιεξε ηήλ
ὑπφινηπή ηνπ ὕπαξμε. Ἡ θθιεζία ἀζρνιεῖηαη κφλν κέ ηνχο ινγηζκνχο ηνῦ ἀλζξψπνπ ρσξίο λά ἐμεηάδεη
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Πξφδξνκνπ Η. Ἀθαλζφπνπινπ, Κώδηθαο Ἱεξῶλ Καλόλσλ θαί Ἐθθιεζηαζηηθῶλ Νόκσλ (κέ ἑξκελεία ηῶλ Ἱεξῶλ
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Καλόλσλ, ἀλαζεσξεκέλε θαί ζπκπιεξσκέλε), θδφζεηο Ἀδεξθῶλ Κπξηαθίδε Α.Δ., Θεζζαινλίθε 1995 , ζει. 204.
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Γηά ηήλ ἑλφηεηα λνῦ, ινγηθνῦ κέ ηήλ ὑπφινηπε ὕπαξμε ηνῦ ἀλζξψπνπ βι. Γεσξγίνπ Γ. Μαξηδέινπ, Ἡ γέλλεζε ηνῦ

Τἱνῦ θαί ἡ ἐιεπζεξία ηνῦ Παηέξα θαηά ηήλ παηεξηθή παξάδνζε ηνῦ Γ΄ αἰώλα, δεκνζηεπκέλν ζηφ ξζόδνμν δόγκα θαί
ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο, Μειεηήκαηα δνγκαηηθῆο ζενινγίαο Ἅ΄ ηόκνο, ἐθδφζεηο Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 1993,
ζέι. 67 θαί ἑμῆο˙  ἀπνθαηηθόο ραξαθηήξαο ηνῦ ηξόπνπ ὑπάξμεσο ηῶλ πξνζώπσλ ηῆο Ἄγ. Σξηάδνο θαηά ηό Μ.
Βαζίιεην, δεκνζηεπκέλν ἐπίζεο ζηφ ξζόδνμν δόγκα θαί ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο, Μειεηήκαηα δνγκαηηθῆο
ζενινγίαο Α΄ ηόκνο, ζει. 89 θαί ἑμῆο۠ Λνγηθό θαί αὐηεμνύζην θαηά ηόλ Ἄγ. Ἰσάλλε ηό Γακαζθελό, δεκνζηεπκέλν ζηφ
ξζόδνμν δόγκα θαί ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο, Μειεηήκαηα δνγκαηηθῆο ζενινγίαο Β΄ ηόκνο, ἐθδφζεηο Π. Πνπξλαξά
Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 113 θαί ἑμῆο˙ Λνγηθό θαί ἀπνθάιπςε θαηά ηό Λνύζεξν θαί ηήλ ξζόδνμε παξάδνζε,
δεκνζηεπκέλν ζηφ ξζόδνμν δόγκα θαί ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο, Μειεηήκαηα δνγκαηηθῆο ζενινγίαο Β΄ ηόκνο, ζει.
232 θαί ἑμῆο. Νίθνπ Αζ. Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαί πκβνιηθή Θενινγία Β΄ ηόκνο (ἔθζεζε ηῆο ὄξζόδνμεο πίζηεο ζέ
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ἀληηπαξάζεζε κέ ηή δπηηθή ρξηζηηαλνζύλε), ἔθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 2004 , ζει. 501 θαί ἑμῆο.
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πνηέ ἐμνπζηαζηηθά ηίο πξάμεηο ηνπ, γηαηί εἶλαη ζίγνπξε πψο ζέ ὅπνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ὁ λνῦο ηνῦ
ἀλζξψπνπ, ἀλάινγεο ζά εἶλαη θαί νἱ πξάμεηο ηνπ. ηφ κπζηήξην ηῆο ἱεξᾶο ἐμνκνινγήζεσο ὁ πηζηφο
ἀλαθέξεη ὀλνκαζηηθά ηίο πξάμεηο ηνπ, εἴηε δηαβξσκέλεο θαί μέλεο πξφο ηή ράξε ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, εἴηε
ἁγηαζκέλεο κέ ηή ράξε ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, ρσξίο λά ὑπάξρεη θαλέλαο ἀπνιχησο κεραληζκφο ἀπφ ηήλ
πιεπξά ηῆο θθιεζίαο γηά λά ἐμαθξηβψζεη ἄλ αὐηά πνχ ηνῦ ιέγεη ὁ ἐμνκνινγνχκελνο εἶλαη ἀιήζεηα ἤ
ςέκαηα. Ἀληηζέησο ὁ ἀλαθξηηήο ἤ ὁ δηθαζηήο ηῆο ὀξγαλσκέλεο Πνιηηείαο δέλ βαζίδεηαη πνηέ κφλν ζηά
ιεγφκελα ηνῦ κάξηπξα ἤ ηνῦ θαηεγνξνπκέλνπ, ἀιιά πάληνηε ἔρεη ηφλ ἀπαξαίηεην θξαηηθφ κεραληζκφ γηά λά
δηαζηαπξψζεη θαί λά ἐμαθξηβψζεη ηήλ θαηάζεζε ηνῦ κάξηπξα.
πεηδή ὁ ιφγνο ηῆο θθιεζίαο εἶλαη ἁγηαζηηθφο θαί ὑπαξμηαθφο θαζίζηαηαη πάληνηε ζθάλδαιν γη’
αὐηφλ ηφλ θφζκν. Αὐηφο ὁ θφζκνο ζέ θάζε ἐπνρή ζά ἀπνξξίπηεη ηήλ θθιεζία ἤ ζά ηήλ δέρεηαη κέ κεγάιε
δπζθνιία, γηαηί ὁ ιφγνο ηεο, ἐθφζνλ δέλ εἶλαη λνκηθφο ἤ πνιηηηθφο πνχ ἐπηζπκεῖ λά θέξεη ηή δεκφζηα ηάμε,
εἶλαη βαξχο θαί ζθιεξφο. Ἀθφκα θαί ηή ζηηγκή πνχ ὁ Υξηζηφο ἑηνηκαδφηαλ λά πεῖ ηφ «Σεηέιεζηαη»,
ἀπεπζχλζεθε ζηφλ ἐθ δεμηῶλ ηνπ ιεζηῆ, ἕλαλ κεγάιν θαθνῦξγν θαί ἐγθιεκαηία, θαί ηνῦ εἶπε πψο ἀπφ
ἐθείλε ηήλ ὥξα ζά ἦηαλ καδί ηνπ ζηφλ παξάδεηζν.8 Οἱ ζπγγελεῖο ηῶλ ζπκάησλ ηνῦ ιεζηῆ πνῦ ζά ηφ
ἄθνπζαλ θάησ ἀπφ ηφ ζηαπξφ, εἶλαη ἀδχλαηνλ, κέ ηά θνζκηθά κέηξα λά πίζηεςαλ ζηφ Υξηζηφ. Ἕλαο
ἐγθιεκαηίαο ζθφησζε ἤ βίαζε ηφ παηδί ηνπο, θαί ἀθνῦλ ἀπφ ηφλ Ἰεζνῦ πνῦ ἐπαγγέιεηαη πῶο ἔθεξε ηή
ζσηεξία ζηφλ θφζκν, πῶο ἀπφ ἐθείλε ηήλ ὥξα ζά ηφλ εἶρε καδί ηνπ ζηφλ παξάδεηζν. Μέ ηά κέηξα αὐηνῦ
ηνπ θφζκνπ ὁ ἄλζξσπνο δέλ κπνξεῖ λά ηφ δερηεῖ θαί ζηφ ζεκεῖν αὐηφ θαίλεηαη πφζν ζθαλδαιῶδεο γεγνλφο
εἶλαη ὁ ἁγηαζκφο ηῆο ἀλζξψπηλεο ὑπάξμεσο πνχ ραξίδεη  θθιεζία, ἀιιά ἀθφκα θαί ὁ ἴδηνο ὁ ιφγνο ηεο.
Ἀληηζέησο ὁ πνιηηηθφο θαί λνκηθφο ιφγνο εἶλαη πνιχ εὔθνιν λά γίλεη εὐράξηζηνο, γηαηί θαζψο ζέιεη λά θέξεη
ηή δεκφζηα ηάμε ζηή ρψξα, πξνζηαηεχνληαο ηά δηθαηψκαηά ηνπ ἀλζξψπνπ (θαη φρη αγηάδνληαο ζπλνιηθά ηε
θχζε ηνπ) πξνζπαζεῖ λά ἱθαλνπνηήζεη ὅινπο ηνπο πνιίηεο.
Μία ἐπίζεο ζπνπδαία δηαθνξά ἐθθιεζηαζηηθνῦ θαί πνιηηηθνῦ ιφγνπ εἶλαη πψο ζηφλ ἐθθιεζηαζηηθφ
ιφγν ὁ ἄλζξσπνο δέλ κπνξεῖ πνηέ λά μεγειάζεη ηφλ ἑαπηφ ηνπ, ἐλῶ ζηφλ λνκηθφ κπνξεῖ. Ἡ ὕπαξμε δέλ
ιέγεη πνηέ ςέκαηα.  θάζε ἄλζξσπνο, ἐλδφκπρα, γλσξίδεη πνιχ θαιά γηά ηφλ ἑαπηφ ηνῦ ἄλ ὄλησο ιέγεη
ἀιήζεηα, ἄλ ὄλησο εἶλαη εὐηπρηζκέλνο, ἄλ ὄλησο δέλ ἔρεη ἀδηθήζεη ηφλ ζπλάλζξσπφ ηνπ. Ἀληηζέησο ζηφλ
λνκηθφ ιφγν εἶλαη πνιχ εὔθνιν ὁ ἄλζξσπνο λά πεῖ ςέκαηα ἀθφκα θαί ζηφλ ἴδην ηνπ ηφλ ἑαπηφ. ηήλ
πεξίπησζε πνχ ἔρεη πξνβεῖ ζέ κία ἐλέξγεηα πνχ ζηθά εἶλαη κεκπηή ἀιιά γηά ηφ λφκν ἐληειῶο ἀδηάθνξε ἤ
λνκηθά ἔρεη παξαγξαθεῖ, δέλ ζά ληψζεη πνηέ ἄβνια γηαηί ζηφ λνκηθφ ιφγν κᾶο ἐλδηαθέξεη  ηήξεζε ηνῦ
γξάκκαηνο ηνῦ λφκνπ θαί ὄρη νἱ ὑπαξμηαθέο ηνπ πξνεθηάζεηο.

2.ΟΙ ΠΗΓΕ ΣΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
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Σφ θθιεζηαζηηθφ Γίθαην εἶλαη νἱ λφκνη ηνῦ θνζκηθνῦ θξάηνπο πνχ ἀθνξνῦλ ηήλ θθιεζία. Σφ
Καλνληθφ Γίθαην εἶλαη νἱ θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο πνχ ἀθνξνῦλ ηά κέιε ηεο.9 Δἶλαη πξνθαλέζηαηε  ξηδηθή
δηάθξηζε ηῶλ δχν κνξθῶλ δηθαίνπ. Σφ θθιεζηαζηηθφ Γίθαην ἀλαθέξεηαη ζηφλ ἄλζξσπν ὡο πνιίηε ἑλφο
ζχγρξνλνπ θξάηνπο ηῆο Δὐξσπατθῆο λψζεσο, ἐλῶ ηφ Καλνληθφ Γίθαην ἀλαθέξεηαη ζηφλ ἄλζξσπν ὡο
ἑληαία ζπλνιηθή ὕπαξμε, ὅπσο ηήλ δηαθνλεῖ  δνγκαηηθή δηδαζθαιία ηῆο θθιεζίαο. Γη’ αὐηφ ηφ
θθιεζηαζηηθφ Γίθαην ἀθνξᾶ κφλν αὐηφλ ηφλ θφζκν ρσξίο λά πεξηέρεη θακία κεηαθπζηθή πξνέθηαζε, ὅπσο
ζπκβαίλεη άιισζηε κέ ὅιεο ηίο κνξθέο ηνῦ Γηθαίνπ,10 ἐλῶ ηφ Καλνληθφ Γίθαην ἀθνξᾶ ηή ζπλνιηθή ὕπαξμε
ηνῦ ἀλζξψπνπ θαί ζέ αὐηή ηήλ θαηάζηαζε ηῆο δσῆο, πνχ ἔρεη ἀθφκα ηφ ζῶκα, ἀιιά θαί ζηήλ ἐπέθεηλα ηνῦ
ηάθνπ δσῆο ὅπνπ ζπλερίδεη λά δεῖ ἔρνληαο ὅκσο ράζεη ηφ ζῶκα ηνπ, γηαηί θαηά ηή δνγκαηηθή δηδαζθαιία ηῆο
θθιεζίαο, ὁ ἄλζξσπνο ζπλερίδεη λά ὑπάξρεη θαλνληθά θαί κεηά ηφ ζάλαην, ὅκσο ηψξα ηνῦ ιείπεη θάηη, ηφ
ζῶκα. Ἀλακθηζβήηεηα ὁ ρσξηζκφο ηῆο ςπρῆο ἀπφ ηφ ζῶκα, θαηά ηήλ ὥξα ηνῦ ζαλάηνπ, εἶλαη πνιχ
ηξαγηθφο, ὅπσο ηφλ πεξηγξάθνπλ ηφζν γξαθπξά ηά ἰδηφκεια ηῆο λεθξψζηκεο ἀθνινπζίαο, θαζψο ὁ
ἄλζξσπνο πιάζηεθε γηά λά κήλ ρσξηζηεῖ πνηέ ζηά δχν, ὅκσο θαί κεηά ἀπφ αὐηφλ ηφλ ηξαγηθφ ρσξηζκφ ὁ
ἄλζξσπνο δέλ παχεη λά ὑπάξρεη, ἔρνληαο βέβαηα ράζεη ἕλα ὀξγαληθφ θνκκάηη ηῆο ὑπάξμεψο ηνπ, ηφ ζῶκα.
χκθσλα κέ ηή δνγκαηηθή δηδαζθαιία ηῆο θθιεζίαο δέλ εἶλαη δπλαηφ πνηέ λά ὑπάξμεη Καλνληθφ
Γίθαην θαζψο νἱ ἐθθιεζηαζηηθνί θαλφλεο, ἀλαθεξφκελνη πάληνηε ζηή θχζε ηνῦ ἀλζξψπνπ, δέλ ἀπνηεινῦλ
Γίθαην,11 ἀιιά ἁγηαζκφ θαί ζεξαπεία, ὅκσο ἐθφζνλ ὁ ὅξνο πνιηηνγξαθήζεθε ἤδε ζηήλ ἀθαδεκατθή
ζενινγία (δάλεην ἀπφ ηά πξνηεζηαληηθά παλεπηζηήκηα) πέξαζε θαί ζηήλ θαζεκεξηλή δσή ηῆο θθιεζίαο,
ρσξίο λά εἶλαη ιάζνο, ἐθφζνλ ὅκσο γίλεηαη πάληνηε  ἀπαξαίηεηε δηεπθξίληζε ηνῦ πεξηερνκέλνπ ηνπ.
Οἱ Πεγέο ηνῦ θθιεζηαζηηθνῦ Γηθαίνπ ρσξίδνληαη ζέ δηαπιαζηηθέο θαί δηαγλσζηηθέο ὅπσο
ρσξίδνληαη θαί νἱ Πεγέο ὅισλ ηῶλ κνξθῶλ ηνῦ Γηθαίνπ. Γηαπιαζηηθέο εἶλαη νἱ πεγέο πνχ παξάγνπλ δίθαην
ἐλῶ δηαγλσζηηθέο εἶλαη νἱ πεγέο πνχ δηαγηγλψζθνπλ ηφ δίθαην.12 Οἱ δηαπιαζηηθέο πεγέο ηνῦ θθιεζηαζηηθνῦ
Γηθαίνπ εἶλαη θαί Πνιηηεηαθῆο ἀιιά θαί θθιεζηαζηηθῆο πξνειεχζεσο. πλεπῶο θαί  θθιεζία παξάγεη
θαλφλεο δηθαίνπ, ἐθφζνλ πξνεγεῖηαη  δηθή ηεο ὀξγαλσκέλε ἐζσηεξηθή δσή πνχ ξπζκίδεηαη κέ θαλφλεο, θαί
θαηφπηλ ἔξρεηαη  Πνιηηεία λά λνκνζεηήζεη κε βάζε ην πλεχκα ησλ ηεξψλ θαλφλσλ, ὅκσο νη θαλφλεο ηεο

9

Γηά ηή ζεκαζία ηνῦ ὄξνπ «θαλψλ» ἀπφ ηήλ ὁπνία πξνέξρεηαη ηφ Καλνληθφ Γίθαην Βι. Παληειεήκνλνο Ρνδφπνπινπ

(Μεηξνπνιίηνπ Σπξνιφεο θαί εξεληίνπ), Ἐπηηνκή Καλνληθνῦ Γηθαίνπ, ἔθδ. Μπγδνλία Θεζζαινλίθε 2005, ζει. 30.
10

Γεσξγίνπ Α. Πνπιή, Σό ἰδενινγηθό ὑπόβαζξν ηῶλ ζρέζεσλ Ἐθθιεζίαο θαί Κξάηνπο, ἐθδφζεηο άθθνπια, Ἀζήλα –

Θεζζαινλίθε 2007, ζει. 152 – 156.
11

Πξβι. ἐλδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο ζηφ ζπγθεθξηκέλν ζέκα Παληειεήκνλνο Ρνδφπνπινπ (Μεηξνπνιίηνπ

Σπξνιφεο θαί εξεληίνπ), Ἐπηηνκή Καλνληθνῦ Γηθαίνπ, ζει. 21, 24, 32˙ Νίθνπ Ἀζ. Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαί πκβνιηθή
Θενινγία Β΄ ηόκνο, ζει. 409 – 410.
12

Ἰσάλλνπ Μ. Κνληδάξε, Ἐγρεηξίδην Ἐθθιεζηαζηηθνῦ Γηθαίνπ, ἔθδ. Ἀληψλε Ν. άθθνπια Ἀζήλα – Κνκνηελή 2000, ζει.

35.
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Δθθιεζίαο αθνξνχλ κφλν ηα κέιε ηεο.13 Να δηεπθξηλίζνπκε, φκσο, πσο θαί ηά κέιε ηῆο θθιεζίαο
δεζκεχνληαη ἀπφ ηήλ Δθθιεζία, κέζσ ηνῦ Καλνληθνῦ ηεο Γηθαίνπ, κφλν ὡο πηζηνί, δειαδή ὡο ἑληαῖεο
ὑπάξμεηο πνῦ θαινῦληαη λά κεηέρνπλ ζηφλ ἁγηαζκφ ηνπ Σξηαδηθνχ Θενχ, θαί ὄρη ὡο πνιίηεο πνῦ ζέινπλ λά
ζξεζθεχνπλ ζέ ἕλα ζχγρξνλν ὀξγαλσκέλν θξάηνο, ὅπσο ἐλεξγεῖ ηφ θθιεζηαζηηθφ Γίθαην. Οἱ ἱεξνί
θαλφλεο ἐπεξεάδνπλ ηή δσή ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ κειῶλ κέζα ζηφ ζχγρξνλν θξάηνο ἐπεηδή ηνχο
ἐπηθπξψλεη ηφ θθιεζηαζηηθφ Γίθαηφ ηνπ θνζκηθνῦ αὐηνῦ θξάηνπο, θαί ὄρη ἀπφ κφλνη ηνπο. πλεπῶο θαί γηά
ηνχο ὀξζνδφμνπο ηφ Καλνληθφ Γίθαην, ἐθ ηῆο θχζεψο ηνπ, ἔρεη πεξηνξηζκέλε ἰζρχ ζέ ζρέζε κέ ηφ
θθιεζηαζηηθφ Γίθαην κέζα ζηφ ζχγρξνλν θξάηνο α) γηαηί δέλ ἀλαθέξεηαη ζέ αὐηνχο ὡο πνιίηεο, ἀιιά ὡο
ἀλεπαλάιεπηα πξφζσπα πνῦ ἔρνπλ ηήλ ἴδηα ἀλζξψπηλε θχζε,  ὁπνία ρξεηάδεηαη ἀγψλα θαί ἄζθεζε γηά
λά θαξπσζεῖ ηφλ ἁγηαζκφ, θαί β) γηαηί ἀπφ κφλν ηνῦ δέλ κπνξεῖ λά ἐπηβιεζεῖ ζέ θαλέλαλ ἄλ δέλ ηφ
ἐπηθπξψζεη ηφ θθιεζηαζηηθφ Γίθαηφ ηνπ θξάηνπο (ἄιιν ζέκα εἶλαη  ἐιεχζεξε ἀπνδνρή θαί ηήξεζε ηῶλ
ἱεξῶλ θαλφλσλ ἀπφ κέξνπο ηῶλ ἴδησλ ηῶλ πηζηῶλ). Καί αὐηφ θαίλεηαη ἐθ ηνῦ ἀπνηειέζκαηνο : δέλ ἔρεη
πνηλέο, ὅπσο θάζε κνξθῆο θνζκηθνῦ Γηθαίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαί ηνῦ θθιεζηαζηηθνῦ), ἀιιά κφλν
θαλφλεο ἐιεπζεξίαο, νἱ ὁπνῖνη δέλ κπνξνῦλ λά ἔρνπλ θαζνιηθή, ὑπνρξεσηηθή, ἰζρχ ὅπσο νἱ λφκνη. Πνηλέο
κπνξεῖ λά ἐπηβάιιεη κφλν ηφ θθθιεζηαζηηθφ Γίθαην ὡο ηφ δίθαην αὐηνῦ ηνπ θφζκνπ γηά ηήλ θθιεζία.
ηίο, Πνιηηεηαθῆο πξνειεχζεσο, δηαπιαζηηθέο πεγέο ἀλήθεη ηφ χληαγκα, θαί θπξίσο ηά ἄξζξα πνῦ
ἀλαθέξνληαη ζηήλ ἐπηθξαηνῦζα ζξεζθεία (ἄξζξν 3), ζηή ζξεζθεπηηθή ἐιεπζεξία (ἄξζξν 13), ζηφ ζθνπφ ηῆο
παηδείαο πνχ εἶλαη ζίγνπξα θαί  θαιιηέξγεηα ηῆο ζξεζθεπηηθῆο ζπλεηδήζεσο (ἄξζξν 16§2),14 ζηήλ
ἀπαγφξεπζε ἀπαιινηξίσζεο ἀγξνηηθῆο ἰδηνθηεζίαο ζπγθεθξηκέλσλ κνλῶλ θαί παηξηαξρείσλ ηνῦ
ἐμσηεξηθνῦ πνῦ βξίζθνληαη ζηά ὅξηα ηνῦ ἑιιεληθνῦ θξάηνπο (ἄξζξν 18§8), ηήλ ἐλζσκάησζε ζηφ ἐζσηεξηθφ
ἑιιεληθφ δίθαην γεληθά παξαδεγκέλσλ θαλφλσλ δηεζλνῦο δηθαίνπ (ἄξζξν 28§1) θαί ηφ πνηά ζέκαηα
ζπδεηνῦληαη ζηή Βνπιή πνχ ζχκθσλα κέ ηφ ἄξζξν 72§1 εἶλαη θαί ηά ἄξζξα 3 θαί 13.15 πηπιένλ ζηίο
πνιηηεηαθῆο πξνειεχζεσο πεγέο ἀλήθνπλ νἱ λφκνη ηνῦ ἑιιεληθνῦ θξάηνπο ἀιιά θαί νἱ λφκνη πνχ ὑπῆξραλ
13

Ἰσάλλνπ Μ. Κνληδάξε, Σό ἐξώηεκα ηνῦ ρσξηζκνῦ Ἐθθιεζίαο θαί Κξάηνπο, Ἐπίθαηξεο ζθέςεηο, δεκνζηεπκέλν ζηφ

πεξηνδηθφ «χλαμε» 75, Ἰνχιηνο – επηέκβξηνο 2000, ζει. 51۠ Ἰσάλλνπ Μ. Κνληδάξε, Ἐγρεηξίδην Ἐθθιεζηαζηηθνῦ
Γηθαίνπ, ζει. 35.
14

Βέβαηα ηφ λνκηθφ πεξηερφκελν ηῆο ἐθθξάζεσο ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε δέλ θνξηίδεηαη κφλν κέ ηήλ ὀξζφδνμε

ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία ἀιιά κέ ηήλ ὁπνηαδήπνηε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία, κέ ηήλ πιήξε ἀδηαθνξία πξφο
ὁπνηαδήπνηε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε θαί κέ ηήλ ἀζεΐα, ἀλαιφγσο ζέ πνηνῦ πνιίηε ηφ δηθαίσκα ἀλαθέξεηαη. Δἶλαη
πξνθαλέο πῶο ὅηαλ ἀλαθεξφκαζηε ζηνχο πνιίηεο πνχ εἶλαη ὀξζφδνμνη ρξηζηηαλνί  θξάζε ηνῦ ἄξζξνπ 16 ηνῦ
πληάγκαηνο «θαιιηέξγεηα ηῆο ζξεζθεπηηθῆο ζπλεηδήζεσο» ζεκαίλεη θαιιηέξγεηα ηνῦ ὀξζφδνμνπ ρξηζηηαληθνῦ
θξνλήκαηνο, ὅπσο ηφ δηδάζθεη  ξζφδνμε θθιεζία. Βι. Υαξάιακπνπ Κ. Παπαζηάζε, Ἐθθιεζηαζηηθό Γίθαην,
2

Σεῦρνο Α΄, ἐθδφζεηο άθθνπια, Ἀζήλα – Θεζζαινλίθε 2007 , ζει. 86 θαη εμήο. Ἰσάλλνπ Μ. Κνληδάξε, Ἐγρεηξίδην
Ἐθθιεζηαζηηθνῦ Γηθαίνπ, ζει. 49. Βι. επίζεο ηή πδήηεζε κέ πξφζσπα πνχ ἔρνπλ ἀζρνιεζεῖ ἰδηαίηεξα κέ ηφ δήηεκα
ηνῦ ρσξηζκνῦ θθιεζίαο θαί Κξάηνπο ζηή ύλαμε ηεῦρνο 110 Ἀπξίιηνο – Ἰνχληνο 2009 (Ἐθθιεζία θαί Κξάηνο۠ ηό
δήηεκα ηνῦ ρσξηζκνῦ) ζει. 57 θαί ἑμῆο.
15
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πξίλ ηήλ ἵδξπζε ηνῦ λεφηεξνπ ἑιιεληθνῦ θξάηνπο (βέβαηα ζρεδφλ ὅινη ἀληηθαηαζηάζεθαλ κέ λεφηεξεο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πιήλ ἐιαρίζησλ ἐμαηξέζεσλ, ἐιιείςεη λεφηεξσλ ξπζκίζεσλ) θαζψο θαί ηφ ἔζηκν16.
ηηο, θθιεζηαζηηθῆο πξνειεχζεσο, δηαπιαζηηθέο πεγέο ἀλήθεη  Ἁγία Γξαθή,  Ἱεξά Παξάδνζε,17
νἱ ἱεξνί θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο ὅπσο δηαηππψζεθαλ ἀπφ ηίο Οἰθνπκεληθέο πλφδνπο, ἀιιά θαί νἱ
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ἀπνθάζεηο θαί ἐγθχθιηνη ηῆο ζχγρξνλεο ζεζκηθῆο θθιεζίαο πνχ δεκνζηεχνληαη ζηφ
πεξηνδηθφ «θθιεζία» γηά ηήλ Ἱεξά χλνδν ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο θαί ζηφ πεξηνδηθφ «Ἀπφζηνινο
Σίηνο» γηά ηήλ Ἱεξά παξρηαθή χλνδν ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο. Μάιηζηα κέ αὐηέο ηίο θαλνληζηηθέο
ἀπνθάζεηο θαί ἐγθπθιίνπο «ηίζεληαη δεπηεξεχνληεο θαλφλεο δηθαίνπ» θαηά ηφλ Καζεγεηή Ἰσάλλε
Κνληδάξε.18 πνκέλσο νἱ ἱεξνί θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο ἀπνηεινῦλ ζεκαληηθφηαηε δηαπιαζηηθή πεγή
ἐθθιεζηαζηηθῆο πξνειεχζεσο γηά ηφ θθιεζηαζηηθφ Γίθαηφ ηεο ιιεληθῆο Πνιηηείαο.
Οἱ δηαγλσζηηθέο πεγέο εἶλαη ἔξγα ηνῦ παξειζφληνο ἐπηθαλῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἀλδξῶλ, ζενιφγσλ
θαί θαλνλνιφγσλ πνῦ ἐπηρεηξνῦλ λά θσδηθνπνηήζνπλ ηφ ἐζηκηθφ θθιεζηαζηηθφ Γίθαην ἤ λά ἀπαληήζνπλ ζέ
θιέγνληα δεηήκαηα ηνῦ θθιεζηαζηηθνῦ Γηθαίνπ. πίζεο ζηίο δηαγλσζηηθέο πεγέο ζπγθαηαιέγνληαη νἱ
ἀπνθάζεηο ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ δηθαζηεξίσλ ηῆο βπδαληηλῆο πεξηφδνπ θαζψο ἐπηζηνιέο θαί θείκελα
δνγκαηηθά, ὁκηιεηηθά, ἁγηνινγηθά θαί ἀληηξξεηηθά πνῦ πεξηέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηά ηφ
θθιεζηαζηηθφ Γίθαην.19
πλεπῶο νἱ ἱεξνί θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο ἀπνηεινῦλ πεγή Γηθαίνπ. Οἱ θαλφλεο ὅκσο ηῆο θθιεζίαο
δέλ κπνξνῦλ πνηέ λά δηαρσξηζζνῦλ ἀπφ ηή δνγκαηηθή ηεο δηδαζθαιία, εθφζνλ κεηαθξάδνπλ πξαθηηθά ην
δφγκα ζηε δσή ηνπ ρξηζηηαλνχ θαί ἀπνξξένπλ ἄκεζα ἀπφ αὐηφ.  Καζεγεηήο ηνῦ Καλνληθνῦ Γηθαίνπ
Παλαγηψηεο Μπνπκῆο ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά πψο «ἐθηφο ηνπ ὅηη πνιινί θαλφλεο ἔρνπλ δνγκαηηθφ
πεξηερφκελν (ἰδ’, ἰε΄ ηῆο Ἅ΄ Οἰθνπκ., δ΄, η,΄ ἴδ΄, θ΄, θή΄, ηῆο Γ΄ Οἰθνπκ. θ.α.) ὅινη ζρεδφλ νἱ θαλφλεο ἔρνπλ
ζηελή ζρέζε πξφο ηή δνγκαηηθή δηδαζθαιία ηῆο θθιεζίαο, ηῆο ὁπνίαο ἀπνηεινῦλ θαί πξαθηηθή ηεο
ἐθαξκνγή»20 Βέβαηα εἶλαη ἀιήζεηα πψο ζηή δσή ηῆο θθιεζίαο γίλεηαη  δηάθξηζε κεηαμχ δνγκαηηθῶλ ὅξσλ
16

17

Βι. Ἰσάλλνπ Μ. Κνληδάξε, Ἐγρεηξίδην Ἐθθιεζηαζηηθνῦ Γηθαίνπ, ζει. 35.
Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθφ πψο θαί ηφ ἰζρῦνλ χληαγκα ηῶλ ιιήλσλ ὑπαγνξεχεη ηήλ πηζηή ηήξεζε ηῶλ ἱεξῶλ

παξαδφζεσλ

ηεο

Οξζνδφμνπ

Δθθιεζίαο

άξζξν

3

§

1

ηνπ

πληάγκαηνο

Βι.
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Βι. Ἰσάλλνπ Μ. Κνληδάξε, Ἐγρεηξίδην Ἐθθιεζηαζηηθνῦ Γηθαίνπ, ζει. 37.

19

Βι. Ἰσάλλνπ Μ. Κνληδάξε, Ἐγρεηξίδην Ἐθθιεζηαζηηθνῦ Γηθαίνπ, ζει. 38-41.

20

Παλαγηψηε Η. Μπνχκε, Καλνληθόλ Γίθαηνλ, ἔθδ. Γξεγφξε Ἀζήλα 2002 , ζει. 20. Βι. ἐπίζεο θαί Παληειεήκνλνο

3

Ρνδφπνπινπ (Μεηξνπνιίηνπ Σπξνιφεο θαί εξεληίνπ), Ἐπηηνκή Καλνληθνῦ Γηθαίνπ, ζει. 37. Πξβι. ἐπίζεο γηά ηφ ζέκα
Θ. Υ. Σζηβφια, Ἡ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνῦ ζξεζθεπηηθνῦ πεξηβάιινληνο, δεκνζηεπκέλν ζηφ Ννκνθαλνληθά
(πηζεψξεζε θθιεζηαζηηθνῦ θαί Καλνληθνῦ Γηθαίνπ), ἔηνο Ἡ΄, ηεῦρνο 1, ἔθδ. Ἄλη. άθνπια Ἀπξίιηνο 2009, ζει. 60 :
«Δἶλαη ἐλδηαθέξνλ λά ζεκεησζεῖ, ὅηη εἰδηθῶο ὡο πξφο ηήλ ἐπηθξαηνῦζα ζξεζθεία (ἄξζξ. 3 .), ζχκθσλα κέ ηήλ πάγηα
λνκνινγία ηνῦ ἀλσηάηνπ ἀθπξσηηθνῦ, ηήλ ὁπνία πξνζθάησο θαίλεηαη λά ἀθνινπζεῖ θαί  ινκέιεηα ηνῦ Ἀξείνπ

9
θαί ἱεξῶλ θαλφλσλ, ὅκσο  ἐλ ιφγσ δηάθξηζε εἶλαη πξσηίζησο ηερλεηή θαί ἑζηηάδεηαη ζηή δηαηχπσζε ηνχο :
νἱ δνγκαηηθνί ὄξνη δέλ ἀιιάδνπλ πνηέ, νὔηε ὡο πξφο ηφ νὐζηαζηηθφ ηνπο πεξηερφκελν, νὔηε ὡο πξφο ηή
δηαηχπσζή ηνπο, ἐλῶ νἱ θαλφλεο δέλ ἀιιάδνπλ πνηέ ὡο πξφο ηήλ ἅιήζεηα πνῦ θξχβνπλ (ὁ ἁγηαζκφο θαί 
ζεξαπεία πνχ πξφζθεξε  ἐλαλζξψπηζε ζηήλ ἀλζξψπηλε θχζε εἶλαη πάληνηε νἱ ἴδηνη), κπνξνῦλ λά
ἀιιάμνπλ, ὅκσο, ὡο πξφο ηή δηαηχπσζή ηνπο.21
Αὐηφ ζπκβαίλεη γηαηί νἱ ἱεξνί θαλφλεο, ἐπεηδή κεηαθξάδνπλ ηφ δφγκα πξαθηηθά ζηή δσή ηνῦ
ρξηζηηαλνῦ, κπνξνῦλ ζέ αὐηήλ ηήλ πξνζπάζεηά ηνπο λά ρξεζηκνπνηνῦλ ηά δηαθνξεηηθά ἐμσηεξηθά ζρήκαηα
θάζε ἐπνρῆο (ηά ὁπνία εἶλαη πξνθαλέο πψο ἀιιάδνπλ ἀπφ ἐπνρή ζέ ἐπνρή), κία πξαθηηθή πνῦ δέλ
ρξεηάδεηαη πνηέ ζηφ δνγκαηηθφ ὄξν, ὁ ὁπνῖνο εἶλαη κφλν  δηαηχπσζε ηῆο ἀιήζεηαο θαί ὄρη  πξαθηηθή ηεο
ἐθαξκνγή. Ἕλαο θαλφλαο κπνξεῖ λά ἀλαηξέζεη ἕλαλ πξνεγνχκελν ζέ ζέκαηα πξαθηηθῆο θχζεσο γηαηί
ἄιιαμαλ θάπνηεο ἐμσηεξηθέο ζπλζῆθεο, ὅκσο θαί νἱ δχν αὐηνί θαλφλεο, δηαηππσκέλνη κέ δηαθνξεηηθφ
ηξφπν, ἀπνζθνπνῦζαλ λά θέξνπλ ζηφλ ἄλζξσπν ηφλ ἁγηαζκφ, ὁ ὁπνῖνο εἶλαη ἕλαο : ὁ ἁγηαζκφο ηνῦ Ἁγίνπ
Πλεχκαηνο. πνκέλσο  δηάθξηζε δνγκαηηθῶλ ὅξσλ θαί ἱεξῶλ θαλφλσλ, εἶλαη ρξήζηκε ὡο ἕλα ζεκεῖν,
ὅκσο δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο. Ἄιισζηε ζηά θείκελα ηῆο παξαδφζεσο πνιιέο θνξέο νἱ ιέμεηο «θαλψλ»
θαί «ὅξνο» ρξεζηκνπνηνῦληαη κέ ηήλ ἴδηα ζεκαζία θαί ἐλαιιάζνληαη κεηαμχ ηνπο.22 Γίλεηαη ζαθέο πψο 
ὀξζφδνμε θθιεζηνινγία, ὡο ηφ ηξίην θνκκάηη ηῆο ὀξζνδφμνπ Γνγκαηηθῆο ( ὁπνία ἀπνηειεῖηαη ἀπφ ηήλ
Σξηαδνινγία, ηή Υξηζηνινγία θαί ηήλ θθιεζηνινγία – θαί νἱ ηξεῖο θιάδνη ζπλδένληαη ὀξγαληθά κεηαμχ ηνπο)
ἀπνηειεῖ ἐγθπξφηαηε δηαπιαζηηθή πεγή ἐθθιεζηαζηηθῆο πξνειεχζεσο ηνῦ θθιεζηαζηηθνῦ Γηθαίνπ.

Πάγνπ, νἱ ἱεξνί θαλφλεο ἀπφ θνηλνῦ κέ ηά δφγκαηα θαί ηίο ἱεξέο παξαδφζεηο), ηῶλ ὁπνίσλ ηφ χληαγκα ἐπηηάζζεη
ξεηῶο ηήλ ἀπαξαζάιεπηε ηήξεζε, ζπληζηνῦλ ἐπαπμεκέλεο ἰζρχνο νὐζηαζηηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ, ἀλήθνπλ ζηνχο
ζεκειηψδεηο θαλφλεο θαί ἀξρέο πνχ θξαηνῦλ ζηή Υψξα θαί ἀπερνῦλ ζξεζθεπηηθέο θαί ζηθέο ἀληηιήςεηο πνχ
ἐπεξεάδνπλ ηφ βηνηηθφ ξπζκφ ηεο…».
21

Νίθνπ Ἄζ. Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαί πκβνιηθή Θενινγία Β΄ ηόκνο (ἔθζεζε ηῆο ὄξζόδνμεο πίζηεο ζέ ἀληηπαξάζεζε
3

κέ ηή δπηηθή ρξηζηηαλνζύλε), ἔθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 2004 , ζει. 407. Γέλ εἶλαη ηπραῖν πψο ζηίο δηαθσλίεο,
κεηαμχ ηῶλ λνκηθῶλ, πνχ ἐγείξεη ηφ ζέκα ηῆο ζπληαγκαηηθῆο θαηνρχξσζεο ηῶλ ἱεξῶλ θαλφλσλ, θαλέλαο λνκηθφο δέλ
ἀκθηζβεηεῖ ηήλ ὕπαξμε ζπληαγκαηηθνῦ θσιχκαηνο ζηήλ ζέζπηζε λφκσλ ἀληίζεησλ ζηή δνγκαηηθή δηδαζθαιία ηῆο
θθιεζίαο. βι. Υαξάιακπνπ Κ. Παπαζηάζε, Ἐθθιεζηαζηηθό Γίθαην, Σεῦρνο Α΄, ζει. 62 – 63. Καί ὁ ζπληαγκαηηθφο
λνκνζέηεο, ἀπφ ηή δηθή ηνπ πιεῦξα, ζέηεη ηφ ἀκεηάβιεην ηῶλ δνγκαηηθῶλ ὅξσλ ζεβφκελνο ηή καθξαίσλε παξάδνζε
ηῆο θθιεζίαο. Σφ ἀκεηάβιεην ηῶλ δνγκαηηθῶλ ὅξσλ ζέβνληαη θαί ὅιεο νἱ ρξηζηηαληθέο ὁκνινγίεο ηεο Δπξψπεο,
ἀθφκα θαί ἐθεῖ πνχ ὑπάξρνπλ πνιχ ζηελέο ζρέζεηο θθιεζίαο θαί Πνιηηείαο, ὅπσο ζηήλ Ἀγγιία.  ἑθάζηνηε βαζηιηάο
ηῆο Ἀγγιίαο, παξφηη εἶλαη ὁ ἀξρεγφο ηῆο Ἀγγιηθαληθῆο θθιεζίαο, ηφ κφλν ζέκα ζηφ ὁπνῖν δέλ ἀλακηγλχεηαη πνηέ εἶλαη
ηά δνγκαηηθά δεηήκαηα. Βι. Υαξάιακπνπ Κ. Παπαζηάζε, Ἐθθιεζηαζηηθό Γίθαην, Σεῦρνο Α΄, ζει. 26 – 27۠
Κσλζηαληίλνπ Γ. Παπαγεσξγίνπ, Σν θνξνινγηθό θαζεζηώο ησλ Θξεζθεπκάησλ (Φνξνινγηθή ηζόηεηα θαη ζξεζθεπηηθή
ειεπζεξία), ἐθδφζεηο άθθνπια, Ἀζήλα – Θεζζαινλίθε 2005, ζει. 315 – 317.
22

Βι. Παλαγηψηε Η. Μπνχκε, Καλνληθόλ Γίθαηνλ, ζει. 20۠ πξβι. Νίθνπ Ἄζ. Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαί πκβνιηθή

Θενινγία Β΄ ηόκνο, ζει. 397.

10
ηήλ ιιάδα νἱ ρέζεηο Ἐθθιεζίαο θαί Πνιηηείαο δηέπνληαη ἀπφ ηήλ ἀξρή ηῆο Νόκσ Κξαηνύζεο
Πνιηηείαο, δειαδή  Πνιηηεία κέ λφκν ἐπηθξαηεῖ ζηά ἐθθιεζηαζηηθά πξάγκαηα.23 Σφ ἴδην ἰζρχεη θπζηθά θαί
γηά ηήλ θθιεζία ηῆο Κξήηεο,  ὁπνία ἔρεη δηθφ ηεο Καηαζηαηηθφ Υάξηε γεγνλφο πνῦ ζεκαίλεη ἅ)  Πνιηηεία
λνκνζεηεῖ γηά ηά ἐθθιεζηαζηηθά πξάγκαηα ζηήλ Κξήηε θαί β) πῶο  θθιεζία ζηήλ Κξήηε ὀξγαλψλεηαη
δηαθνξεηηθά ἀπφ ηήλ θθιεζία ηῆο ιιάδνο : εἶλαη κηαπηφλνκε δειαδή αὐηνδηνηθεῖηαη ὅκσο ζέ
πεξηνξηζκέλν βαζκφ ἔλαληί ηνπ Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηαξρείνπ.24 Σά πξῶηα λνκηθά θείκελα πνχ ἔδεηρλαλ ηή
ζρέζε ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο κέ ηήλ Πνιηηεία ἦηαλ  χκβαζε ηνῦ Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηαξρείνπ κέ ηήλ
Κξεηηθή Πνιηηεία ( ὁπνία δεκηνπξγήζεθε ηφ 1898) ηῆο 14εο θησβξίνπ 1900 θαί ὁ Ν. 276/1900 ηῆο
Κξεηηθῆο Πνιηηείαο.25 μέιημε ηῶλ ἐλ ιφγσ θεηκέλσλ εἶλαη ὁ Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηῆο θθιεζίαο ηῆο
Κξήηεο, δειαδή ὁ Ν. 4149/1961, ὅπσο ηξνπνπνηήζεθε ζέ θάπνηα ζεκεῖα ἀπφ ηνλ Α.Ν. 137/1967.26 Ἀπφ
23

Σφ χληαγκα ηῆο ζληθῆο πλειεχζεσο ζηήλ Σξνηδήλα, ηνῦ 1827, ἀλαθέξεηαη ξεηῶο ζηήλ παξνπζία θαί ηήλ εἰδηθή

πξνζηαζία ηῆο ξζφδνμεο θθιεζίαο, πνχ δέλ ἐπεθηείλεηαη ζηά ἄιια δφγκαηα θαί ζξεζθεχκαηα, ὅκσο δέλ θάλεη
θακία ἀλαθνξά γηά ηφ δηθαίσκα ηνῦ θξάηνπο λά λνκνζεηεῖ γηά ἐθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα. Ἡ Πνιηηεία δέλ ζά ἐπελέβαηλε
ζηά ἐθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα, ἐθφζνλ δέλ ζά λνκνζεηνῦζε γη’ αὐηά, θαί ζά ζπλεξγαδφηαλ γηά ηήλ θθιεζία κφλν γηά
ζέκαηα θνηλνῦ ἐλδηαθέξνληνο. Αὐηή  ἄπνςε ηαηξηάδεη πνιχ κέ ηήλ ἔλλνηα ηῆο ὁκνηαμίαο πνχ παξαηεξεῖηαη ζήκεξα
ζηήλ Κχπξν, ὅπνπ αὐηή  ἀξρή δηέπεη ηίο ζεκεξηλέο ρέζεηο θθιεζίαο θαί Πνιηηείαο ζηελ Κχπξν. Βι. Υαξάιακπνπ
Κ. Παπαζηάζε, Ἐθθιεζηαζηηθό Γίθαην, Σεῦρνο Α΄, ζει. 48. Οἱ ζεκεξηλέο ζρέζεηο θθιεζίαο θαί Πνιηηείαο δέλ εἶλαη
θιεξνδφηεκα ηῶλ ἀγσληζηῶλ ηνῦ 1821 ἀιιά ηῆο Βαπαξνθξαηίαο,  ὁπνία ἔθεξε ηήλ πνιηηεηνθξαηία, πνχ θαζηεξψζεθε
ζπληαγκαηηθά γηά πξψηε θνξά ηφ 1844. Οἱ Βαπαξνί βαζηιεῖο, ὡο ἑηεξφδνμνη, θνβνχκελνη κήπσο  ξζφδνμε
θθιεζία ἐμειηζζφηαλ ζέ ἀληίπαινο δένο γη’ αὐηνχο, ιφγσ ηνῦ πνιηηηθνῦ ξφινπ πνχ δηαδξακάηηζε ζηήλ
Σνπξθνθξαηία, ζέιεζαλ λά ηήλ ὑπνηάμνπλ ἐγθαζηδξχνληαο ηφ ζχζηεκα ηῆο λφκσ θξαηνῦζεο πνιηηείαο, ηφ ὁπνῖν, κέ
δηαθνξνπνηήζεηο βέβαηα, ὑπάξρεη κέρξη ζήκεξα Βι. Υαξάιακπνπ Κ. Παπαζηάζε, Ἐθθιεζηαζηηθό Γίθαην, Σεῦρνο A΄,
ζει. 47 – 50. λδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηά ηφ ζπνπδαῖν ξφιν ηνῦ Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηαξρείνπ θαηά ηήλ
Σνπξθνθξαηία βι. Ἰσάλλνπ Μ. Κνληδάξε, Σά «πξνλόκηα» Μσάκεζ Β΄ ηνῦ Πνξζεηῆ πξόο ηό Οἰθνπκεληθό Παηξηαξρεῖν
Κσλζηαληηλνππόιεσο, ζην δεκνζηεπκέλν ζηφ Ννκνθαλνληθά (πηζεψξεζε θθιεζηαζηηθνῦ θαί Καλνληθνῦ Γηθαίνπ),
ἔηνο Ἡ΄, ηεῦρνο 1, ἔθδ. Ἄλη. άθνπια Ἀπξίιηνο 2009, ζει. 19 – 21.
24

 Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο, ὁ Ν. 4149/1961 ηνῦ ἑιιεληθνῦ θξάηνπο, ζέ πνιιά ζεκεῖα ηνπ

θαί κέ πνιινχο ηξφπνπο ηνλίδεη ηφ κηαπηφλνκν θαζεζηψο ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο ἔλαληί ηνπ Οἰθνπκεληθνῦ
Παηξηαξρείνπ ὅπσο ζηά ἄξζξα 1,4, 10 & 4 θαί 5, 13, 25, 35 & 3, 89 & 2.
25

Ἰσάλλνπ Μ. Κνληδάξε, Ἐγρεηξίδην Ἐθθιεζηαζηηθνῦ Γηθαίνπ, ζει. 247۠ Υαξάιακπνπ Κ. Παπαζηάζε, Ἐθθιεζηαζηηθό
2

Γίθαην, ηεῦρνο Ἅ΄, ἐθδφζεηο άθθνπια, Ἀζήλα – Θεζζαινλίθε, 2007 , ζει. 81.
26

Γηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ἔρεη  ἔθθξαζε «θθιεζία ηῆο ιιάδνο» θαί δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν  ἔθθξαζε

«ιιαδηθή θθιεζία». Ἡ «θθιεζία ηῆο ιιάδνο»  ὁπνία εἰλαη αὐηνθέθαιε θθιεζία, πεξηιακβάλεη ηίο ἐπαξρίεο
ηεξεᾶο ιιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Κπθιάδσλ, πηαλήζνπ, Θεζζαιίαο (ἐθηφο ἀπφ ηήλ ἐπαξρία ιαζζφλνο) θαί ηῆο
Ἄξηαο. Ἡ «ιιαδηθή θθιεζία» πεξηιακβάλεη 1) ηήλ Ἤπεηξν (ἐθηφο ἀπφ ηήλ Ἄξηα), ηήλ ιαζζφλα, ηή Μαθεδνλία, ηή
Θξάθε θαί ηά λεζηά ηνῦ Αἰγαίνπ 2) ηήλ κεγαιφλεζν Κξήηε πνχ ζπληζηᾶ ηήλ θθιεζία ηῆο Κξήηεο κέ κηαπηφλνκν
θαζεζηψο ἔλαληί ηνπ Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηαξρείνπ 3) ηά Γσδεθάλλεζα πνχ ἀλήθνπλ θαί δηνηθεηηθά θαί πλεπκαηηθά ζηφ
Οἰθνπκεληθφ Παηξηαξρεῖν 4) ηφ Ἅγηνλ Ὅξνο πνχ ἀλήθεη πλεπκαηηθά ζηφ Οἰθνπκεληθφ Παηξηαξρεῖν. Ὅκσο κεηά ηά
γεγνλφηα ηῆο πνιεκηθῆο πεξηφδνπ 1912 – 1922  Ἤπεηξνο (ἐθηφο ἀπφ ηήλ Ἄξηα),  ιαζζφλα,  Μαθεδνλία, 
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ηφηε ἔρνπλ ἐθδνζεῖ βέβαηα θαί ἄιια θείκελα, φπσο Ννκνζεηηθά Γηαηάγκαηα θαί Νφκνη ηνῦ Κξάηνπο, ηά ὁπνία
ηξνπνπνηνῦλ ἐιάρηζηα ηφλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο, ρσξίο ὅκσο λά κεηαβάιινληαη νἱ
ζρέζεηο ηῆο ιιεληθῆο Πνιηηείαο κέ ηήλ θθιεζία ηῆο Κξήηεο.27
Ὅπνηνο θαί ἄλ εἶλαη ὁ ηξφπνο κέ ηφλ ὁπνῖν ὀξγαλψλνληαη νἱ ζρέζεηο ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο κέ
ηήλ Πνιηηεία,  ζενινγηθή δηδαζθαιία ηῆο θθιεζίαο παξακέλεη πάληνηε ηφ βαζηθφ ὑπφβαζξν πάλσ ζηφ
ὁπνῖν ηφ θξάηνο λνκνζεηεῖ γηά αὐηήλ.  λνκνζέηεο θπζηθά πνηέ δέλ ἀλαθέξεη ζέ πνηφλ θαλφλα ζηεξίρηεθε
γηά λά ζπληάμεη ἕλα ἄξζξν ηνῦ Ν. 4149/1961 θαζψο αὐηφ δέλ εἶλαη ἀληηθείκελν ηνῦ λνκνζέηε, ἀιιά ηῶλ
εἰδηθῶλ ζενιφγσλ θαί λνκηθῶλ. Γη’ αὐηφ ηφ ιφγν  παξνῦζα κειέηε ζά πξνζπαζήζεη δείμεη ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ἱεξνχο θαλφλεο πνχ ρξεζηκνπνίεζε ὁ λνκνζέηεο γηά λά ζπληάμεη ηφλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε
ηῆο Κξεηηθῆο θθιεζίαο. Γέλ ζά ἀλαθεξζεῖ ζέ ὅια ηά ζέκαηα πνῦ ἀλαθηλεῖ ὁ Ν. 4149/1961, ἀιιά ζηά πηφ
ἐλδεηθηηθά, πνχ δείρλνπλ εὐθξηλῶο ηή ζρέζε ηῶλ ἱεξῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ θαλφλσλ θαί ηνῦ ζπγθεθξηκέλνπ
λφκνπ ηνῦ ἑιιεληθνῦ θξάηνπο.

3.Η ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗ ΔΟΓΜΑΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑ
ΣΗ ΚΡΗΣΗ
θθιεζία ζεκαίλεη δφγκα θαί ιαηξεία.28 Σφ δφγκα εἶλαη  ζπζηεκαηηθή ἔθζεζε θαί ὁξηνζέηεζε ηῆο
πίζηεσο θαί  ιαηξεία ὁ ιεηηνπξγηθφο πινῦηνο ηῆο θθιεζίαο πνῦ ἐθθξάδεη ηφ δφγκα θαί παξέρεη ηήλ
ἁγηαζηηθή – ζεξαπεπηηθή ἐλέξγεηά ηνπ ζηά κέιε ηεο.  λνκνζέηεο ηνῦ Καηαζηαζηηθνχ Υάξηε ηῆο θθιεζίαο
Θξάθε θαί ηά λεζηά ηνῦ Αἰγαίνπ ζπλέρηζαλ λά ἀλήθνπλ πλεπκαηηθά ζηφ Οἰθνπκεληθφ Παηξηαξρεῖν ὅκσο δηνηθεηηθά
ἀλῆθαλ «ἐπηηξνπηθῶο» ζηήλ αὐηνθέθαιε θθιεζία ηῆο ιιάδνο. Σφ ηκῆκα αὐηφ ηῆο «ιιαδηθῆο θθιεζίαο» πνῦ
πξνζαξηήζεθε ζηήλ «θθιεζία ηεο ιιάδνο» ἀπνηειεῖ ηίο ιεγφκελεο Νέεο Υῶξεο. Μεηά ηφ 1922 νἱ Νέεο Υῶξεο
δηνηθνῦληαη ἀπφ ηήλ Ἱεξά χλνδν ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο, ἐλῶ πλεπκαηηθά δέλ ζηακάηεζαλ πνηέ λά ἀλήθνπλ ζηφ
Οἰθνπκεληθφ Παηξηαξρεῖν. Βι. Υαξάιακπνπ Κ. Παπαζηάζε, Ἐθθιεζηαζηηθό Γίθαην, ζει. 79 – 82. Πξβι. ἐπίζεο Γ. Κ.
Ἰαηξνῦ, Ἡ Παηξηαξρηθή θαί πλνδηθή Πξάμε ηνῦ 1882, δεκνζηεπκέλν ζηφ Ννκνθαλνληθά (Ἐπηζεώξεζε Ἐθθιεζηαζηηθνῦ
θαί Καλνληθνῦ Γηθαίνπ), ἔηνο Ἡ΄, ηεῦρνο 1, ἔθδ. Ἄλη. άθθνπια Ἀπξίιηνο 2009, ζει. 31 θαί ἑμῆο.
27

Ὅπσο ηφ Ν.Γ. 77/1974, ηφ ἄξζξν 43§7 ηνῦ Ν. 2413/1996, ηφ Ν.Γ. 464/1970, ὁ Ν. 1894/1990, ηφ ὑπ’ ἀξηζκ.

257/1968 Β.Γ. (Φ.Δ.Κ. Α΄ 761), ηφ ὑπ.’ ἀξηζκ. 986/1971 Ν.Γ. (Φ.Δ.Κ. Α’ 193), ὁ Ν. 449/1976 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 273), ὁ Ν.
1041/1980 ἄξζξν 8, ὁ Ν. 2606/1989 ἄξζξν 16, ὁ Ν. 2492/2001 Βι. Γεσξγίνπ Κσλ. Ἀπνζηνιάθε, Βαζηθαί δηαηάμεηο
Ἐθθιεζηαζηηθνῦ – Καλνληθνῦ Γηθαίνπ θαη Ννκνινγία (Ἑιιάδνο, Κξήηεο, Γσδεθαλήζσλ, Ἁγίνπ Ὅξνπο, Κύπξνπ,
Ἀιινδαπῆο, θ.ι.π.) Ζξάθιεηνλ Κξήηεο 2006, ζει. 570, 571, 572, 575 – 576, 589.
28

Αὐηφ ὑπνγξακκίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηφ ἄξζξν 1§1 ηεο «Δ΄ Γηαθήξπμεο ηῆο Γεληθῆο πλειεύζεσο ηῶλ Ἡλσκέλσλ

Ἐζλῶλ ηῆο 25 Ννεκβξίνπ 1981 γηά ηήλ ἀπάιεηςε θάζε κνξθῆο κηζαιινδνμίαο θαί δηαθξίζεσλ πξνεξρνκέλσλ ἀπό ηή
ζξεζθεία ἤ ηίο πεπνηζήζεηο». Γεσξγίνπ Κσλ. Ἀπνζηνιάθε, Βαζηθαί δηαηάμεηο Ἐθθιεζηαζηηθνῦ – Καλνληθνῦ Γηθαίνπ θαη
Ννκνινγία, ζει. 26. Βι. ἐπίζεο Κσλζηαληίλνπ Γ. Παπαγεσξγίνπ, Φνξνινγία Θξεζθεηώλ θαη θνηλσθειώλ λνκηθώλ
πξνζώπσλ, πξφηππεο Θεζζαιηθέο εθδφζεηο Σξίθαια – Αζήλα 2005, ζει. 79. Υαξάιακπνπ Κ.
Ἐθθιεζηαζηηθό Γίθαην, ηεῦρνο Ἅ΄, ζει. 66, 99 – 100.

Παπαζηάζε,
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ηῆο Κξήηεο ἔρεη ἀπνζαθεληζκέλε ἄπνςε γηά ηφ πεξηερφκελν ηνῦ δφγκαηνο, ὡο ηφ ζεκέιηφ ηεο θθιεζίαο,
θαζψο θαί γηά ηήλ θχξηα εὐζχλε πνῦ θέξεη ὁ ἐπίζθνπνο, ὡο ὁ ἐγγπεηήο θαί θχιαθαο ηνῦ δφγκαηνο, ἀπφ
ηνχο ἱεξνχο θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο θαη γλσξίδνληαο ἄξηζηα αὐηήλ ηήλ ἐπηηαγή ηῶλ θαλφλσλ λνκνζεηεῖ
ἀλάινγα.  34νο θαλφλαο ηῶλ Ἁγίσλ Ἀπνζηφισλ29 ηνλίδεη πψο νἱ ἐπίζθνπνη θάζε ἐπαξρίαο πξέπεη λά
δείρλνπλ ζεβαζκφ ζέ αὐηφλ πνῦ εἶλαη πξῶηνο ἀλάκεζά ηνπο θαί λά κήλ ἐλεξγνῦλ γηά ὁηηδήπνηε ρσξίο ηή
γλψκε ηνπ, γηαηί κφλν ἔηζη ζά ὑπάξρεη ὁκφλνηα θαί ζά δνμαζηεῖ ὁ Θεφο δηά Κπξίνπ ἐλ Ἁγίσ Πλεχκαηη : ὁ
Παηήξ, ὁ Τἱφο θαί ηφ Ἅγην Πλεῦκα.30 Ἡ ἴδηα ἐπηηαγή ὑπάξρεη θαί ζηφλ 39ν θαλφλα ἀιιά γηά ηνχο
πξεζβπηέξνπο θαί ηνχο δηαθφλνπο αὐηή ηή θνξά.31  38νο θαλφλαο ηνλίδεη πψο ὁ ἐπίζθνπνο ἔρεη ηή
θξνληίδα ὅισλ ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ πξαγκάησλ θαί ηά δηαρεηξίδεηαη γλσξίδνληαο πάληνηε πψο ὁ Θεφο ηφλ
ἐπηηεξεῖ,32 ἀιήζεηα πνχ ζεκεηψλεηαη κέ ἔκθαζε θαί ζηφλ 41ν θαλφλα.33
χκθσλα κέ ηφ πλεῦκα ηῶλ ζπγθεθξηκέλσλ ἱεξῶλ θαλφλσλ ὁ ζχγρξνλνο λνκνζέηεο ἀπνθαίλεηαη
ἀλάινγα γηά ηήλ θθιεζία ηῆο Κξήηεο. ηήλ παξάγξαθν 1 ηνῦ ἄξζξνπ 10 ηνῦ Καηαζηαηηθνχ ηεο Υάξηε
ζεκεηψλεηαη  εὐζχλε ηῆο Ἱεξᾶο παξρηαθῆο πλφδνπ ηῆο Κξήηεο λά «κεξηκλᾶ» πξσηίζησο «πεξί ηῆο
ηεξήζεσο ηῶλ εἰο ηήλ πίζηηλ θαί ζείαλ ιαηξείαλ ἀθνξψλησλ, θαηά ηά ἀλέθαζελ ἐλ ηή θθιεζία θξαηνῦληα
θαί θεθαλνληζκέλα ἐθδίδνπζα ζρεηηθᾶο δηαηάμεηο»,34 θαί θαηφπηλ ζπλερίδεη ζηά ὑπφινηπα θαζήθνληά ηεο. Σά
πάληα ἀπνξξένπλ ἀπφ ηήλ ηήξεζε ηνῦ ὀξζνῦ δφγκαηνο, θαί ηήλ εὐζχλε γηά ηήλ ἀλφζεπηε ηήξεζε ηνῦ
δφγκαηνο ζηφ πνίκλην ηῆο Κξήηεο ἔρεη  χλνδνο ηῶλ ἐπηζθφπσλ ηεο. Ὅκσο  Ἱεξά χλνδνο, εἶλαη
ὑπνρξεσκέλε λά κεξηκλᾶ γηά ηήλ «θαηά ηήλ ξζφδνμνλ Υξηζηηαληθήλ δηδαζθαιίαλ βίνπ ηνῦ πιεξψκαηνο
ηῆο θθιεζίαο Κξήηεο δηά ηνῦ θεξχγκαηνο ηνῦ ζείνπ ιφγνπ, δί’ ἐθδφζεσο ζηθνζξεζθεπηηθῶλ βηβιίσλ,
πεξηνδηθῶλ θαί ἄιισλ ἐληχπσλ, δηά παξαηλεηηθῶλ γξακκάησλ θαί δηά παληφο ἄιινπ θαηαιιήινπ
ηξφπνπ»,35 ὅπσο ζεκεηψλεηαη ζηήλ 9ε παξάγξαθν ηνῦ ζπγθεθξηκέλνπ ἄξζξνπ. Μέ θάζε κέζνλ, ἐθηφο ἀπφ
ηφ πξψηηζην πνχ εἶλαη βέβαηα ηφ θήξπγκα ηνῦ ἱεξνῦ ἄκβσλνο,  θθιεζία θξνληίδεη γηά ηή δηάδνζε ηῆο
ρξηζηηαληθῆο δηδαζθαιίαο. Δἶλαη εὔινγν πῶο ἀκέζσο ἑπφκελε παξάγξαθνο,  παξάγξαθνο 10, ηνλίδεη πψο
 ἴδηα  χλνδνο, εἶλαη αὐηή πνχ ζά ἀπνθαζίζεη ἄλ θάπνηνο δέλ ηεξεῖ ηήλ ὀξζή δηδαζθαιία ηνῦ εὐαγγειίνπ,
δειαδή εἶλαη αἱξεηηθφο, ζχκθσλα κέ ηνχο Ἱεξνχο Καλφλεο θαί ηνχο Νφκνπο ηνῦ Κξάηνπο.36
29

Ἡ ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή θαλφλσλ δέλ ἔρεη ζρέζε κέ ηνχο Ἀπνζηφινπο ηνῦ Κπξίνπ κῶλ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ. Βι.

Παληειεήκνλνο Ρνδφπνπινπ (Μεηξνπνιίηνπ Σπξνιφεο θαί εξεληίνπ), Ἐπηηνκή Καλνληθνῦ Γηθαίνπ, ζει. 46 – 48.
30

Πξφδξνκνπ Η. Ἀθαλζφπνπινπ, Κώδηθαο Ἱεξῶλ Καλόλσλ θαί Ἐθθιεζηαζηηθῶλ Νόκσλ, ζει. 30.

31

Πξφδξνκνπ Η. Ἀθαλζφπνπινπ, Κώδηθαο Ἱεξῶλ Καλόλσλ θαί Ἐθθιεζηαζηηθῶλ Νόκσλ, ζει. 32.

32

Πξφδξνκνπ Η. Ἀθαλζφπνπινπ, Κώδηθαο Ἱεξῶλ Καλόλσλ θαί Ἐθθιεζηαζηηθῶλ Νόκσλ, ζει. 32.

33

Πξφδξνκνπ Η. Ἀθαλζφπνπινπ, Κώδηθαο Ἱεξῶλ Καλόλσλ θαί Ἐθθιεζηαζηηθῶλ Νόκσλ, ζει. 34.

34

Γεσξγίνπ Κσλ. Ἀπνζηνιάθε, Βαζηθαί δηαηάμεηο Ἐθθιεζηαζηηθνῦ – Καλνληθνῦ Γηθαίνπ θαη Ννκνινγία, ζει. 563.

35

Γεσξγίνπ Κσλ. Ἀπνζηνιάθε, Βαζηθαί δηαηάμεηο Ἐθθιεζηαζηηθνῦ – Καλνληθνῦ Γηθαίνπ θαη Ννκνινγία, ζει. 564.

36

Γεσξγίνπ Κσλ. Ἀπνζηνιάθε, Βαζηθαί δηαηάμεηο Ἐθθιεζηαζηηθνῦ – Καλνληθνῦ Γηθαίνπ θαη Ννκνινγία, ζει. 564.
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Ἡ ηήξεζε ηνῦ δφγκαηνο ζεκεηψλεηαη θαί ζηφ Γ΄ θεθάιαην ηνῦ Καηαζηαζηηθνχ Υάξηε πεξί «θινγῆο
ἀξρηεξέσλ» ἀξηζκψληαο ὁ λνκνζέηεο, ζηήλ παξάγξαθν 2 ηνῦ ἄξζξνπ 22, ὡο πξῶην ἀπαξαίηεην πξνζφλ
γηά λά ἐγγξαθεῖ θάπνηνο θιεξηθφο «ἐλ ηῷ θαηαιφγσ ηῶλ πξφο ἀξρηεξαηείαλ ἐθινγίκσλ» εἶλαη «λά ἔρε
ὀξζῶο θαί ὑγηῶο πεξί ηήλ πίζηελ θαί λά δηαθξίλεηαη ἐπί ζπλέζεη θαί ἀλεπηιήπησ βίσ»,37 θαί ὡο δεχηεξν ηήλ
ἀπαξαίηεηε ἰδηφηεηα ηνῦ ἀγάκνπ θιεξηθνῦ.38 Ἡ ζπγθεθξηκέλε αξηζκεηηθή δηαβάζκηζε ζηφ λφκν δέλ ἔρεη
ζρέζε κέ ηφ γεγνλφο ὅηη θάπνηε νἱ ἐπίζθνπνη κπνξνῦζαλ λά εἶλαη ἔγγακνη, φπσο ην δηεπθξηλίδνπλ πνιινί
θαλφλεο ηεο Δθθιεζίαο,39 ἀιιά κέ ηφ ὅηη  ηήξεζε ηῆο ὀξζῆο θαί ὑγηνῦο πίζηεσο εἶλαη  ἀπαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηά ὅια ηά κέιε ηεο. Ἡ ὀξζή πίζηε ἄιισζηε πξνεγεῖηαη θαί ηνῦ ζπλεηνῦ θαί ἀλεπίιεπηνπ βίνπ
θαζψο ὁ θαζαξφο θαί ἄκεκπηνο βίνο, βαζηθφ ζεκεῖν ηῆο δσῆο θάζε ρξηζηηαλνῦ, κέζα ζηήλ θθιεζία εἶλαη
ἀπφξξνηα ηῆο ἁγηαζκνῦ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο, γηά ηήλ θαξπνθνξία ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη ε ζσζηή
δνγκαηηθή δηδαζθαιία.
Οἱ δηαηάμεηο ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ Υάξηε γηά ηά «Καζήθνληα Ἀξρηεξέσλ» ὑπνρξεψλνπλ ἐπίζεο ηφλ
ἐπίζθνπν λά ηεξεῖ ἀπαξαζάιεπηα ηή δνγκαηηθή δηδαζθαιία ηῆο πίζηεσο. ηφ θεθάιαην Δ΄ πνχ ἀλαθέξεηαη
ζηά «θαζήθνληα Ἀξρηεξέσλ» θαί ζπγθεθξηκέλα ζηφ ἄξζξν 27, ζεκεηψλεηαη πψο ὁ ἀξρηεξέαο ζηήλ
ἐθθιεζηαζηηθή ηνπ πεξηθέξεηα «ηειεί πάληα ηά ὑπφ ηῶλ Ἱεξῶλ Καλφλσλ ἐπηβαιιφκελα θαζήθνληα αὐηῶ»,
εἶλαη ὑπνρξεσκέλνο λά ηειεῖ ηά ἱεξά κπζηήξηα, λά θεξχηηεη ηφ ζεῖν ιφγν, λά θαζηεξνί ηνῦο ἱεξνχο λανχο ηῆο
ἐπαξρίαο ηνπ, λά ἐπνπηεχεη ηήλ ἀθξηβῆ ηάμε θαί εὐπξέπεηα ηῶλ ἱεξνπξαμηῶλ.40  λνκνζέηεο ζηά
θαζήθνληα ηνῦ ἀξρηεξέα ζεκεηψλεη πψο γηά λά ηνπνζεηεζεῖ εἰθφλα ζηνχο λανχο ηῆο ἐπαξρίαο ηνῦ
«ἀπαξαηηήησο πξέπεη λά ηπγράλεη ηῆο πξνηέξαο ἐγθξίζεσο αὐηνῦ»,41 ἔρνληαο ὑπφςε ηνῦ ηφ δνγκαηηθφ
πεξηερφκελν ηῆο εἰθφλσλ ὅπσο ἀπνζαθελίζηεθε ηφζν θαζαξά θαηά ηήλ ηαξαγκέλε πεξίνδν ηῆο
εἰθνλνκαρίαο ζηφ Βπδάληην.
Ἡ ἐπνπηεία ηνῦ ἐπηζθφπνπ γηά ηήλ πηζηή ηήξεζε ηνῦ δφγκαηνο ἀπφ ηφ πνίκλην ηνῦ πξέπεη λά εἶλαη
ζπλερῶο ἄγξππλε. Ἡ πξψηε παξάγξαθνο ηνῦ ἄξζξνπ 28 ἔξρεηαη λά ἐπηθπξψζεη αὐηή ηήλ ἐπνπηεία θαί
γη’αὐηφ ηνῦ ἐπηηξέπεη «πεξί παληφο ἐιεγρνκέλνπ ὡο αἱξεηηθνῦ» δειαδή ἀλζξψπνπ πνχ δέλ δεῖ ηήλ
ἐθθιεζηαζηηθή ἀιήζεηα θαί κέ δηθή ηνπ ὁκάδα πνιεκᾶ θαί θνκκαηηάδεη ηφ ἐθθιεζηαζηηθφ ζῶκα ( αἵξεζε δέλ
εἶλαη πνηέ ζεσξία ἀιιά ὀξγαλσκέλε ὁκάδα πνχ καηψλεη ηφ ζῶκα ηῆο ἐθθιεζίαο) λά «δηεμάγεη ἐλφξθνπο
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ἀλαθξίζεηο θαί» λά «ὑπνβάιιεη ηαχηαο εἰο ηῆο Ἱεξάλ παξρηαθήλ χλνδνλ,  ὁπνία ἐλεξγεῖ ηά ὑπφ ηῶλ
Ἱεξῶλ Καλφλσλ θαί ηφλ Νφκσλ ηνῦ Κξάηνπο ὁξηδφκελα».42
Σήλ ἴδηα δπλαηφηεηα παξέρεη ὁ λφκνο ζηφλ ἐπίζθνπν κέ ηήλ παξάγξαθν 2 ηνῦ ἴδην ἄξζξνπ,
ἀπέλαληη ζηά βηβιία θαί ζηφλ Σχπν πνχ πξαγκαηεχνληαη ζξεζθεπηηθά ζέκαηα. Μάιηζηα  ζπγθεθξηκέλε
παξάγξαθνο ὁξίδεη πψο «ὁ Ἀξρηεξεχο ἐπαγξππλεῖ ἐπί ηνῦ πεξηερνκέλνπ ηῶλ εἰο ηήλ ρξῆζηλ ηνῦ Κιήξνπ θαί
ηῆο λενιαίαο δεκνζηεπνκέλσλ βηβιίσλ, θπιιαδίσλ, πηλάθσλ θαί ἄιισλ ἐληχπσλ πξαγκαηεπνκέλσλ
ἀληηθείκελα ζξεζθεπηηθά. ζάθηο ἤζειε παξαηεξήζεη ὅηη ηαῦηα πεξηέρνπζη ηί ἀληηθείκελνλ εἰο ηά ζεία
δφγκαηα, ηά ἱεξά Μπζηήξηα θαί ηνχο θθιεζηαηηθνχο Καλφλαο, ηήλ δηδαζθαιίαλ, ηάο ἱεξᾶο παξαδφζεηο, ηάο
ἱεξᾶο ηειεηᾶο θαί ηά ἔζηκα ηῆο ξζνδφμνπ Ἀλαηνιηθῆο θθιεζίαο ἤ ἀλεπιαβεῖο ἐθθξάζεηο θαηά ηῆο
ζξεζθείαο θαί ηῶλ ιεηηνπξγῶλ αὐηῆο, δεηεῖ ηήλ ἐπέκβαζηλ ηῶλ ἁξκνδίσλ Πνιηηηθῶλ Ἀξρῶλ, πξφο ἐλέξγεηαλ
ηῶλ θαηά ηνχο θεηκέλνπο Νφκνπο ὁξηδνκέλσλ».43
ηήλ παξάγξαθν 3 ζεκεηψλεηαη πψο «ἀλάινγα ἰζρχνπζη θαί πεξί παληφο ζεαηξηθνῦ ἤ
θηλεκαηνγξαθηθνῦ ἔξγνπ πξνζβάιινληνο ἤ ριεπάδνληνο ηά δφγκαηα θαί ηάο δηαηάμεηο ηῆο ξζνδφμνπ
Ἀλαηνιηθῆο θθιεζίαο ἤ ηνχο ιεηηνπξγνχο αὐηῆο ἤ ηφ ἱεξαηηθφλ αὐηῶλ ζρῆκα ἤ ἀπάδνληνο εἰο ηά ρξεζηή
ἤζε».44 Φπζηθά  ἐπαγξχπλεζε ηνῦ ἀξρηεξέα γηά ηήλ ἀλφζεπηε ηήξεζε ηνῦ δφγκαηνο δέλ κπνξεῖ λά
ἀπνπζηάδεη ἀπφ ηφ πνίκληφ ηνπ, θαί γη’ αὐηφ ζηήλ παξάγξαθν 4 ηνῦ ἄξζξνπ 28 ὑπνγξακκίδεηαη πψο «ὁ
Ἀξρηεξέαο κεξηκλᾶ πεξί ηῆο ζηθῆο θαί θαηά ηνχο Ἱεξνχο Καλφλαο βηνηήο ηῶλ ὑπ’ αὐηφλ ρξηζηηαλῶλ, θαί
θξνληίδεη δηά ηήλ εἰο ηήλ εὐζείαλ ὁδφλ ἐπάλνδνλ ηῶλ ἐμ αὐηῆο παξεθηξεπνκέλσλ».45

4. Η ΤΓΚΛΗΗ ΣΗ ΤΝΟΔΟΤ
Ἕλα ἀπφ ηά πηφ θαίξηα ζέκαηα γηά ηά ὁπνία ιακβάλεη κέξηκλα ὁ λνκνζέηεο εἶλαη  ζχγθιεζε ηῆο
Ἱεξᾶο παξρηαθῆο πλφδνπ. Ἡ ζχγθιεζε ηῆο πλφδνπ ζέ ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα καξηπξᾶ ηάμε θαί
εὐπξέπεηα ηήλ θθιεζία. Σφ ἄξζξν 3§1 ὁξίδεη πψο  χλνδνο ηῆο Κξήηεο ζπλέξρεηαη 3 θνξέο ηφ ρξφλν,
κία ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ αὐηνδηθαίσο ηφλ θηψβξην, θαί νἱ ὑπφινηπεο δχν ζηήλ κεξνκελία πνχ ζά ὁξίζεη 
χλνδνο ζηήλ θαη’ θηψβξηνλ ζπλεδξίαζή ηεο.46 Πεξί ζπγθιήζεσο ηῆο πλφδνπ ηφλ θηψβξην ὁξίδνπλ θαί
νἱ ἱεξνί θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο, νἱ ὁπνῖνη ὅκσο κηινῦλ γηά δχν θνξέο ἀληί ηξεῖο.  37νο θαλφλαο ηῶλ Ἁγίσλ
Ἀπνζηφισλ ὁξίδεη λά ζπγθαιεῖηαη  χλνδνο ηῶλ ἐπηζθφπσλ ηελ πξψηε θνξά θαηά ηήλ ηέηαξηε ἑβδνκάδα
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ηῆο Πεληεθνζηῆο,47 θαί ηή δεχηεξε θαηά ηφλ κήλα θηψβξην, ζπγθεθξηκέλα ηή δσδέθαηε κέξα ἀπφ ηφ κήλα
Ὑπεξβεξεηαῖν, πνῦ ηνπνζεηεῖηαη κεηαμχ 15 επηεκβξίνπ κέρξη 15 θησβξίνπ48. Ἀθξηβῶο ηφ ἴδην ιέγεη θαί ὁ
20νο θαλφλαο ηῆο Ἀληηνρείαο, ὁ ὁπνῖνο ἀλαθέξεη ξεηῶο ηίο 15 θησβξίνπ : «ηήλ δέ δεπηέξαλ ζχλνδνλ
γίλεζζαη εἰδνῖο ὀθησβξίαηο, ἤηηο ἐζηί δεθάηε Ὑπεξβεξεηαίνπ»49 (εἰδνί εἶλαη 15ε κέξα Μαξηίνπ, Μαΐνπ,
Ἰνπιίνπ θαί θησβξίνπ θαζψο θαί  13ε κέξα ὅισλ ηῶλ ἄιισλ κελῶλ50). Γχν θνξέο ηφ ρξφλν ζχγθιεζε
ηῆο πλφδνπ ὁξίδεη θαί ὁ 19νο θαλφλαο ηῆο Γ΄ Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ51. Πνιχ κεηαγελέζηεξνο θαλφλαο, ὁ 8νο
ηῆο Πελζέθηεο Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ, ὁξίδεη λά γίλεηαη  ζχγθιεζε ηῆο πλφδνπ κία θνξά ηφ ρξφλν,
ἐθηηκψληαο ηίο δπζθνιίεο ηῶλ ἐπηζθφπσλ ιφγσ ηῶλ βαξβαξηθῶλ ἐπηδξνκῶλ ἀιιά θαί δηαθφξσλ ἄιισλ
αἰηηῶλ (πξνθαλψο δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο), ἐπηκέλνληαο ὅκσο θαί αὐηφο ὁ θαλφλαο ζηφλ κήλα θηψβξην.52
 6νο θαλφλαο ηῆο Ε΄ Οἰθνπκελθῆο πλφδνπ ἐπηθπξψλεη ηφλ ζπγθεθξηκέλν θαλφλα θάλνληαο θαί πάιη
ἀλαθνξά γηά ζχγθιεζε ηῆο πλφδνπ κία θνξά ηφλ ρξφλν ἐθηηκψληαο ηίο δχζθνιεο ζπλζῆθεο κεηαθίλεζεο
ἐθείλεο ηῆο ἐπνρῆο.53

4.1.ΑΙΣΙΑ ΑΠΟΤΙΑ ΣΧΝ ΑΡΥΙΕΡΕΧΝ
 κνλαδηθφο ιφγνο γηά ηφλ ὁπνῖν ἐπηηξέπεηαη λά ἀπνπζηάζνπλ νἱ ἀξρηεξεῖο ἀπφ ηή ζχγθιεζε ηῆο
πλφδνπ εἶλαη  ἀζζέλεηα. Ἕλα ἀπφ ηά πξῶηα ἄξζξα ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ Υάξηε ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο,
ηφ ἄξζξν 5, ηφ ὑπνγξακκίδεη ξεηῶο, ρσξίο λά πξνβιέπεη θάπνηνλ ἄιιν ιφγν.54 Σφ ἴδην ἀθξηβῶο ἀλαθέξνπλ
θαί νἱ θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο, νἱ ὁπνῖνη ἐθηφο ἀπφ ηνχο ιφγνπο ὑγείαο ιακβάλνπλ ὑπφςε ηνπο θαί θάπνηεο
ἀλαπφθεπθηεο δπζθνιίεο ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο – πξσηφγνλα κέζα κεηαθνξᾶο ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο – θάηη πνῦ
δέλ ὑθίζηαηαη ζήκεξα θαί γη’ αὐηφ ὁ ζχρξνλνο λνκνζέηεο πξνβιέπεη κφλν ηνχο ιφγνπο ὑγείαο.  19νο
θαλφλαο ηῆο Γ΄ Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ ιέγεη πψο ἐπεηδή ἔρεη βάζηκεο πιεξνθνξίεο ὅηη ζηίο ἐπαξρίεο δέλ
ζπλεδξηάδνπλ νἱ ἐπίζθνπνη, ὁξίδεη, πψο ἄλ  ἀπνπζία ηνπο δέλ ζηεξίδεηαη ζέ ιφγνπο ὑγείαο θαί εἶλαη
ἐιεχζεξε ἀπφ θάπνηα ἀπαξαίηεηε θαί ἀλαγθαία ἀζρνιία, λά ἐπηπιήηηνληαη ἀδεξθηθά.55
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Γηά ἔθηαθην πεξηζηαηηθφ, ὡο κνλαδηθή δηθαηνινγία ἀπνπζίαο ἐπηζθφπνπ ἀπφ ηή ζπλεδξίαζε ηῆο
πλφδνπ, θάλεη ιφγν θαί ὁ 40νο θαλφλαο ηῆο Λανδίθεηαο,56 ἐλλνψληαο θαί αὐηφο, πξνθαλῶο, θπξίσο ηνχο
ιφγνπο ὑγείαο. Σφ γεγνλφο ὅηη ἱεξνί θαλφλεο θαί λφκνο ὁξίδνπλ κφλν ηνχο ιφγνπο ὑγείαο ὡο βάζηκε
δηθαηνινγία ηῶλ ἀξρηεξέσλ γηά ηήλ ἀπνπζία ηνπο ἀπφ ηή χλνδν, δέλ εἶλαη θαζφινπ ηπραία θαί ἔρεη
βαζχηαηε δνγκαηηθή βάζε. Ἡ πνηκαληηθή δηαθνλία εἶλαη δήηεκα ἁγηαζκνῦ ηῆο ἀλζξψπηλεο θχζεσο, δειαδή
δήηεκα δσῆο θαί ζαλάηνπ. Αλ ὁ ἄλζξσπνο ράζεη ηφλ ἁγηαζκφ ηνῦ Σξηαδηθνῦ Θενῦ, πέζαλε, γηαηί  παξνρή
ηνῦ ἁγηαζκνῦ δέλ εἶλαη ηίπνηα ἄιιν ἀπφ ηήλ ἴδηα ηή δσή. Ἡ ἀπψιεηα ηνῦ ἁγηαζκνῦ δέλ κπνξεῖ λά ζπκβεῖ
ἀπφ πιεπξᾶο ηνῦ Θενῦ, θαζψο ὁ Θεφο δέλ κπνξεῖ πνηέ λά ἀξλεζεῖ ηφ πιάζκα Σνπ – ηά ραξίζκαηα ηνῦ
Θενῦ εἶλαη ἀκεηακέιεηα – κπνξεῖ ὅκσο λά ζπκβεῖ ἀπφ ηήλ πιεπξά ηνῦ ἐιεχζεξνπ ἀλζξψπνπ. 
πνηκελάξρεο δέλ εἶλαη δπλαηφλ πνηέ λά ιήςεη ἀπφ ηήλ Ἱεξά χλνδν πνῦ ζπδεηεῖ ηφλ ηξφπν ἁγηαζκνῦ θαί
ζεψζεσο θαί ηνῦ δηθνῦ ηνπ ἑαπηνῦ θαί ηνῦ πνηκλίνπ ηνπ (ὅζν θαί ἄλ θαίλεηαη παξάμελν θαί ηά θαζαξῶο
δηνηθεηηθά ζέκαηα ηῆο Ἱεξᾶο πλφδνπ ζηφλ ἁγηαζκφ ηῆο θχζεσο ἀπνζθνπνῦλ), παξά κφλν ἄλ εἶλαη βαξηά
ἄξξσζηνο.
4.2. ΕΚΛΟΓΕ ΑΡΥΙΕΡΕΧΝ
Οἱ θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο ἀλαθέξνληαη ζηφ ηξφπν ηῆο ἐθινγῆο ηῶλ ἀξρηεξέσλ. Καλέλαο θαλφλαο
ηῆο ὀξγαλσκέλεο ἱζηνξηθῆο θθιεζίαο, ἀπφ ηφλ 3ν κ.Υ. θαί ἑμῆο, δέλ ἐπηηξέπεη ἐθινγή ηῶλ ἀξρηεξεῶλ ἀπφ
ηνχο θιεξηθνχο ηῶλ δχν πξψησλ βαζκῶλ, δηαθφλνπ θαί πξεζβπηέξνπ, θαί ηνῦ ιανῦ, παξά κφλν ἀπφ ηνχο
ἐπηζθφπνπο.  ιφγνο εἶλαη βαζχηαηα δνγκαηηθφο – ζενινγηθφο. Γέλ πξφθεηηαη νὐζηαζηηθά γηά ἐθινγή, ἀιιά
γηά παξνρή ηῆο πηφ θεληξηθῆο, θαη πξαθηηθά πην ρξήζηκεο, δηαθνλίαο ζηφ ἐθθιεζηαζηηθφ ζῶκα, ηῆο
ἀξρηεξσζχλεο. Μᾶο ἐλδηαθέξεη πξσηίζησο  παξνρή ηῆο ἀξρηεξσζχλεο, πνχ ζά ζπλερίζεη λά παξέρεη ηφλ
ἁγηαζκφ ζηφ ιαφ, θαί δεπηεξεπφλησο  ἐθινγή. πλεπῶο ἄλ ἐθιέμνπλ ηφλ ἐπίζθνπν πξφζσπα πνῦ δέλ
κπνξνῦλ λά ηνῦ παξάζρνπλ ηφ ράξηζκα ηῆο ἀξρηεξσζχλεο, ὅπσο εἶλαη νἱ ινηπνί, πιήλ ηῶλ ἐπηζθφπσλ,
θιεξηθνί θαί νἱ ιατθνί,  ἐθινγή ἑλφο ἐπηζθφπνπ παχεη λά εἶλαη ἐθθιεζηνινγηθφ γεγνλφο – παξνρή ηνῦ
ἁγηαζκνῦ – θαί γίλεηαη κφλν δηνηθεηηθφ, ἐλῶ ὁ ἐπίζθνπνο ἀλαιακβάλεη πξῶηα ηή δπλαηφηεηα λά παξέρεη ὁ
ἴδηνο ηφλ ἁγηαζκφ ζηφ ἐθθιεζηαζηηθφ ζῶκα θαί θαηφπηλ λά δηνηθεῖ ηφ ζῶκα αὐηφ.57
 4νο θαλφλαο ηῆο Α΄ Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ ιέγεη πψο ὁ ἐπίζθνπνο πξέπεη λά ἐθιέγεηαη ἀπφ ὅινπο
ηνπο ἐπηζθφπνπο ηεο ἐπαξρίαο θαί νἱ ἐπίζθνπνη πνχ δέλ κπνξνῦλ λά παξεπεξεζνῦλ ζηήλ ἐθινγή «ἤ δηά
θαηεπείγνπζαλ ἀλάγθελ, ἤ δηά κῆθνο ὁδνῦ» εἶλαη ὑπνρξεσκέλνη λά πάξνπλ κέξνο ζηήλ ςεθνθνξία κέ
ἐπηζηνιέο. Μφλν ηφηε  ἐθινγή ζεσξεῖηαη ἔγθπξε θαί κπνξεῖ λά ἀλαθνηλσζεῖ ζηφλ νἰθεῖν κεηξνπνιίηε.58
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Ἀθξηβῶο ηφλ ἴδην θαλφλα κέ ηήλ ἴδηα ἐθθξαζηηθή δηαηχπσζε ἐπηθπξψλεη θαί ὁ 3νο θαλφλαο ηῆο Ε΄
Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ ὑπνγξακκίδνληαο ηή ζπκκεηνρή ηῶλ ἀπνλησλ ἐπηζθφπσλ κέ ηήλ ςῆθν ηνχο κέζσ
ἐπηζηνιῆο.59
Σήλ ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ηεο ζπκκεηνρῆο ηῶλ ἀπφλησλ ἐπηζθφπσλ κέζσ ἐπηζηνιῆο ρξεζηκνπνηεῖ
θαί ζχγρξνλνο λνκνζέηεο γηά ηήλ ἐθινγή ηῶλ κεηξνπνιηηῶλ ηῆο Κξήηεο. Σφ ἄξζξν 21§3 ηνῦ Καηαζηαηηθνχ
Υάξηε ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο πνῦ ἀλαθέξεηαη ζηήλ ἐθινγή ηῶλ ἐπηζθφπσλ ιέγεη πῶο «ηῶλ κή
κεηερφλησλ Ἀξρηεξέσλ γελνκέλσλ ζπκςήθσλ δηά ςεθνδειηίσλ ἀπνζηειινκέλσλ εἰο ηφλ Ἀξρηεπίζθνπνλ
Κξήηεο ἐπί ἀπνδείμεη».60 ηή ζπλέρεηα ηῆο ζπγθεθξηκέλεο παξάγξαθνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξῶο ὁ
ηξφπνο κέ ηφλ ὁπνῖν δηαθπιάζζεηαη ηφ ἀδηάβιεηφ ηεο κπζηηθῆο ςήθνπ ηῶλ ἀπφλησλ ἀξρηεξέσλ.61 Δἶλαη
ραξαθηεξηζηηθφ πῶο θαηά ηφ λφκν ὁ Πξφεδξνο ηῆο παξρηαθῆο πλφδνπ, ὁ Ἀξρηεπίζθνπνο Κξήηεο, ξίρλεη
ἐληφο ηεο ςεθνδφρνπ, ἐλψπηνλ ὅισλ ηῶλ ἐπηζθφπσλ, πξῶηα ηά ςεθνδέιηηα ηῶλ ἀπφλησλ ἀξρηεξέσλ θαί
θαηφπηλ ςεθίδνπλ νἱ παξφληεο ἐπίζθνπνη. Γηά ηήλ θθιεζία ηῆο Κξήηεο πξνβιέπνληαη ηξία δηαθνξεηηθή
εἴδε ἐθινγῆο ἀξρηεξέσλ : ηνῦ Ἀξρηεπηζθφπνπ Κξήηεο, ηῶλ Μεηξνπνιηηῶλ θαί ηνῦ Βνεζνῦ πηζθφπνπ ηεο
Ἀξρηεπηζθνπῆο Κξήηεο.
ηήλ ἐθινγή ηνῦ Ἀξρηεπηζθφπνπ Κξήηεο ἄκεζν ιφγν ἔρεη  ἑθάζηνηε Κπβέξλεζε ηνῦ ιιεληθνῦ
Κξάηνπο θαζψο ζχκθσλα κέ ηήλ παξάγξαθν 2 ηνῦ ἄξζξνπ 10 ηνῦ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε  Διιεληθή
Κπβέξλεζε πξνηείλεη ζηήλ Ἱεξά χλνδν ηνῦ Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηαξρείνπ ηξεῖο ἐθ ηῶλ ἐλ ἐλεξγεία
Μεηξνπνιηηῶλ ηῆο Κξήηεο, κέζα ζέ ζαξάληα κέξεο ἀπφ ηήλ ἐθδεκία ηνῦ Ἀξρηεπηζθφπνπ Κξήηεο, θαί 
Ἱεξά χλνδνο ηνῦ Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηαξρείνπ κέζα ζέ ἕλα κήλα πξέπεη λά ἐθιέμεη ἕλα ἐθ ηῶλ ηξηῶλ ὡο
Ἀξρηεπίζθνπν Κξήηεο.62 Ἡ ἀλάκεημε ηῆο Κπβεξλήζεσο ζηήλ ἐθινγή ηνῦ Κξήηεο ἴζσο μελίδεη ὡο ἕλα ζεκεῖν
– ἀλακθηζβήηεηα ηφ θαιχηεξν ζά ἦηαλ λά κήλ ὑπῆξρε – ὅκσο κπνξεῖ λά δηθαηνινγεζεῖ ἐπαξθῶο θαί
πνιηηηθά θαί ἐθθιεζηνινγηθά.
Πνιηηηθά, γηαηί ζέ ἕλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ὅπνπ  Πνιηηεία λνκνζεηεῖ γηά ηά ἐθθιεζηαζηηθά πξάγκαηα,
ἐθ ηῶλ πξαγκάησλ  Πνιηηεία ἔρεη ιφγν ζηά ἐθθιεζηαζηηθά δξψκελα, ἕλα ἐθ ηῶλ θνξπθαίσλ εἶλαη  ἐθινγή
ἑλφο ἱεξάξρνπ, ἑπνκέλσο κπνξεῖ λά ἐθθξάζεη ηή γλψκε ηεο κέ ηήλ θαηάξηηζε ηνῦ ηξηπξφζσπνπ, ἑλφο κφλν
ἱεξάξρε, ηνῦ Ἀξρηεπηζθφπνπ – ζηφ ηξηπξφζσπν ηῶλ κεηξνπνιηηῶλ δέλ ἔρεη ιφγν. Ἄιισζηε  ζπκκεηνρή
ηῆο Πνιηηείαο, ἀπφ ηήλ πιεπξά ηεο, ζηήλ ἐθινγή ἑλφο ἐπηζθφπνπ ἐμαζθαιίδεη δεκφζηα ηάμε θαί ἀζθάιεηα
ζηήλ πεξηνρή, ἀξσγή πνῦ νὕησο ἤ ἄιισο θαί πνιινί ἱεξνί θαλφλεο ηήλ ἐπηθαινῦληαη (ὁ 17νο θαλφλαο ηῆο
Γ΄ Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ γηά παξάδεηγκα ὁξίδεη πῶο ἄλ θάπνηνο ἐπίζθνπνο ἀληηκεησπίδεη πξφβιεκα
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ἀκθηζβήηεζεο ηῆο ἐπαξρίαο ηνπ, γηά λά ιχζεη ηφ πξφβιεκά ηνπ, λά θαηαθεχγεη πξῶηα ζηφλ ἔμαξρν ηῆο
δηνίθεζεο θαί θαηφπηλ ζηφλ παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο63).
θθιεζηνινγηθά γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ γηαηί  θθιεζία ηηκᾶ θαί ζέβεηαη ηίο ἀπνθάζεηο ηῆο
Πνιηηείαο. Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθφο ὁ ιφγνο ηνῦ Ἀπνζηφινπ Παχινπ ζηήλ Πξόο Ρσκαίνπο ἐπηζηνιή πνχ
ζεκεηψλεη πψο  δεκφζηα ηάμε πνχ θέξλεη  Πνιηηεία, εἶλαη ηάμε πνχ ζέιεη θαί ὁ Θεφο,64  ἐμνπζία εἶλαη
θαθή κφλν ζέ ὅζνπο δηαπξάηηνπλ ηφ θαθφ θαί πνηέ ζηνχο λνκνηαγεῖο πνιίηεο,65 θαζψο θαί ὅηη  ἐμνπζία δέλ
θξαηάεη πνηέ ηφ ζπαζί ρσξίο ιφγν66. θφζνλ ὁ Ἀπφζηνινο Παῦινο δηαηππψλεη ηίο παξαπάλσ ἀπφςεηο γηά
ηή ξσκατθή αὐηνθξαηνξία, κπνξνῦκε κέ κεγαιχηεξε ἔληαζε λά δηαηππψζνπκε θαί ἐκεῖο ηφ ἴδην, θαζψο ηά
θξάηε ζήκεξα εἶλαη δεκνθξαηηθά θαί εὐλνκνχκελα. Γεχηεξνλ εἶλαη κία ἔκκεζε κεηνρή θαί ηνῦ ιατθνῦ
ζηνηρείνπ ζηήλ ἐθινγή ἑλφο ἀξρηεξέα, θαζψο ηήλ ἑθάζηνηε πνιηηηθή γεζία ηνῦ Ὑπνπξγείνπ Παηδείαο
ἀπνηεινῦλ βαπηηζκέλα κέιε ηῆο θθιεζίαο πέξα ἀπφ ηφ γεγνλφο ὅηη εἶλαη θαί ἐθιεγκέλε ἀπφ πνιίηεο,
πνιινί ἀπφ ηνχο ὁπνίνπο εἶλαη πηζηνί ηεο θθιεζίαο.
Ἡ ἐθινγή ηῶλ Μεηξνπνιηηῶλ ηῆο Κξήηεο γίλεηαη ἀπφ ὑπνςεθίνπο πνῦ εἶλαη ἐγγεγξακκέλνη ζηφλ
θαηάινγν ηφλ πξφο Ἀξρηεξαηείαλ ἐθινγίκσλ ηεο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο, ὁ ὁπνῖνο θαηαξηίδεηαη κέ
δηαδηθαζίεο πνῦ πξνβιέπεη ὁ λφκνο. χκθσλα κέ ηφλ ἄξζξν 22 ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ Υάξηε ηῆο θθιεζίαο
ηῆο Κξήηεο γηά λά ἐγγξαθεῖ ἕλαο θιεξηθφο ζηφ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν πξέπεη λά ηφλ πξνηείλεη ὁ
ἐπίζθνπφο ηνπ ζηφλ Ἀξρηεπίζθνπν Κξήηεο, ηνπιάρηζηνλ 10 κέξεο πξίλ ηή ζχγθιεζε ηῆο πλφδνπ, θαί ὁ
Ἀξρηεπίζθνπνο λά ἀπνζηείιιεη ηφ ὄλνκα ἤ ηά ὀλφκαηα ηῶλ ὑπνςεθίσλ ζηνχο ἱεξάξρεο. Καηά ηή ζχγθιεζε
ηῆο πλφδνπ γίλεηαη  ἐπίζεκε ἐγγξαθή ηῶλ ζπγθεθξηκέλσλ ὀλνκάησλ ζηφλ θαηάινγν ηφλ πξφο
ἀξρηεξαηείαλ ἐθινγίκσλ «δηά κπζηηθῆο δηά ςεθνδειηίσλ ςεθνθνξίαο», ζηήλ ὁπνία ὁ θιεξηθφο πνχ ζά
ἐγγξαθεῖ πξέπεη λά ζπγθεληξψζεη ηά 2/3 ηῶλ κειῶλ ηῆο Ἱεξᾶο παξρηθῆο πλφδνπ θαί ὁ θαηάινγνο
ἀπνζηέιιεηαη ζηφ Ὑπνπξγεῖν Παηδείαο πξφο γλῶζηλ.67 Ἀπφ ηφλ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν γίλεηαη  ἐθινγή
ηῶλ Μεηξνπνιηηῶλ ηῆο Κξήηεο, νἱ ὁπνῖνη ἀλαδεηθλχνληαη ζέ δχν ςεθνθνξίεο. ηήλ πξψηε γίλεηαη 
θαηάξηηζε ηνῦ ηξηπξφζσπνπ, δειαδή νἱ ἱεξάξρεο ἐθιέγνπλ ηξεῖο ὑπνςεθίνπο πνχ πηζηεχνπλ ὅηη κπνξνῦλ
λά ἀλαδεηρζνῦλ ζέ ἐπίζθνπνη θαί ζηή δεχηεξε ἀπφ αὐηνχο ηνχο ηξεῖο ἐθιέγεηαη ἕλαο68 (κφλν ζηήλ πξψηε
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κεηέρνπλ θαί νἱ ἀπφληεο ἱεξάξρεο κέ ηήλ ἐπηζηνιή,69 ἐθφζνλ δέλ γίλεηαη ἐθ ηῶλ πξαγκάησλ λά κεηέρνπλ θαί
ζηίο δχν ςεθνθνξίεο).
 Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο, ὁ Ν. 590/1977, ζηφ ἄξζξν 20, ηφ ἀλάινγν
ἄξζξν ηνπ γηά ηήλ ἐθινγή ηῶλ Μεηξνπνιηηῶλ ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο, ἀθήλεη πεξηζψξην γηά ἔκκεζε
κεηνρή θαί ηῶλ ινηπῶλ θιεξηθῶλ θαί ηῶλ ιατθῶλ ζηήλ ἐθινγή ἑλφο ἐπηζθφπνπ, θαζψο ὁξίδεη πῶο θαηά ηήλ
ἐγγξαθή θάπνηνπ ὑπνςεθίνπ ζηφλ «πξνθαηαξθηηθφ» ἤ ηφλ «ζπκπιεξσκαηηθφλ» πίλαθα (ὁ δεχηεξνο
ὑπάξρεη ζέ πεξίπησζε ὑπνβνιῆο αἰηήζεσο κεηά ηή δεκνζίεπζε ηνῦ πξνθαηαξθηηθνῦ πίλαθα), πξίλ ἀθφκα
γίλεη  ἐγγξαθή δηά κπζηηθῆο ςεθνθνξίαο ζηφλ ἐπίζεκν θαηάινγν, κπνξεῖ λά ἀζθεζεῖ ἔλζηαζε, κέ
ἐκπεξηζηαησκέλε εἰζήγεζε, ἀπφ ὁπνηνδήπνηε θιεξηθφ ἤ ιατθφ ζηήλ Ἀξρηγξακκαηεία. Μάιηζηα θαηά ηήλ
παξάγξαθν 2 ηνῦ ἄξζξνπ 20 ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ Υάξηε ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο,  Γηαξθήο Ἱεξά
χλνδνο εἶλαη ὑπνρξεσκέλε λά δηαηάμεη ἔλνξθε ἐμέηαζε γηά λά δηαπηζηψζεη ηήλ ἔλζηαζε.70 Μία παξφκνηα
δηάηαμε ἀπνπζηάδεη ἐληειῶο ἀπφ ηφλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο θαί πηζηεχσ πψο ζά
ἦηαλ πνιχ ρξήζηκν λά ὑπάξρεη, γηαηί πξνβιέπεη ηήλ ζπκκεηνρή ηῶλ ινηπῶλ θιεξηθῶλ θαί ιατθῶλ ζηήλ
ἐθινγή ηῶλ ἱεξαξρῶλ κέζα ζε ζσζηέο ἐθθιεζηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο.
έ μερσξηζηφ θεθάιαην ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ Υάξηε ἀλαθέξεηαη ὁ ηξφπνο ἐθινγῆο ηνῦ βνεζνῦ
ἐπηζθφπνπ.  βνεζφο ἐπίζθνπνο, ζχκθσλα κέ ηφ ἄξζξν 43, ἐθιέγεηαη ἀπφ ηήλ Ἱεξά παξρηαθή χλνδν
ηῆο Κξήηεο ἐθ ηξηῶλ θιεξηθῶλ πνχ πξνηείλεη ὁ Ἀξρηεπίζθνπνο Κξήηεο, νἱ ὁπνῖνη εἶλαη ἐγγεγξακκέλνη ζηφλ
θαηάινγν ηῶλ ἐθινγίκσλ.71

5. ΑΜΦΙΕΗ ΚΛΗΡΙΚΧΝ
 λνκνζέηεο ἔρεη ἀπνζαθεληζκέλε ἄπνςε θαί γηά ηήλ ἐμσηεξηθή ἐκθάληζε ηῶλ θιεξηθῶλ. Λίγν πξίλ
ηήλ ἀθξνηειεχηηα δηάηαμε ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ Υάξηε ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο ζηφ ἄξζξν 128 (ΗΖ΄ Κεθάιαην
πεξί Γεληθῶλ Γηαηάμεσλ) ὁξίδεηαη πψο νἱ θιεξηθνί θέξνπλ «θαζηεξσκέλελ πεξηβνιήλ ἤ ἀκθίεζηλ»,  ὁπνία
ὁξηδφηαλ «δηά ηνῦ 21 Ἰαλνπαξίνπ 1931 Γηαηάγκαηνο ‘πεξί θαλνληθῆο πεξηβνιῆο ηνῦ ιιεληθνῦ ξζνδφμνπ
Κιήξνπ’ ὡο θαί ηά δηαθξηηηθά δηάζεκα, ὡο ηαῦηα θαζσξίζζεζαλ δηά ηνῦ ἀπφ 15 Ἰνπλίνπ 1856 Βαζηιηθνῦ
Γηαηάγκαηνο»72.
Πξάγκαηη ηφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηῆο 21/22 Ἰαλνπαξίνπ 1931 «Πεξί ηῆο θαλνληθῆο πεξηβνιῆο ηνῦ
ιιεληθνῦ ξζνδφμνπ Κιήξνπ ὁξίδεη πψο νἱ θιεξηθνί ἔρνπλ ζαθῶο δηαθξηηηθή ἀκθίεζε ἀπφ ηνχο ιατθνχο,
ηήλ ὁπνία θέξνπλ ζπλερῶο ρσξίο λά ἀπνβάιινπλ πνηέ. πγθεθξηκέλα ὁξίδεη πψο νἱ θιεξηθνί ἐκθαλίδνληαη
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«ἐθηφο θθιεζηαζηηθῆο ὑπεξεζίαο», κέ ηήλ ἑμῆο πεξηβνιή : 1) «Υηηψλ (θνηλῶο ἀληεξί)…» 2) «Εψλε πεξί
ηήλ ὀζθχλ, ζπγθξαηνῦζα ηφλ ρηηψλα 3) «Ἱκάηηνλ βξαρχ (θνηλῶο θνληφ ἤ θνληνγνχλη ἤ θνληφξαζζνλ) πνχ
ὁξίδεηαη ἀθξηβῶο ηφ ζρῆκα ηνῦ 4) ἱκάηηνλ καθξφλ (ξάζζνλ, ἀλάιαβνο) πνδῆξεο, ἀλνηθηφλ ἔκπξνζζελ, κεηά
ρεηξίδσλ καθξῶλ θαί εὐξεηῶλ θαί κηθξνῦ πεξηιαηκίνπ ὀξζίνπ, ζπλδενκέλνπ δί’ ἑλφο κφλνπ θνκβίνπ» θαί 5)
«Κάιπκκα ηῆο θεθαιῆο (θαιπκκαχρηνλ) ἐθ κέιαλνο ὀξζίνπ θπιίδξνπ ἐθ θαξηνλίνπ ἐπελδεδπκέλνπ ἔμσζελ
δηά κέιαλνο ὑθάζκαηνο θαί ἔζσζελ δηά ἁπινῦ ιεπηνῦ ὑθάζκαηνο…»73 (Σφ ἴδην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
ὁξίδεη θαί ηά ἄκθηα πνχ πξέπεη λά θέξνπλ νἱ θιεξηθνί θαί ηῶλ ηξηῶλ βαζκῶλ ἱεξσζχλεο θαηά ηή δηάξθεηα
ηῶλ ἱεξῶλ ἀθνινπζηῶλ74). πνκέλσο ὁ Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο δέρεηαη, θαί
ἐπηηάζζεη ζηνχο θιεξηθνχο ηῆο Κξήηεο, λά θέξνπλ ηήλ ἴδηα ἀθξηβῶο πεξηβνιή. Ἄιισζηε ἀλαθνξά ζηήλ
ἀκθίεζε ηῶλ θιεξηθῶλ θάλεη θαί ἕλα ἀπφ ηά πξῶηα ἄξζξα ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ Υάξηε ηῆο θθιεζίαο ηῆο
Κξήηεο, ηφ ἄξζξν 6, πνῦ ὁξίδεη ηήλ ἐκθάληζε ηῶλ ζπλέδξσλ πνχ κεηέρνπλ ζηήλ Ἱεξά χλνδν : «Ἡ Ἱεξά
χλνδνο ζπλεδξηάδεη ηῶλ ζπλέδξσλ θεξφλησλ ἐγθφιπηνλ θαί ἐπαλσθαιχκαπρνλ…»75. πίζεο ζηφ ἄξζξν
28§3 ὁξίδεη πψο ὁ Ἀξρηεξέαο πξέπεη λά κεξηκλᾶ ὥζηε ζεαηξηθά ἤ θηλεκαηνγξαθηθά ἔξγα λά κήλ
πξνζβάιινπλ ἤ ριεπάδνπλ νὔηε ηά δφγκαηα θαί ηίο δηαηάμεηο ηῆο θθιεζίαο, ἀιιά νὔηε θαί ηνχο
ιεηηνπξγνχο ηεο ἀιιά νὔηε θαί ηφ ἱεξαηηθφ ηνπο ζρῆκα.76 Ἔκκεζε ἀιιά ζαθῆ ἀλαθνξά ζηφ ἱεξαηηθφ ζρῆκα
θάλεη θαί ηφ ἄξζξν 121, πνχ ἀλήθεη ζηφ θεθάιαην ΗΔ ‘Πεξί κνλαρψλ’, θαζψο ζεκεηψλεη πῶο θαλείο δέλ
κπνξεῖ λά θέξεη ηφ κνλαρηθφ ἔλδπκα, ηφ ὁπνῖν δέλ δηαθέξεη ἰδηαίηεξα ἀπφ ηφ ἱεξαηηθφ, παξά κφλν νἱ
κνλαρνί θαί νἱ δνθηκαδφκελνη λένη».77
Δἰδηθφ ἔλδπκα θνξνῦζαλ θαί νἱ θιεξηθνί ηῶλ βπδαληηλῶλ ἐηῶλ (πνχ δηέθεξε ζαθῶο ἀπφ ηά
ἐλδχκαηα ηῶλ ιατθῶλ), ηά ὁπνῖν δέλ ἔπξεπε πνηέ λά ἀπνβάιινπλ. Δἶλαη αξθεηά δχζθνιν, κεηά ἀπφ ηφζνπο
αἰῶλεο, λά θαληαζηνῦκε πνηφ ζά κπνξνῦζε λά εἶλαη ἀθξηβῶο ηφ ἔλδπκα θαί ηῶλ ιατθῶλ θαί ηῶλ θιεξηθῶλ
θαζψο ὁ πνιηηηζκφο ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο ἦηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφο ἀπφ ηφλ ζεκεξηλφ, εἴκαζηε ὅκσο ζίγνπξνη
πψο ὑπῆξρε ζαθέζηαηε δηαθνξά.  26νο θαλφλαο ηῆο Πελζέθηεο Οἰθνπκεληθῆο ἀλαθέξεη πψο θαλέλαο ἀπφ
αὐηνχο πνχ ἐληάρζεθαλ ζηφλ θιῆξν δέλ ζά πξέπεη λά θνξάεη ἔλδπκα ἀλάξκνζην, νὔηε ὅηαλ βαδίδεη ζηήλ
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Γεσξγίνπ Κσλ. Ἀπνζηνιάθε, Βαζηθαί δηαηάμεηο Ἐθθιεζηαζηηθνῦ – Καλνληθνῦ Γηθαίνπ θαη Ννκνινγία, ζει. 96 – 97.
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ρεηηθά κέ ηήλ ἐλδπκαζία ηνῦ θιήξνπ ζηή ζχγρξνλε θνηλσλία, ηήλ ἐθθιεζηνινγηθή ηνῦ ζεκαζία θαζψο θαί ζέ πνηέο
πεξηπηψζεηο ἐπηηξέπεηαη ἀπφ ηφ λνκνζέηε  πξνζσξηλή ἀπνβνιή ηνῦ θαηφπηλ ηῆο θαη’ νἰθνλνκία ζπγθαηάζεζεο ηῆο
εο

θθιεζίαο, ζέ ζπλδπαζκφ κέ ηήλ 2812 ηῆο 14

Ἀπξηιίνπ 2005 ἐγθχθιην ηῆο Ἱεξᾶο πλφδνπ ηῆο θθιεζίαο ηῆο

ιιάδνο θαί ηφ ἔγγξαθν Φ. 3ζ΄/394/25-4-2007 Ἱεξᾶο Μεηξνπφιεσο ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο Βι. Γλσκνδόηεζε
Ννκηθνῦ πκβνπιίνπ ηνῦ Κξάηνπο Ἀξηζ. 463/2007 ινκ. δεκνζηεπκέλν ζηφ Ννκνθαλνληθά (Ἐπηζεώξεζε
Ἐθθιεζηαζηηθνῦ θαί Καλνληθνῦ Γηθαίνπ), ζει. 189 – 198 θαί θπξίσο ηή ζειίδα 197.
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πφιε ἀιιά λά ρξεζηκνπνηεῖ ηίο ζηνιέο πνῦ ἤδε ἔρνπλ θαζηεξσζεῖ γηά ηνχο θιεξηθνχο : «κεδείο ηῶλ ἐλ
θιήξσ θαηαιεγνκέλσλ ἀλνίθεηνλ ἐζζήηα ἀκθηελλχζζσ, κήηε ἐλ πφιεη δηάγσλ, κήηε ἐλ ὀδῶ βαδίδσλ, ἀιιά
ζηνιαῖο θερξήζζσ ηαῖο ἤδε ηνῖο ἐλ θιεξσ θαηαιεγνκέλνηο ἀπνλεκεζείζαο».78 Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθφ ὁ
ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο πξνβιέπεη ἀθνξηζκφ γηά κία ἑβδνκάδα γηά ηφλ θιεξηθφ πνχ ζά ζά ἐκθαληζηεῖ
ρσξίο ηήλ θαζηεξσκέλε ἱεξαηηθή πεξηβνιή.79
6. ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΚΛΗΡΙΚΧΝ
 33νο θαλφλαο ηῶλ Ἁγίσλ Ἀπνζηφισλ ἀλαθέξεη πῶο θαλέλαο ἐπίζθνπνο ἤ πξεζβχηεξνο ἤ
δηάθνλνο ἀπφ μέλε ἐπαξρία δέλ πξέπεη λά γίλεηαη δεθηφο ρσξίο ζπζηαηηθά γξάκκαηα, ἀιιά θαί ζηήλ
πεξίπησζε πνῦ ὑπάξρνπλ αὐηά ζά πξέπεη ὁπσζδήπνηε λά ἐμεηάδνληαη.80 Σφ ἴδην ἀθξηβῶο ὑπνγξακκίδεη
θαί ὁ 7νο θαλφλαο ηῆο Ἀληηφρεηαο («κεδέλα ἄλεπ εἰξεληθῶλ δέρεζζαη ηῶλ μέλσλ»)81 ὅπσο θαί ὁ 42νο θαλφλαο
ηῆο Λανδίθεηαο («ὅηη νὐ δεῖ ἱεξαηηθνχο, ἤ θιεξηθνχο ἄλεπ θαλνληθῶλ γξακκάησλ ὀδεχεηλ»)82,
ζπκπιεξψλνληαο ηφλ 41ν θαλφλα ηῆο ἴδηαο πλφδνπ πνχ ιέγεη ὅηη ὁ ἱεξσκέλνο ἤ ὁ θιεξηθφο δέλ πξέπεη λά
ηαμηδεχεη ρσξίο ηήλ ἄδεηα ηνῦ ἐπηζθφπνπ.83  23νο θαλφλαο ηῆο Καξζαγέλεο ἀλαθέξεη πψο ἀπαγνξεχεηαη
λά ηαμηδεχνπλ νἱ ἐπίζθνπνη πέξα ἀπφ ηή ζάιαζζα, ἐθηφο ἄλ ἔρνπλ ιάβεη ἀπφ ηφλ Μεηξνπνιίηε θαη’
ἐμαίξεζε ὑπνγεγξακκέλε ἐπηζηνιή ηνπ πνχ ιέγεηαη «ἀπνιπηηθῆ», δειαδή «παξάζεζε»,84 ἀιιά θαί ὁ 71νο
θαλφλαο ηῆο Καξζαγέλεο ἀπαγνξεχεη ζηνχο ἐπηζθφπνπο λά ιείπνπλ πνιχ θαηξφ ἀπφ ηήλ ἕδξα ηνπο.85
Φπζηθά ὑπάξρνπλ πνιινί ἀθφκα θαλφλεο πνχ ὁξίδνπλ ἀθξηβῶο ηήλ ἴδηα ηάμε.86

78

Πξφδξνκνπ Η. Ἀθαλζφπνπινπ, Κώδηθαο Ἱεξῶλ Καλόλσλ θαί Ἐθθιεζηαζηηθῶλ Νόκσλ, ζει. 129.
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«παξάζεζηο» ἐθηφο ἀπφ α) ηά ἐπηθήδεηα ἄζκαηα θαί β) ηίο εὐρέο γηά ηνχο θαηερνχκελνπο ζεκαίλεη ἐπίζεο θαί ηήλ
«ἀπνιπηηθή ἐπηζηνιή» δειαδή ηήλ ἐπηζηνιή πνχ δίλεηαη ἀπφ ηφλ ἐπίζθνπν ζηφλ θιεξηθφ, ὁ ὁπνῖνο ἐπηζπκεῖ λά
κεηαβεῖ ζέ ἄιιε ἐπαξρία. Βι. Πξφδξνκνπ Η. Ἀθαλζφπνπινπ, Κώδηθαο Ἱεξῶλ Καλόλσλ θαί Ἐθθιεζηαζηηθῶλ Νόκσλ,
ζει. 664 θαη 686.
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Οἱ ἱεξνί θαλφλεο ιακβάλνπλ αὐηά ηά κέηξα, ὥζηε νἱ ἐπίζθνπνη κέ ηίο κεηαθηλήζεηο ηνχο ἐθηφο ηῶλ
ὁξίσλ λά κήλ θέξλνπλ ζχγρπζε ζηίο ἐθθιεζίεο («ηνχο ὑπέξ δηνίθεζηλ ἐπηζθφπνπο ηαῖο ὑπεξνξίνηο
ἐθθιεζίαηο κή ἐπηέλαη, κεδέ ζπγρέεηλ ηάο ἐθθιεζίαο»)87, ὅπσο ηφ ἐμεγεῖ πνιχ ὡξαία ὁ 2νο θαλφλαο ηῆο Β΄
Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ. Ὑπάξρεη ὅκσο θαί ε βαζχηεξε ἐθθιεζηνινγηθή ἐμήγεζε. Ἡ παξνρή ἅπαζάο ηεο
ράξηηνο ηῆο ἱεξσζχλεο ἀπφ ηφλ ἀξρηεξέα ζηφλ ἱεξεῖο, θαί ηνῦ ἁγηαζκνῦ ἀπφ ηνχο ἱεξεῖο ζηφ ιαφ ἔρεη
νὐζηαζηηθφ, πξαγκαηηθφ, πεξηερφκελν θαί ἐθθξάδεηαη κέ πξαθηηθφ ηξφπν.  ἀξρηεξέαο κπνξεῖ λά ηειέζεη
θάηη πνχ πξαθηηθά δέλ κπνξνῦλ λά ηειέζνπλ ὅινη νἱ ἱεξεῖο καδί (ρεηξνηνλεῖ ηνχο θιεξηθνχο), θαί ὁ ἱεξέαο
κπνξεῖ λά ηειέζεη θάηη πνχ δέλ πξαθηηθά δέλ κπνξνῦλ λά ηειέζνπλ ὅινη νἱ ιατθνί καδί (ηειεῖ ηά ἱεξά
κπζηήξηα). Ἀιιά θαί ὁ Οἰθνπκεληθφο Παηξηάξρεο κπνξεῖ λά ηειέζεη θάηη πνχ δέλ κπνξνῦλ ηειέζνπλ ὅινη νἱ
ἀξρηεξεῖο θαί νἱ Πξνθαζήκελνη ηῶλ θθιεζίσλ καδί (ἑμαηξνῦληαη θάπνηεο θθιεζίεο) : ηήλ παξαζθεπή ηνῦ
κχξνπ, κέ ηφ ὁπνῖν ἐληάζζνληαη πξαγκαηηθά θαί πξαθηηθά νἱ πηζηνί ζηφ ζῶκα ηῆο θθιεζίαο. πλεπῶο γηά
ηή δνγκαηηθή δηδαζθαιία ηῆο θθιεζίαο  ράξηο ηνῦ ἁγηαζκνῦ κπνξεῖ λά εἶλαη ἄθηηζηε θαί ἀφξαηε,
κεηαδίδεηαη, ὅκσο, κέ θαζαξά ζπγθεξηκέλν θαί πξαθηηθφ ηξφπν ἀπφ ζπγθεξηκέλα πξφζσπα, ηνχο
θιεξηθνχο. Ἄλ νἱ θιεξηθνί, ὁπνηνπδήπνηε βαζκνῦ, ἀπνπζηάδνπλ ἀπφ ηίο ἐπαξρίεο ηνπο, δέλ εἶλαη δπλαηφλ
λά κεηαδνζεῖ πξαγκαηηθά  ἁγηαζηηθή ράξηο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεχκαηνο ζηφ ἐθθιεζηαζηηθφ ζῶκα. Γη’ αὐηφ ηφ ιφγν
 ἀπνπζία ηνχο πξέπεη λά εἶλαη ιεινγηζκέλε κέ θαζαξή δηθαηνινγία πξφο ὄθεινο ηνῦ πνηκλίνπ ηνπο.
 Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηῆο Κξεηηθῆο θθιεζίαο ἐπηθπξψλεη κέ μερσξηζηφ ἄξζξν ηνῦ ηήλ
παξαπάλσ ἐπηηαγή ηῶλ ἱεξῶλ θαλφλσλ. ήκεξα βέβαηα εἶλαη ἐμαηξεηηθά ζπάλην θιεξηθνί, ἐμεξρφκελνη ηῶλ
ὁξίσλ ηῆο κεηξνπφιεψο ηνπο, λά δεκηνπξγήζνπλ ηά

πξνβιήκαηα ηῆο βπδαληηλῆο πεξηφδνπ, ὅπνπ

θπξηαξρνῦζαλ ἐληειῶο δηαθνξεηηθέο ζπλζῆθεο. Ὅκσο ὁ λνκνζέηεο εἶλαη ὑπνρξεσκέλνο λά ιάβεη ἐθ ηῶλ
πξνηέξσλ ὅια ηά κέηξα γηά ηήλ ἐμαζθάιηζε θαί ηῆο δεκνζίαο ηάμεσο, ἀιιά θαί ηῆο ἐπηθχξσζεο ηνῦ
ἐθθιεζηνινγηθνῦ πεξηερνκέλνπ ηῶλ ἱεξῶλ θαλφλσλ. Σφ ἄξζξν 35§2 ηνῦ Κ.Υ. ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο
ὁξίδεη πψο ὁ Μεηξνπνιίηεο εἶλαη ὑπνρξεσκέλνο λά ἐμαθξηβψλεη «ηάο ζπζηαηηθᾶο ἐπηζηνιᾶο ηῶλ δηά ηῆο
Μεηξνπφιεσο αὐηνῦ δηεξρνκέλσλ θιεξηθῶλ» ὅπσο ἐπίζεο «θαί λά ἀπνπέκπε δηά ηῆο ἁξκνδίαο Ἀξρῆο
ηνχο ἄλεπ ιφγνπ ἤ ἄλεπ ηῶλ θεθαλνληζκέλσλ ἐγγξάθσλ πξνζεξρνκέλνπο ἤ ηνχο πέξαλ ηῆο ηεηαγκέλεο
ἀδείαο παξακέλνληαο ἐλ ηή πεξηθεξεία ηῆο Μεηξνπφιεσο αὐηνῦ θιεξηθνχο».88 Οἱ θιεξηθνί δέλ κπνξνῦλ λά
θχγνπλ ἀπφ ηά ὅξηα ηῆο Μεηξνπφιεσο ηνχο ρσξίο ζπζηαηηθή ἐπηζηνιή ηνῦ Μεηξνπνιίηε ηνπο, πνῦ λά ηνχο
παξέρεη ηήλ ἀλάινγε ἄδεηα. Μάιηζηα ὁ νἰθεῖνο ἱεξάξρεο ἔρεη ὑπνρξέσζε λά ἐμαθξηβψζεη ἄλ νἱ μέλνη
θιεξηθνί πνχ δηέξρνληαη ηά ὅξηα ηῆο Μεηξνπφιεσο ηνῦ ἔρνπλ ηά θαλνληθά θαί λφκηκα ἔγγξαθα πνχ ὁξίδνπλ
ηήλ ηεηαγκέλε ἄδεηά ηνπο, θαί ζηήλ ἀληίζεηε πεξίπησζε λά ἐλεκεξψζεη ηφλ Μεηξνπνιίηε ηῶλ ἐλ ιφγσ
θιεξηθῶλ. Σφ ἴδην ἀθξηβῶο ιέγεηαη θαί ζηφ ἄξζξν 130 § 1 ηῶλ Γεληθῶλ Γηαηάμεσλ ηνῦ Κ. Υ. ηῆο θθιεζίαο
ηῆο Κξήηεο, ὅπνπ ὁξίδεηαη ἀλαιπηηθά ηί ζά πξέπεη λά πεξηέρεη ηφ ζπζηαηηθφ γξάκκα πνχ ζά θέξνπλ καδί
ηνπο νἱ μέλνη θιεξηθνί, ὅισλ ηῶλ βαζκίδσλ, θαί ηνῦ λεζηνῦ ἀιιά θαί νἱ ἐθηφο Κξήηεο πνχ ἔξρνληαη ζέ μέλε
κεηξφπνιε.  θιεξηθφο πνχ δέλ ζά πξνζθνκίζεη ηά ἀπαξαίηεηα ἔγγξαθα πξέπεη ἀπνρσξήζεη ἀπφ ηήλ
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πεξηνρή. Μάιηζηα ζηήλ πεξίπησζε αὐηή νἱ Ἀξρηεξρεῖο θαηαγγέιινληαη ζηήλ Ἱεξά χλνδν ηῆο Κξήηεο ἤ ζηή
χλνδν πνῦ ἀλήθνπλ θαί νἱ ινηπνί θιεξηθνί ἀπνκαθξχλνληαη κέ ἀπφθαζε ηνῦ Μεηξνπνιίηε ἐθηεινπκέλε
δηά Ἀζηπλνκηθῆο Ἀξρῆο.89
Σφ ἴδην ἰζρχεη θαί γηά ηνχο ἱεξάξρεο ηῆο λήζνπ ἐθηφο ἀπφ ηφλ Ἀξρηεπίζθνπν. Σφ ἄξζξν 35 §1 ηνῦ
Κ.Υ. ὁξίδεη πῶο θαλέλαο ἀπφ ηνχο Μεηξνπνιίηεο δέλ κπνξεῖ λά δηακείλεη ζηά ὅξηα μέλεο Μεηξνπφιεσο ἤ
ηῆο Ἀξρηεπηζθνπῆο ρσξίο ηήλ ἄδεηα ηνῦ νἰθείνπ ἱεξάξρε. Ἡ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο αλαθέξεηαη κφλν
ζηνπο Μεηξνπνιίηεο θαη φρη ζηφλ Ἀξρηεπίζθνπν θαζψο ιέγεη κφλν «νὐδείο ηῶλ Μεηξνπνιηηῶλ» ρσξίο λά
πεξηιακβάλεη ηνλ Ἀξρηεπίζθνπν. Ἄλ ἐπηζπκεῖ θάπνηνο Μεηξνπνιίηεο λά ηαμηδέςεη ἐθηφο Κξήηεο ζά δεηήζεη
πξνεγνπκέλσο ἄδεηα ἀπφ ηφλ Ἀξρηεπίζθνπν, ὡο Πξφεδξν ηῆο πλφδνπ, θαί ἄλ ἐπηζπκεῖ λά ηαμηδέςεη ἐθηφο
ηῶλ ζπλφξσλ ηνπ Κξάηνπο, ὁ Ἀξρηεπίζθνπνο ζά ηφ ἀλαθέξεη ζηφ Ὑπνπξγεῖν Παηδείαο, ηφ ὁπνῖν θαί ηειηθά
ζά ἀπνθαζίζεη.90  Ἀξρηεπίζθνπνο δεηᾶ ἄδεηα πξνθεηκέλνπ λά ηαμηδέςεη ἐθηφο ηῶλ ὁξίσλ ηῆο ιιάδνο
ἀπφ ηφ Οἰθνπκεληθφ Παηξηαξρεῖν ἤ ὁπνία θνηλνπνηεῖηαη ζηφ Ὑπνπξγεῖν Παηδείαο.91

7.ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΛΗΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΥΧΝ
 Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο, θηλνχκελνο ζηφ πλεῦκα ηῶλ ἱεξῶλ θαλφλσλ,
πξνζπαζεῖ λά ξπζκίζεη κέ ἰδηαίηεξε κέξηκλα ηή ζρέζε ηῶλ θιεξηθῶλ θαί κνλαρῶλ κέ ηή ρξεκαηηθή
πεξηνπζία. Ἡ παξάγξαθνο 1 ηνῦ ἄξζξνπ 20 ὁξίδεη πψο «ἅκα ηή ρεξεία Μεηξνπφιεσο ηηλφο ὁ
Πξσηνζχγθεινο ἤ κή ὑπάξρνληνο ηνηνχηνπ ὁ Γεληθφο Ἀξρηεξαηηθφο πίηξνπνο Αὐηῆο πξνζιακβάλσλ θαί
ἕλαλ ἀμησκαηνῦρνλ θιεξηθφλ ηῆο Μεηξνπφιεσο θαιεῖ ηφλ Δἰξελνδίθελ θαί πξνβαίλεη κεη’ αὐηνῦ εἰο ηήλ
ζθξάγηζηλ θαί ἐμαζθάιηζηλ ηῶλ ηέ πξαγκάησλ θαί ἀξρείσλ ηῆο Μεηξνπφιεσο, κέρξη νὐ ἐθιέγε ὁ λένο
Μεηξνπνιίηεο».92 Σά ἀληηθείκελα θαί ηά ἀξρεῖα ηῆο κεηξνπφιεσο πξέπεη λά βξίζθνληαη ζέ πιήξε δηαθάλεηα
κπξνζηά ζέ ὅιν ηφ ιαφ, θαλέλαο θιεξηθφο δελ έρεη ιφγν ζε απηά, θαί ὁ λνκνζέηεο, κέ ηήλ παξνπζία ηνῦ
Δἰξελνδίθε, θαηνρπξψλεη θαί λνκηθά αὐηήλ ηήλ ἀληίιεςε. Σφ ἴδην ἰζρχεη θαί γηά ηήλ θηλεηή πεξηνπζία
γνπκέλνπ ἤ ἁπινῦ κνλαρνῦ, πνχ ζά βξεζεῖ ζηφ θειιί ηνῦ κεηά ηφ ζάλαηφ ηνπ. Ἁξκφδηα πξφζσπα πνχ
ὁξίδεη ηφ ἄξζξν 126, ὑπνρξενῦληαη ἀπφ ηφ λφκν λά ζθξαγίζνπλ ηήλ πεξηνπζία ηνῦ κνλαρνῦ.93
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ραξαθηεξηζηηθφ ὅηη ὁ 40νο θαλφλαο ηῶλ Ἁγίσλ Ἀπνζηφισλ ιέγεη, θαί ζέ κία ἐπνρή κάιηζηα πνχ νἱ ἐπίζθνπνη
κπνξνῦζαλ λά εἶλαη ἔγγακνη, πψο ὅηαλ  πεξηνπζία ηνῦ ἐπηζθφπνπ δέλ εἶλαη θαζαξή  θθιεζία παζαίλεη δεκηά. Βι.
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Παξαηεξνῦκε πψο ζέ αὐηφ ηφ θιίκα θηλνῦληαη θαί νἱ ἱεξνί θαλφλεο.  22νο θαλφλαο ηῆο Γ΄
Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ ἀπαγνξεχεη ζηνχο θιεξηθνχο ὕζηεξα ἀπφ ηφ ζάλαην ηνῦ ἐπηζθφπνπ ηνπο λά
θαξπσζνχλ ηήλ πεξηνπζία ηνπ, ὅπσο βέβαηα θαί ζέ αὐηνχο πνχ ζά παξαιάβνπλ ηήλ ἐπηζθνπή.94 Ἄιισζηε
ὁ 35νο θαλφλαο ηῆο Πελζέθηεο Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ ἀπαγνξεχεη ζηνχο κεηξνπνιίηεο λά ἀθαηξέζνπλ ἤ λά
νἰθεηνπνηεζνῦλ πεξηνπζία ἐπηζθφπνπ πνχ ηεινῦζε ὑπφ ηή δηθαηνδνζία ηνπο θαί πέζαλε πξφζθαηα.
χκθσλα κέ ηφ ζπγθεθξηκέλν ἱεξφ θαλφλα αὐηήλ ηήλ πεξηνπζία ζά ηή δηαθπιάμνπλ νἱ θιεξηθνί ηῆο
θθιεζίαο, ηήλ ὁπνία πνίκαηλε ὁ ζαλῶλ ἐπίζθνπνο, ἔηζη ὥζηε ὁ κεηξνπνιίηεο λά ηά παξαδψζεη ἀθέξαηα
ζηφλ ἐπίζθνπν πνχ ζά ρεηξνηνλεζεῖ.95  λνκνζέηεο, γλσξίδνληαο θαιά ηνπο ἱεξνχο θαλφλεο, πεξηέιαβε
ζηφλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηφ ζπγθεθξηκέλν ἄξζξν γηά λά πξνιάβεη ἀλάινγεο ζπκπεξηθνξέο.
Με ην ἄξζξν 118 ἀπαγνξεχηαη ζηνχο Μνλαρνχο « ἀλάιεςηο θνζκηθῶλ θξνληίδσλ, ἤηνη
ἐπηηξνπείαο, θεδεκνλίαο, κηζζψζεσο θηεκάησλ, ἐγγπήζεηο, πἱνζεζίαο,  ἀλαδνρή παίδσλ ἐθ ηνῦ Ἁγίνπ
Βαπηίζκαηνο,  παξάζηαζηο ἐλ γάκνηο ὡο παξαλχκθσλ…».96 Ἀθξηβῶο ηφ ἴδην ιέγεη ὁ 3νο θαλφλαο ηῆο Γ΄
Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ πνχ ἀπαγνξεχεη ζηφ ἑμῆο ἐπίζθνπνο, θιεξηθφο ἤ κνλαρφο λά κηζζψλεη θηήκαηα θαί
λά πεξηπιέθεηαη ζέ θνζκηθέο ὑπνζέζεηο, ἐπεηδή  ζπγθεθξηκέλε Οἰθνπκεληθή χλνδνο πιεξνθνξήζεθε πψο
θάπνηνη θιεξηθνί πξνέβεζαλ ζέ ἀλάινγεο ζπκπεξηθνξέο۠ ἔγηλαλ κηζζσηέο μέλσλ θηεκάησλ θαί ἀλέιαβαλ
δηαρεηξίζεηο πεξηνπζίσλ.97  ἐλ ιφγσ θαλφλαο ἀπαγνξεχεη ἐπίζεο ζηφλ θιεξηθφ λά γίλεη ἐπίηξνπνο
ἀλήιηθνπ παηδηνῦ, θάλνληαο κφλν κία ἐμαίξεζε ζηήλ πεξίπησζε πνχ θιεζεῖ ἀλαγθαζηηθά ἀπφ ηνχο λφκνπο
ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο.98 [Νά ζεκεηψζνπκε παξελζεηηθά πψο ζχκθσλα κέ ηφλ 26ν θαλφλα ηῶλ Ἁγίσλ
Ἀπνζηφισλ νἱ θιεξηθνί δέλ κπνξνῦλ λά λπκθεπζνῦλ, κέ ἐμαίξεζε ηνχο θαηψηεξνπο θιεξηθνχο δειαδή ηνχο
ἀλαγλῶζηεο θαί ηνχο ςάιηεο99۠ ὁ 1νο θαλφλαο ηῆο Νενθαηζαξείαο ὁξίδεη πψο ὁ πξεζβχηεξνο πνχ
παληξεχεηαη ἀπνβάιιεηαη ἀπφ ηήλ ηάμε ηνπ.100 Οἱ ἔγγακνη θιεξηθνί, πξίλ ηή ρεηξνηνλία ηνπο, κπνξνῦλ λά
παληξεπηνῦλ κία θνξά, θαζψο ζχκθσλα κέ ηφλ 17ν θαλφλα ηῶλ Ἁγίσλ Ἀπνζηφισλ ὁ ρξηζηηαλφο πνχ κεηά
ηφ βάπηηζκα ηνῦ παληξεχηεθε δχν θνξέο δέλ κπνξεῖ λά γίλεη ρεηξνηνλεζεῖ θιεξηθφο.101]
Ἕλαο ἄιινο θαλφλαο πνχ ζέιεη λά ξπζκίζεη ηή ζρέζε θιεξηθῶλ θαί κνλαρῶλ κέ ηά ρξήκαηα ἀιιά
θαί ηήλ πνιηηηθή ἐμνπζία εἶλαη θαί ὁ 12νο θαλφλαο ηῆο Ε΄ Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ, πνχ ιέγεη πῶο ἄλ βξεζεῖ
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ἐπίζθνπνο ἤ ὁ γνχκελνο λά ἐθπνηεῖ ζέ ἄξρνληα ἤ ὁπνηνδήπνηε ἄιινλ, ἀγξνηηθά ηκήκαηα ηῆο ἐπηζθνπῆο ἤ
ηνῦ κνλαζηεξηνῦ,  ἀγνξνπσιεζία λά ζεσξεῖηαη ἄθπξε γηαηί ζχκθσλα κέ ηνχο θαλφλεο ηῶλ Ἁγίσλ
Ἀπνζηφισλ ὁ ἐπίζθνπνο δέλ πξέπεη πνηέ λά μερλᾶ πψο ὁ Θεφο ηφλ ἐπνπηεχεη. Γέλ κπνξεῖ λά
νἰθεηνπνηεῖηαη θάηη ἀπφ αὐηά ἤ λά ηά ραξίδεη ζέ ζπγγελεῖο ηνπ κέ ηήλ πξφθαζε πψο εἶλαη θησρνί. Μφλν ζηήλ
πεξίπησζε πνχ ὁ ἀγξφο πξνθαιεῖ δεκηά ζά πξέπεη λά πσιεῖηαη, ἀιιά ζέ θιεξηθνχο ἤ γεσξγνχο θαί πνηέ
ζέ ηνπηθνχο ἄξρνληεο. Ἄλ θάπνηνο ἄξρνληαο θαηαθέξεη λά ηφ ἀγνξάζεη ἀπφ ηφλ γεσξγφ ἤ ηφλ θιεξηθφ πνχ
πσιήζεθε, πξέπεη ἀκέζσο λά ηφ ἐπηζηξέςεη.102

8. ΑΦΟΡΙΜΟ
ηήλ καθξαίσλε παξάδνζε ηῆο θθιεζίαο βιέπνπκε πψο ὁ ἀθνξηζκφο ἀθνξᾶ ηνχο ιατθνχο θαί 
θαζαίξεζε ηνχο θιεξηθνχο. Μέ ηήλ θαζαίξεζε ὁ θιεξηθφο δέλ δηψρλεηαη ἀπφ ηήλ θθιεζία ἀιιά ἀπνβάιιεη
ηήλ ἱεξσζχλε, ἐλῶ κέ ηφλ ἀθνξηζκφ θαί ὁ πξψελ θιεξηθφο θαί ὁ ιατθφο ἀπνβάιινληαη ἐληειῶο ἀπφ ηά ὅξηα
ηῆο θθιεζίαο. Δἶλαη εὐεμήγεην γηαηί  θθιεζία, ζηήλ καθξαίσλε παξάδνζή ηεο, κέ πνιχ κεγάιε
δπζθνιία πξνρσξνῦζε ζηφλ ἀθνξηζκφ ἑλφο ιατθνῦ ἀπφ ὅηη ζηήλ θαζαίξεζε ἑλφο θιεξηθνῦ. Γέλ ζά πξέπεη
λά κᾶο μεγεινῦλ νἱ ὄλησο πνιινί ἀθνξηζκνί ηῆο Βπδαληηλῆο πεξηφδνπ, γηαηί α) ὅινη αὐηνί νἱ αἱξεηηθνί ἦηαλ
θιεξηθνί ζρεδφλ πνηέ ιατθνί (θαί κάιηζηα ἀξθεηνί ἦηαλ ἐπίζθνπνη ἤ πξνθαζήκελνη ἐθθιεζηῶλ), ὅπνηε
νὐζηαζηηθά δέλ εἶλαη ἀθνξηζκνί ἀιιά θπξίσο θαζαηξέζεηο θαί β) ἦηαλ ὄλησο αἱξεηηθνί, ζχκθσλα κέ ηή
δηδαζθαιία ηῆο θθιεζίαο, γηαηί δέλ δηαηχπσζαλ ἁπιῶο κία ιαλζαζκέλε δηδαζθαιία, ἀιιά ζπγθξφηεζαλ
ὁκάδα θαί πνιέκεζαλ ηήλ θθιεζία θνκκαηηάδνληαο ηφ ζῶκα ηεο.103
Μία πξνζεθηηθή καηηά ζηνχο ἱεξνχο θαλφλεο δείρλεη ἀκέζσο πψο  θθιεζία ἀθνξίδεη κφλν κεηά
ἀπφ πνιχ ζθέςε ηά κέιε ηεο.  5νο θαλφλαο ηῆο Α΄ Οἰθνπκεληθῆο πλφδνπ ὁξίδεη πψο ὅζνη ἔρνπλ ἀθνξηζηεῖ
ζά πξέπεη λά ἐμεηάδεηαη κήπσο ἀθνξίζηεθαλ ἐμαηηίαο κηθξνςπρίαο ἤ θηινληθίαο ἤ θάπνηαο παξφκνηαο
ἐκπάζεηαο ηνῦ ἐπηζθφπνπ : «ἐμεηαδέζζσ δέ, κή κηθξνςπρία ἤ θηινλεηθία, ἤ ηηλη ηνηαχηῃ ἀεδίᾳ ηνῦ
ἐπηζθφπνπ, ἀπνζπλάγσγνη γεγέλεληαη»104 (ἀπνζπλάγσγνο εἶλαη ὁ ἀθνξηζκέλνο105). Μάιηζηα ὁ θαλφλαο
πξνηείλεη λά γίλνληαη δχν θνξέο ηφ ρξφλν χλνδνη ζέ θάζε ἐπαξρία γηά ηέηνηνπ εἴδνπο δεηήκαηα.106 ηφ ἴδην
θιίκα θηλεῖηαη θαί ὁ 14νο θαλφλαο ηῆο αξδηθῆο πνῦ ὁξίδεη πῶο ἐπεηδή θάπνηνο πξεζβχηεξνο ἤ δηάθνλνο
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κπνξεῖ λά ἀθνξίζζεθε ἀπφ ὀμχζπκν ἐπίζθνπν ζά πξέπεη ὁ θιεξηθφο λά ἔρεη ηφ δηθαίσκα λά θαηαθχγεη
ζηφλ ἐπίζθνπφ ηεο κεηξφπνιεο ηῆο ἴδηαο ἐπαξρίαο θαί λά δεηήζεη ἀθξφαζε, γηαηί δέλ ζά πξέπεη λά κήλ
γίλνληαη δεθηνί ἐθεῖλνη πνχ δεηνῦλ ἀθξφαζε, «νὐ γάξ ρξή κή ὑπέρεηλ ηάο ἀθνᾶο ηνῖο ἀμηνχζηλ».107
 λνκνζέηεο γλσξίδεη πνιχ θαιά γηά πνηφ ιφγν ὑπάξρεη ὁ ἀθνξηζκφο ζηήλ θθιεζία, θαί γί’ αὐηφ ηφ
ιφγν δίλεη ζηήλ Ἱεξά παξρηαθή χλνδν ηῆο Κξήηεο, ζχκθσλα κέ ηφ ἄξζξν 10§10 ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ ηεο
Υάξηε, ηφ δηθαίσκα ηνῦ ἀθνξηζκνῦ κφλν ὕζηεξα ἀπφ ἔλνξθεο ἀλαθξίζεηο ὅπσο ὁξίδνπλ νἱ Ἱεξνί Καλφλεο
θαί νἱ Νφκνη ηνῦ Κξάηνπο. Μάιηζηα  ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο ηνῦ λφκνπ ζπλερίδεη πψο πξνζσπηθφο
ἀθνξηζκφο ἐθδίδεηαη ἀπφ ηήλ Ἱεξά παξρηαθή χλνδν ηῆο Κξήηεο κφλν θαηά αἱξεηηθνῦ πξνζψπνπ, ὕζηεξα
ἀπφ πξνεγνπκέλε ἔγθξηζε ηνῦ Ὑπνπξγείνπ Παηδείαο.108 Ἡ ὑπνγξαθή ηνῦ ἁξκνδίνπ Ὑπνπξγνῦ Παηδείαο
γηά ηήλ ἐπηθχξσζε ἑλφο ἀθνξηζκνῦ, εἶλαη ἀιήζεηα πψο δέλ βνεζᾶ ζηήλ πιήξε δηάθξηζε ηῶλ ξφισλ
θθιεζίαο θαί Πνιηηείαο – ὁ ὑπνπξγφο δέλ πξέπεη κέ θαλέλαλ ηξφπν λά ἀλακηγλχεηαη ζέ κία θαζαξά
ἐθθιεζηνινγηθή πξάμε – ὅκσο α) θξίλεηαη ἀπαξαίηεηε, γηαηί ὁ ἀθνξηζκφο ἑλφο πξνζψπνπ θαζψο εἶλαη ἕλα
ἰδηαηηέξσο ζνβαξφ δήηεκα εἶλαη δπλαηφλ λά θέξεη πξνβιήκαηα δεκνζίαο ηάμεσο, ζηά ὁπνῖα  ἁξκφδηα
Πνιηηεία ζέιεη λά παξέκβεη πξίλ ηήλ ἐθδήισζή ηνπο θαί β) δείρλεη πῶο ὁ λνκνζέηεο ιακβάλεη ζνβαξά
ὑπφςε ηνῦ ηή δπζθνιία κέ ηήλ ὁπνία ἀθνξίδνπλ νἱ ἱεξνί θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο πξάηηνληαο θαη απηφο ην
ίδην κέζα ζηφλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο.

Ἡ παξνῦζα κειέηε κέζα ἀπφ ηήλ ἐμέηαζε βαζηθῶλ ζεκάησλ πνῦ πεξηιακβάλεη ὁ Καηαζηαηηθφο
Υάξηεο ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο, πξνζπάζεζε λά δείμεη ηή ζρέζε κεηαμχ ηῶλ ἱεξῶλ θαλφλσλ θαί ηνῦ
Ν.4149/1961 ηνῦ ἑιιεληθνῦ θξάηνπο. Σφ δνγκαηηθφ πεξηερφκελν ηῆο πίζηεσο πνῦ πεξηιακβάλνπλ νἱ ἱεξνί
θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο, δέλ εἶλαη πνηέ ἀληζηνξηθφ θαί ἐθηφο πξαγκαηηθφηεηνο, ἀιιά ἀθήλεη ἔθδεια ηά
ζεκάδηα ηνπ ζέ θάζε πηπρή ηνῦ πνιηηηζκνῦ κία ἐθ ηῶλ ζπνπδαηνηέξσλ εἶλαη ζίγνπξα  λνκνζεζία ηῶλ
ζχγρξνλσλ ἀλεπηπγκέλσλ δεκνθξαηηθῶλ θξαηῶλ.

ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ
Ἡ ζξεζθεπηηθή ἐιεπζεξία εἶλαη ἕλα ἀπφ ηά πηφ βαζηθά ἀλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ὄρη κφλν γηαηί θπξίσο
κέ αὐηήλ  δσή ηῶλ πνιηηῶλ θαί ηῶλ πηζηῶλ ἀπνθηᾶ πινῦην θαί λφεκα, ἀιιά θαί γηαηί ζηήλ ἱζηνξία ηῶλ
ἀλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ νἱ ἀγῶλεο γηά ηή δηεθδίθεζε ηῆο ἐκθαλίζηεθαλ πξῶηνη.109 Σή ζξεζθεπηηθή
ἐιεπζεξία δέλ ηή ρξεζηκνπνηεῖ κφλν ὁ ζξεζθεπφκελνο πνιίηεο, ἤ ὁ ἄζενο ἤ ὁ ἀγλσζηηθηζηήο ἤ ὁ
ἀιιφζξεζθνο θαί ὁ ἑηεξφδνμνο ἀιιά θαί  ἴδηα  θθιεζία.  Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηῆο θθιεζίαο ηῆο
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Κξήηεο, ὅπσο βέβαηα θαί ἐθεῖλνο ηῆο ιιάδνο, εἶλαη ἀπφξξνηα ηῆο ζξεζθεπηηθῆο ἐιεπζεξίαο ηῆο ἴδηαο ηεο
Κξεηηθῆο θθιεζίαο πξνθεηκέλνπ λά πξνζηαηέςεη ηήλ παξνπζία θαί ηά δηθαηψκαηά ηεο. Ἀπφςεηο πνῦ
ζέινπλ ηφλ πιήξε ρσξηζκφ θθιεζίαο θαί Πνιηηείαο, ἐλλνψληαο ηελ παληειή θαηάξγεζε ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ
Υάξηε ηῆο θθιεζίαο ζά πξέπεη λά δηαηππψλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαζψο θηλδπλεχνπλ λά
παξαβιέςνπλ θαη λα παξαθάκςνπλ αὐηφ ηφ πνιχ βαζηθφ δηθαηῶκα ηῆο θθιεζίαο πνῦ πξνζηαηεχεηαη ἀπφ
ηφ ἴδην ηφ πληαγκα θαη ὅιεο ηίο δηεζλεῖο ζπκβάζεηο – ἄιιν ζέκα κία ἐπηκέξνπο ξχζκηζε θάπνησλ ηξσηῶλ
ζεκείσλ ηνῦ ὑπάξρνληνο λνκνζεηηθνῦ πιαηζίνπ πνῦ δέλ δηεπθξηλίδνπλ πιήξσο ηή δηάθξηζε ηῶλ δχν
ζεζκῶλ.
Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ ηφ κάζεκα ηῶλ Θξεζθεπηηθῶλ ζηή δεκφζηα ἐθπαίδεπζε.  λνκνζέηεο
ἐπηηξέπεη ηήλ παξνπζία ηνπ ζηφ δεκφζην ζρνιεῖν, γηαηί ὑπάξρεη  ζξεζθεπηηθή ἐιεπζεξία ἐθείλσλ πνῦ
ζέινπλ λά ηφ δηδαρζνῦλ, ἀιιά θαί ὁ ζεβαζκφο, πάληνηε, πξφο ζέ ἐθείλνπο πνῦ δέλ ηφ ζέινπλ – ἐμνῦ θαί 
ὑπεχζπλε δήισζε ηῶλ ἀιιεζξήζθσλ θαί ἑηεξνδφμσλ γηά ηήλ ἀπαιιαγή ηνπο ἀπφ ηφ κάζεκα. Πεξηέξγσο,
ἐδῶ θαί ρξφληα, ὑπάξρεη κία ἀληίιεςε πῶο πιεζηάδεη  ἐπηθείκελε θαηάξγεζε ηνῦ καζήκαηνο ηῶλ
Θξεζθεπηηθῶλ ἀπφ ηά ζρνιεῖα, ἐλῶ ζπκβαίλεη ηφ ἐληειῶο ἀληίζεην : ηφ κάζεκα πνχ δέλ κπνξεῖ πνηέ λά
θαηαξγεζεῖ εἶλαη ηά Θξεζθεπηηθά θαζψο  ζξεζθεπηηθή ἐιεπζεξία δέλ κπνξεῖ πνηέ λά θχγεη ἀπφ ηά κή
ἀλαζεσξεηέα ἄξζξα ηνῦ πληάγκαηνο θαί ἑπνκέλσο πάληνηε ζά παξέρεηαη  δηδαζθαιία ηνπ ζηνχο
καζεηέο πνχ ηήλ ἐπηζπκνῦλ. Ἁπιά εἶλαη ηφ κφλν κάζεκα πνχ δέλ κπνξεῖ πνηέ λά δηδαρζεῖ ὑπνρξεσηηθά ζέ
ὅινπο ηνπο καζεηέο, θαζψο εἶλαη πνιχ πηζαλφλ ζέ κία ηάμε λά ὑπάξρνπλ ἀιιφζξεζθνη θαί ἑηεξφδνμνη πνχ
ἐπηζπκνῦλ λά ἀπαιιαγνῦλ ἀπφ αὐηφ.
Νά ὑπελζπκίζνπκε πῶο ηφ 1987 ὅηαλ ὁ Νφκνο ηνπ ηφηε ὑπνπξγνῦ Παηδείαο Ἀληψλε Σξίηζε
1700/1988 πξνθάιεζε ἔληνλνπο ηξηγκνχο ζηίο ρέζεηο θθιεζίαο θαί Πνιηηείαο θαί ηειηθά ὑπῆξμε 
ὑπνγξαθή ηῆο ὁξηζηηθῆο χκβαζεο πεξί παξαρσξήζεσο ζηφ δεκφζηφ ηεο κνλαζηεξηαθῆο πεξηνπζίαο
(ὑπνγξάθεθε ζηίο 11 Μαΐνπ 1988 θαί θπξψζεθε κέ ηφ Ν. 1811/13-10-1088) πνῦ ἀληηθαηέζηεζε ηφ Νφκν ηνῦ
Σξίηζε, θάπνηεο ἀπφ ηίο 149 κνλέο πνῦ ἀξλήζεθαλ λά πξνζρσξήζνπλ ζηή χκβαζε, πξνζέθπγαλ ηφλ
Ἰνχιην ηνῦ 1987 ζηφ Δὐξσπατθφ Γηθαζηήξην Ἀλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνῦ ηξαζβνχξγνπ γηά
ὑπεξαζπίζνπλ ηήλ πεξηνπζία ηνπο, ἐπηθαινχκελεο κφλν ηή ζξεζθεπηηθή ηνπο ἐιεπζεξία, ἐλῶ  ιιεληθή
Πνιηηεία ἐπηθαιέζηεθε ηφ ὅηη νἱ κνλέο εἶλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαί ἑπνκέλσο  πεξηνπζία
ηνχο ἀλήθεη ζηφ Κξάηνο. Γηθαηψζεθαλ νἱ ἱεξέο κνλέο θαζψο ηφ ἐλ ιφγσ Γηθαζηήξην ἔθξηλε πψο ὁ Νφκνο
Σξίηζε παξαβίαδε ηφ ἄξζξν 6 § 1 ηῆο Δὐξσπατθῆο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνῦ Ἀλζξψπνπ (1950) θαζψο
θαί ηνῦ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ (ηνῦ 1952) ὅπνπ ὑπάξρεη  πξνζηαζία ηνῦ δηθαηψκαηνο ζηήλ
πεξηνπζία θαί ζηήλ ἀδηαηάξαθηε ἀπφιαπζή ηεο θαί ὄρη  ιιεληθή Πνιηηεία, ἤ ὁπνία ἀλαγθάζηεθε λά
ζπκκνξθσζεῖ ςεθίδνληαο ηφ ἄξζξν 55 ηνῦ Ν. 2413/1996, ζχκθσλα κέ ηφ ὁπνῖν νἱ κνλέο πνχ δέλ
πξνζερψξεζαλ ζηή χκβαζε δέλ δηέπνληαη ἀπφ ηφ Νφκν Σξίηζε θαί μαλαγπξίδνπλ ζηφ πξνεγνχκελν
θαζεζηψο.110 Ἡ ζξεζθεπηηθή ἐιεπζεξία εἶλαη δηθαίσκα ὅισλ ηῶλ πνιηηῶλ θαί θνξέσλ θαί ηῶλ ζξεζθεπηηθά
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ἀδηάθνξσλ ἀιιά θαί ηῶλ ζξεζθεπνκέλσλ. Ὅπσο  θθιεζία πξέπεη λά ζέβεηαη ηνχο ἀδηάθνξνπο πξφο ζέ
αὐηήλ, ἔηζη θαί  ἴδηα πξέπεη λά ἀπαηηεῖ ηφ ζεβαζκφ ηνπο θαί λά ἀπαηηεῖ θαί ηά θεθηεκέλα δηθαηψκαηά ηεο.
Ἡ θθιεζία ηῆο Κξήηεο ζά πξέπεη ζπλερῶο λά ἐπηθαιεῖηαη ηή ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηῆο
ζξεζθεπηηθῆο ηεο ἐιεπζεξίαο, ὥζηε λά ὑπεξαζπίδεη ζζελαξά ηά δηθαηψκαηά ηεο, ὅπσο ηή δηαηήξεζε ηνῦ
Καηαζηαηηθνῦ ηεο Υάξηε ἤ ηή βειηίσζε θάπνησλ ζεκείσλ ηνπ, ηήλ παξνπζία ηνῦ καζήκαηνο ηῶλ
Θξεζθεπηηθῶλ ζηά δεκφζηα ζρνιεῖα, ηή δηαηήξεζε ηῶλ ρξηζηηαληθῶλ ζπκβφισλ θαί ηῆο ἱεξαηηθῆο ἀκθίεζεο
ζηνχο δεκφζηνπο ρψξνπο, ηήλ ἀμηνπξεπῆ κηζζνδνζία ηῶλ θιεξηθῶλ δηεθδηθψληαο ηήλ ὑπεξάζπηζε ηῶλ
δηθαησκάησλ ηεο, πάληνηε βέβαηα κέζα ζηά πιαίζηα ηνῦ πληάγκαηνο θαί ηῆο λνκηκφηεηνο.
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