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ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕ-

ΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς 
τὸ πρῶτον» (Ἀναβαθμοὶ Α΄ ἤχου). 

«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ μόνος ἀνακαινίζων τὴν ποίησιν τῶν 
ἔργων σου καθ’ ἑκάστην ἡμέραν»1 (Μέγας Βασίλειος).

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα εὐλογημένα ἐν Κυρίῳ,

Ὡς εἶναι γνωστόν, ἡ 1η Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους ἔχει ἀφιε-
ρωθῆ πρωτοβούλως ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου -προ-
σφάτως δὲ καὶ ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας- εἰς τὴν προ-
σευχὴν διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Κατ’ 
αὐτήν, παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως τὸν Ὕψιστον ὅπως φαιδρύνῃ τὴν 
δημιουργίαν Του ὥστε νὰ εἶναι εὐχάριστος καὶ καρποφόρος ἡ ἐν 
αὐτῇ διαβίωσις τοῦ ἀνθρώπου. Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ αἰτήματος περι-
λαμβάνεται ἀσφαλῶς καὶ ἡ παράκλησις ὅπως αἱ ἀναπόφευκτοι φυ-
σιολογικαὶ κλιματικαὶ ἀλλαγαὶ συμβαίνουν καὶ ἐπιτρέπωνται ἐντὸς 

1. Ψαλτήριον μετὰ τροπαρίων καὶ εὐχῶν, ἔκδοσις Ἱ. Μ. Παντοκράτορος, Ἅγ. 
Ὄρος 2004, σελ. 183.
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τῶν ὁρίων τῆς ἀντοχῆς, τοῦ μὲν ἀνθρώπου πρὸς ἐπιβίωσιν αὐτοῦ, 
τῆς δὲ φύσεως πρὸς ἀειφορίαν αὐτῆς. 

Ἐν τούτοις, ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴτε κατὰ ἓν μέρος τῆς ἀνθρωπότη-
τος, εἴτε ἐνίοτε καὶ ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς, συμπεριφερόμεθα ἀντιθέτως 
πρὸς τὸ αἴτημα τοῦτο. Καταπιέζομεν τὴν φύσιν κατὰ τρόπον ὥστε 
νὰ ἐπέρχωνται ἀπρόβλεπτοι καὶ ἀνεπιθύμητοι κλιματικαὶ καὶ πε-
ριβαλλοντικαὶ ἀλλαγαί, δυσμενεῖς διὰ τὴν κανονικὴν λειτουργίαν 
αὐτῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ διὰ τὴν ζωήν μας. Τὸ δὲ ἀθροιστικὸν 
ἀποτέλεσμα τῶν ἐνεργειῶν ἐπὶ μέρους ἀνθρωπίνων προσώπων 
ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐκτεταμένων ἰδιωτικῶν καὶ κρατικῶν προσπαθειῶν 
πρὸς ἀναμόρφωσιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, εἰς τρόπον ὥστε 
νὰ παράγῃ περισσότερα ἀγαθὰ διὰ τοὺς ἐκμεταλλευομένους αὐτό, 
ἔχει ὡς μόνον ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴν τῆς ἐναρμονίως λει-
τουργούσης καλῆς λίαν δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. 

Ὅσοι ἀντιλαμβανόμεθα τὸν διογκούμενον καθημερινῶς κίνδυνον 
τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς εἰς τὸν πλανήτην μας, ἕνεκα ἀνθρωπίνων 
ἐνεργειῶν, ὑψοῦμεν φωνὴν ἐπισημάνσεως αὐτοῦ καὶ προσκαλοῦμεν 
ἅπαντας νὰ μελετήσωμεν τί εἶναι δυνατὸν νὰ πράξωμεν «διὰ νὰ μὴ 
ἐξαφανισθῇ ἡ ζωή, χάριν τοῦ πλούτου» (Διακήρυξις Ὀργανισμοῦ 
Ἡνωμένων Ἐθνῶν).

Ὅθεν, ἡμεῖς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καταβάλλομεν ἀπὸ 
ἐτῶν προσπαθείας ἐνημερώσεως τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
ὅλων τῶν καλοπροαιρέτων ἀνθρώπων περὶ τῶν μεγάλων κινδύνων 
τοὺς ὁποίους συνεπάγεται ἡ ηὐξημένη (κατά)-χρῆσις τῶν ἐνεργεια-
κῶν πηγῶν, ἡ ὁποία ἐπαπειλεῖ μεγάλην κλιματικὴν ἀλλαγὴν καὶ θέ-
τει εἰς κίνδυνον τὴν ἀειφορίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐδιδάχθημεν ὑπὸ τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας νὰ περιορίζωμεν κατὰ τὸ ἐφικτὸν τὰς ἀνάγκας μας. Εἰς τὸ 
ἦθος τοῦ καταναλωτισμοῦ ἀντιτάσσομεν τὸ ἦθος τῆς ἀσκητικότη-
τος. Ἓν ἦθος αὐτοπεριορισμοῦ τῶν ἀναγκῶν εἰς τὸ ἀπαραίτητον. 
Τοῦτο δὲν συνεπάγεται στέρησιν ἀλλὰ τὴν ἐκλογίκευσιν τῆς κατα-
ναλώσεως καὶ τὴν ἠθικὴν καταδίκην τῆς σπατάλης. «Ἔχοντες δὲ 
διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α΄ Τιμ. ς΄ 
8), μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς 
μετὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν πέντε ἄρτων καὶ τὸν χορτασμὸν 
ἐξ αὐτῶν πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν, ἐκτὸς γυναικῶν καὶ παιδίων, ἔδω-
κεν ἐντολὴν νὰ περισυλλεγοῦν τὰ περισσεύματα «ἵνα μή τι ἀπό-
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ληται» (Ἰωάν. ς΄ 12). Ἀτυχῶς, αἱ σύγχρονοι κοινωνίαι ἐγκατέλιπον 
τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἐντολῆς ταύτης, ἐπιδοθεῖσαι εἰς τὴν σπατάλην 
καὶ τὴν ἄλογον χρῆσιν πρὸς ἱκανοποίησιν κενοδόξων αἰσθημάτων 
εὐμαρείας. Αἱ συμπεριφοραὶ αὗται δύνανται ὅμως νὰ ἀλλαγοῦν πρὸς 
ἐξοικονόμησιν πόρων καὶ ἐνεργείας διὰ τῆς καταλλήλου ἀγωγῆς.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν τῷ κοινῷ Δημιουργῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 

Οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα οἱ καταστροφεῖς τῆς κτίσεως μὲ τὴν ἀπλη-
στίαν μας, μὲ τὴν προσήλωσίν μας εἰς τὴν γῆν, εἰς τὰ ἐπίγεια ἀγα-
θά, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦμεν συνεχῶς νὰ αὐξήσωμεν, ὡς ὁ «ἄφρων 
πλούσιος» τοῦ Εὐαγγελίου. Λησμονοῦμεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐν τῷ 
Ὁποίῳ καὶ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ 
ἀντιμετώπισις τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ συ-
ντετονισμένως, πάντοτε ὅμως ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διὰ τῆς Χάριτος 
τοῦ Ὁποίου εὐλογοῦνται αἱ ἀνθρώπινοι προσπάθειαί μας καὶ πᾶσα 
ἡ κτίσις καινουργεῖται καὶ παλινδρομεῖ εἰς τὸ πρῶτον, ὡς ἐδημιουρ-
γήθη «καλὴ λίαν» ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ συνδη-
μιουργοῦ καὶ προικισθέντος διὰ τοῦ αὐτεξουσίου ἀνθρώπου εἰς τὴν 
ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι μεγάλη.

Ἡ γῆ ὁμοιάζει μέ «γιγαντιαῖον σωρὸν ἀπὸ ἀκαθαρσίαν» (Πάπας 
Ρώμης Φραγκῖσκος, Ἐγκύκλιος 2015). Καὶ αἱ ἀκαθαρσίαι αὐταὶ δὲν 
εἶναι μόνον ὑλικαί, ἀλλὰ πρωτίστως πνευματικαί. Εἶναι ἀκαθαρσί-
αι προερχόμεναι ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀπὸ ἐμπαθῆ νοήματα τοῦ ἰδίου τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἡμεῖς ὅμως, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μὲ βεβαίαν τὴν 
πίστιν πρὸς τὸν Δημιουργὸν πάσης τῆς κτίσεως καὶ Παντοκράτορα 
Κύριον, καλούμεθα νὰ ἐπιτελέσωμεν καὶ εἰς τὸ θέμα τῆς προστασί-
ας πάσης τῆς κτίσεως ἔργον εὐαγγελιστοῦ, ἔργον ἀποστολικόν: νὰ 
ἀναζωπυρώσωμεν, δηλαδή, τὴν χαρμόσυνον εὐαγγελικὴν ἀγγελίαν 
εἰς τὸν σύγχρονον ταραγμένον κόσμον καὶ νὰ ἀφυπνίσωμεν τὴν 
ὑπνώττουσαν πνευματικὴν φύσιν τοῦ πολλαπλῶς, πολυμερῶς καὶ 
πολυτρόπως δοκιμαζομένου ἀνθρώπου καὶ νὰ μεταδώσωμεν μήνυ-
μα ἐλπίδος καὶ εἰρήνης καὶ πραγματικῆς χαρᾶς· τῆς εἰρήνης καὶ τῆς 
χαρᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Ταῦτα φρονοῦντες καὶ ταῦτα πρεσβεύοντες, καὶ διακηρύττοντες 
τὴν ἀλήθειαν ταύτην ἀπὸ τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολι-
κοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καλοῦμεν πάντας εἰς 
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ἐγρήγορσιν νοός, εἰς ἀπαλλαγὴν ἐμπαθῶν λογισμῶν καὶ συμφερο-
ντολογικῶν κινήσεων, ὥστε νὰ ζῶμεν ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὸν πλησίον 
καὶ μὲ τὴν λίαν καλῶς δημιουργηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτίσιν, καὶ 
εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα μετὰ τοῦ «τρανώσαντος τὴν φύσιν τῶν 
ὄντων» Βασιλείου τοῦ Μεγάλου: «Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ μόνος ἀνα-
καινίζων τὴν ποίησιν τῶν ἔργων σου καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν· εὐλο-
γητὸς εἶ, Κύριε, ὁ κτίσας φῶς καὶ σκότος καὶ διακρίνας αὐτὰ ἀπ᾿ 
ἀλλήλων· εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων, 
ἐκτρέπων σκιὰν θανάτου καὶ ἡμέραν εἰς νύκτα συσκοτάζων· εὐλο-
γητὸς εἶ, Κύριε, ὁ ποιήσας ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίω-
σιν, ὁ ποιήσας ἡμέραν εἰς ἔργα φωτός, καὶ νύκτα εἰς ἀνάπαυσιν τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως...»2. 

Τοῦτο εἶναι τὸ μήνυμά μας, αὐτὴ εἶναι ἡ πεποίθησίς μας, αὐτὴ 
ἡ προτροπή μας πρὸς πάντας: Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου, 
ἐνώπιον τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. 

 Ἡ δὲ τοῦ Δημιουργοῦ πάσης τῆς κτίσεως, ὁρατῆς καὶ ἀορά-
του, Κυρίου ἡμῶν Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετὰ 
πάντων καὶ μετὰ τοῦ κόσμου παντός, νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους 
αἰῶνας. Ἀμήν.

΄
βιε΄ Σεπτεμβρίου α΄

† Ὁ Κωνσταντινιουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

2. Ἔνθα ἀνωτέρω.
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†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  
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ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ  
ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτός τῶν Χριστουγέννων περιβάλλει 
καί πάλιν τόν κόσμον. Καί ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρωπίνων καμάτων καί 
πόνων, τῆς κρίσεως καί τῶν κρίσεων, τῶν παθῶν καί τῶν ἐχθροτή-
των, τῶν ἀνησυχιῶν καί τῶν ἀπογοητεύσεων, προβάλλει μέ τήν ἰδί-
αν ὡς καί ἄλλοτε γοητείαν, πραγματικόν καί σύγχρονον ὅσον ποτέ, 
τό μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ , προτρεπόμενον ἵνα 
«δικαιοσύνην μάθωμεν οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς» (προβλ. Ἡσ. κς΄, 
9), ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. β΄, 11).

Ἀτυχῶς, ὅμως, κατά τήν ἐποχήν μας, πολλοί ἄνθρωποι σκέπτο-
νται ὅπως ὁ ἐκτελεστής ἐκεῖνος τῶν νηπίων Ἡρώδης, ὁ ἄνομος καί 
ἀδίστακτος, καί ἐξολοθρεύουν τούς συνανθρώπους των διά ποικί-
λων τρόπων. Ὁ στρεβλωμένος ἀπό τήν ἐγωκεντρικότητά του νοῦς 
τοῦ ἐξουσιαστοῦ τοῦ κόσμου τούτου, ὁ ὁποῖος προσωποποιεῖται εἰς 
τό φονικόν πρόσωπον τοῦ Ἡρώδου, εἶδε παραδόξως κίνδυνον διά 
τήν ὑπόστασίν του τήν γέννησιν ἑνός ἀθώου Παιδίου. Καί ὡς καταλ-
ληλότερον τρόπον διά τήν προφύλαξιν τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας του 
ἀπό τόν κίνδυνον, τόν ὁποῖον ἐνέπνεεν εἰς αὐτόν –κατά τήν ἄποψίν 
του– ἡ γέννησις τοῦ Παιδίου, ἐπέλεξε τήν ἐξολόθρευσίν του.
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Διά νά σωθῇ ἀπό τάς φονικάς διαθέσεις τό Βρέφος Ἰησοῦς, διά 
τό ὁποῖον ὡμίλησαν οἱ Ἄγγελοι, ἠναγκάσθη νά φύγῃ εἰς Αἴγυπτον, 
καταστάν οὕτω, θά ἐλέγομεν μέ τήν ὁρολογίαν τῆς ἐποχῆς μας, «πο-
λιτικός πρόσφυξ», ὁμοῦ μετά Μαρίας τῆς Μητρός Αὐτοῦ, τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου, καί τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ.

Εἰς τήν ἐποχήν μας, θεωρουμένην ὡς ἐποχήν προόδου, πολλά 
παιδία ἀναγκάζονται νά καταστοῦν πρόσφυγες ἀκολουθοῦντα τούς 
γονεῖς των διά νά σώσουν τήν ζωήν των, τήν ὁποίαν ὑποβλέπουν 
ποικιλώνυμοι ἐχροί των. Τό γεγονός τοῦτο, ἀποτελεῖ ὄνειδος διά τό 
ἀνθρώπινον γένος.

Διό καί ἐπί τῇ Γεννήσει τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ λυτρω-
τοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν, διακηρύττομεν ἀπό τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀπο-
στολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὅτι αἱ κοινωνίαι 
πᾶσαι πρέπει νά ἐξασφαλίσουν τήν ἀσφαλῆ ἀνάπτυξιν τῶν παιδίων 
καί νά σεβασθοῦν τό δικαίωμά των εἰς τήν ζωήν, εἰς τήν παιδείαν 
καί εἰς τήν κανονικήν ἀνάπτυξίν των, τήν ὁποίαν ἠμπορεῖ νά ἐξα-
σφαλίσῃ ἡ ἀνατροφή καί διαπαιδαγώγησίς των ἐντός τοῦ πλαισίου 
τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας, μέ βάσιν τάς ἀρχάς τῆς ἀγάπης, τῆς 
φιλανθρωπίας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀλληλεγγύης, ἀγαθῶν τά ὁποῖα κο-
μίζει εἰς ἡμᾶς σήμερον ὁ δι’ ἡμᾶς σαρκωθείς Κύριος.

Ὁ τεχθείς Σωτήρ καλεῖ ὅλους νά ἀποδεχθῶμεν τό μήνυμα τοῦτο 
τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἀληθές ὅτι εἰς τήν μακράν ἀν-
θρωπίνην ἱστορίαν οἱ λαοί ἐπραγματοποίησαν πολλάς μετακινήσεις 
καί ἐποικισμούς. Ἠλπίζομεν ὅμως ὅτι, μετά τούς δύο παγκοσμίους 
πολέμους καί τάς περί τῆς εἰρήνης διακηρύξεις ἐκκλησιαστικῶν καί 
πολιτικῶν ἡγετῶν καί ὀργανισμῶν, αἱ σύγχρονοι κοινωνίαι θά ἠδύ-
ναντο νά ἐξασφαλίσουν τήν εἰρηνικήν διαβίωσιν τῶν ἀνθρώπων εἰς 
τάς χώρας των. Ἀτυχῶς, τά γεγονότα διαψεύδουν τήν ἐλπίδα, διότι 
μεγάλαι μᾶζαι ἀνθρώπων πρό τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐξολοθρεύσεώς των 
ἀναγκάζονται νά λάβουν τήν πρικράν ὁδόν τῆς προσφυγιᾶς.

Ἡ διαμορφουμένη αὕτη κατάστασις, μέ τό διαρκῶς ὀγκούμε-
νον κῦμα τῶν προσφύγων, αὐξάνει τάς εὐθύνας ἡμῶν, ὅσων ἔχομεν 
εἰσέτι τήν εὐλογίαν νά ζῶμεν εἰρηνικῶς καί μέ κάποιαν ἄνεσιν, νά μή 
μένωμεν ἀναίσθητοι ἐνώπιον τοῦ καιθημερινοῦ δράματος χιλιάδων 
συνανθρώπων μας, ἀλλά νά ἐκφράσωμεν εἰς αὐτούς τήν ἔμπρακτον 
ἀλληλεγγύην καί ἀγάπην μας, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι κάθε εὐεργεσία 
πρός αὐτούς ἀποβαίνει εἰς τό πρόσωπον τοῦ τεχθέντος καί σάρκα 
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λαβόντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦλθεν εἰς τόν κόσμον ὄχι ὡς βα-
σιλεύς,ὄχι ὡς ἐξουσιαστής, ὄχι ὡς δυνάστης, ὄχι ὡς πλούσιος, ἀλλά 
ἐτέχθη ὡς γυμνόν καί ἀνυπεράσπιστον Βρέφος, εἰς σμικρόν σταῦλον, 
ἄνευ ἑστίας, ὅπως ζοῦν αὐτήν τήν στιγμήν χιλιάδες συνανθρώπων 
μας, καί ἠναγκάσθη ἐκ τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του νά 
ξενιτευθῇ εἰς χώραν μακράν, διά νά σωθῇ ἐκ τοῦ μίσους τοῦ Ἡρώ-
δου. Τῶν νηπίων τῶν σημερινῶν προσφύγων, θά ἐλέγομεν, τό ἀθῶον 
αἷμα ἡ γῆ καί ἡ θάλασσα πίνουν, τοῦ δέ Ἡρώδου ἡ ἀνασφαλής ψυχή 
«τό κρῖμα ἐδέξατο».

Αὐτό τό τεχθέν καί εἰς Αἴγυπτον πορευόμενον Θεῖον Βρέφος εἶναι 
ὁ πραγματικός ὑπερασπιστής τῶν σημερινῶν προσφύγων, τῶν διω-
κομένων ὑπό τῶν συγχρόνων Ἡρωδῶν. Αὐτό, τό Βρέφος Ἰησοῦς, 
ὁ Θεός ἡμῶν, «ἐγένετο τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής» (προβλ. Α΄ Κορ. 
θ΄, 22), σύμμορφον πάντων ἡμῶν, τῶν ἀδυνάτων, τῶν ἐξουθενημέ-
νων, τῶν κινδυνευόντων, τῶν προσφύγων. Ἡ συμπαράστασις καί 
ἡ βοήθεια ἡμῶν πρός τούς διωκομένους καί ἐκτοπιζομένους συναν-
θρώπους μας, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, γένους καί θρησκείας, θά εἶναι 
διά τόν τεχθέντα Κύριον δῶρα πολυτιμότερα τῶν δώρων τῶν μά-
γων, θησαυροί τιμιώτεροι «χρυσοῦ καί λιβάνου καί σμύρνης» (προβλ. 
Ματθ. β΄, 11), πλοῦτος πνευματικός ἀναφαίρετος καί μόνιμος, ὁ 
ὁποῖος  δέν θά φθαρῇ ὅσοι αἰῶνες καί ἐάν παρέλθουν, ἀλλά θά μᾶς 
ἀναμένῃ εἰς τήν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.

Ἄς προσφέρωμεν ἕκαστος ὅ,τι δυνάμεθα εἰς τόν ἐν τῷ προσώπῳ 
τῶν προσφύγων ἀδελφῶν μας ὁρώμενον Κύριον. Ἄς προσφέρωμεν 
εἰς τόν ἐν Βηθλεέμ τικτόμενον σήμερον μικρόν Χριστόν αὐτά τά τί-
μια δῶρα τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας καί τῆς φιλανθρωπίας, μιμούμενοι 
τήν Αὐτοῦ εὐσπλαγχνίας, καί ἄς προσκυνήσωμεν Αὐτόν μετά τῶν 
ἀγγέλων, τῶν μάγων, τῶν ἁπλοϊκῶν ποιμένων, κράζοντες τό «δόξα 
ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄, 
14), σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις.

Ἡ χάρις καί τό πλούσιον ἔλεος τοῦ πρόσφυγος Βρέφους Ἰησοῦ 
εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν!

Χριστούγεννα 
΄
βιε΄ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ 
Ἔφορος Ἀρχαιοτήτων E.Τ.

ΝΙΚΑΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ: Η ΠΟΛΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΔΩΝ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

1. Θέση καί ὀνομασία

Τ ό ΒΔ τμῆμα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἤ Ἀνατολίας ὀνομάζετο κατά 
τήν ἀρχαιότητα Βιθυνία. Ἡ περιοχή αὐτή ἔχει εὔκρατο κλίμα 

καί χαρακτηρίζεται ἀπό ἤπια ἀνυψούμενους, καταπράσινους λό
φους, στίς πλαγιές τῶν ὁποίων φύονται πεῦκα καί κυπαρίσσια. 
Ὑπάρχουν ἀπέραντες καί πολύ εὔφορες πεδιάδες καί κοιλάδες καί 
ἄφθονα ὕδατα (ποταμοί, λίμνες, πηγές). Στήν περιοχή ἀπαντοῦν 
πυκνοί ἐλαιῶνες, καλλιεργοῦνται διάφορα ὀπωροφόρα δένδρα, ἐπί
σης δημητριακά, καλαμπόκι, ὄσπρια, βαμβάκι, καπνός, λαχανικά 
καί ἁπλώνονται πλούσιοι ἀμπελῶνες «δῶρα τοῦ πλουσιοδότου θε οῦ 
Διονύσου». Αὐτή ἦταν καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι μία ἀπό τίς εὐ φο
ρώτερες καί πλουσιώτερες περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Στήν Βιθυνία εἶναι δυνατόν νά ἔλθει κάποιος εὐκολώτερα μέ 
πλοῖον, τό ὁποῖον ἀποπλέει ἀπό τό Kartal, ἕνα προάστιον τῆς Κων
σταντινουπόλεως, πού κεῖται στήν ἀκτή τῆς Θάλασσας τοῦ Μαρ
μαρᾶ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐπί τῆς Ἀνατολίας καί ἀπέχει περίπου ἡμι
σείαν ὥραν ἀπό τό κέντρον τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τό πλοῖον 
διαπλέει τόν Κόλπον τῆς Νικομηδείας καί φθάνει, ὕστερα ἀπό μίαν 
καί ἡμισείαν ὥραν (1 1/2) στήν πόλη Yalova, πολυσύχναστον του
ριστικόν θέρετρον, τό ὁποῖον ἀπετέλει ἤδη κατά τήν ἀρχαιότητα 
ἕναν φημισμένον τόπον διακοπῶν. 
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Στή συνέχεια ἕνα εὐχάριστο ταξίδι μέ τό αὐτοκίνητον ὁδηγεῖ μέσῳ 
λοφώδους καί πολύ εὔφορης περιοχῆς στόν οἰκισμόν Orhangazi, 
ἀπό ὅπου, στρίβοντας πρός τά ἀριστερά, κατευθύνεται κανείς πρός 
τήν πόλη τῆς Νικαίας1. Ἡ ἁμαξιτή ὁδός βαίνει κατά μῆκος τῆς βο
ρείας ὄχθης τῆς Λίμνης τῆς Νικαίας (Iznik Goelue), ἡ ὁποία κατά 
τήν ἀρχαιότητα ὀνομάζετο « Ἀσκανία λίμνη»2.

Πρόκειται διά τήν πλέον μαγευτικήν περιοχήν τῆς Βιθυνίας, ὅπου 
οἱ πλαγιές τῶν λόφων καλύπτονται μέ ἐλαιῶνες καί ἀμπελῶνες, πού 
φθάνουν μέχρι τήν ὄχθη τῆς παρακείμενης λίμνης καί ὁ δρόμος πε
ριστοιχίζεται ἀπό πυκνές δενδροστοιχίες, ἀποτελούμενες ἀπό λεῦ
κες καί σημύδες. 

Εἰδικώτερα στήν περιοχή τῆς Βιθυνίας, ΝΑ τῆς Κωνσταντινου
πόλεως (Istanbul) καί σέ ἀπόσταση 195 χλμ., ὀδικῶς, μέσω Νικομη
δείας (Izmit), ΝΑ τῆς Θάλασσας τοῦ Μαρμαρᾶ καί σέ ἀπόσταση 61 
χλμ. ἀπό αὐτήν, ΒΑ τῆς Προύσας (Bursa) καί σέ ἀπόσταση 79 χλμ. 
ἀπό αὐτήν, στήν ἀνατολικήν ὄχθη τῆς λίμνης τῆς Νικαίας (Iznik 
Goelue), στίς ΝΑ ὑπώρειες τοῦ ὄρους Naldoeken Dagi (ὑψόμ. 1119 
μ.), σέ μία πολύ εὔφορη πεδιάδα, ἡ ὁποία ποτίζεται ἀπό ἄφθονα 
νερά, κεῖται ἡ πόλη τῆς Νικαίας (Iznik)3.

1. Στό Λεξικόν Σουίδα 2002, σ. 800801, ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων καί τά 
ἑξῆς: «Νίκαια, ὄνομα πόλεως Βιθυνίας ἐν ᾗ παραρρεῖ καί ποταμός Φάρνουτις 
λεγόμενος. Βοτιαίων ἄποικος, αὕτη κληθεῖσα καί Ἀντιγόνεια. Παρωνόμασται 
δέ Νίκη τῇ τοῦ Λυσιμάχου γυναικί, ἄλλως δέ ὁμωνυμεί, εἴπερ ἐκείνη ἐκαλεῖτο 
Νίκαια...ἐθνικόν δέ αὐτῆς Νικαεύς».

2. Ἡ λίμνη ὀνομάζετο «Ἀσκανία» καί τώρα Ιτζνίκ Γκιελύ (İznik GÖlü). Αὐτή 
ἔχει μῆκος ἀπό Δ. πρός Α. περίπου 34 χλμ. καί πλάτος ἀπό Β πρός Ν περίπου 
12 χλμ. Τό βάθος αὐτῆς ἀνέρχεται περίπου στά 25,00 μ. καί ἔχει ἀνάπτυγμα πα
ραλίας περί τά 88,00 χλμ. Ἡ λίμνη κεῖται σέ ὕψος 87,00 μ. ὑπέρ τήν ἐπιφάνειαν 
τῆς θαλάσσης. Παρά τήν ἀνατολικήν ἀκτήν τῆς λίμνης κεῖται ἡ Νίκαια, παρά τήν 
δυτικήν ἔκειτο ἡ Βασιλινόπολις (νῦν Μπαζάρκιοϊ) καί παρά τήν ΝΔ ἄκραν ἔκειτο 
ἡ ἀρχαία Φυτόπολις. Ν. Σπυρόπουλος, Ἄρθρον «Ἀσκανία», ΜΕΕ, τ. 5 (Ἀθῆναι ἄ. 
χρ. ἔκδ.), σ. 820.

3. Ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω καί ἀπό τήν θέση αὐτή τίς θερμές μου εὐχαριστίες 
πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἐβοήθησαν τόν γράφοντα 
καί συνέβαλαν οὐσιαστικά στήν ὁλοκλήρωση τῆς παρούσης μελέτης. Εἰδικότερα 
εὐχαριστῶ τούς ἑξῆς:

1) Τόν εὐγενῆ, φιλόξενο καί φιλοπρόοδο λαό τῆς γειτονικῆς καί φίλης χώρας 
Τουρκίας, μετά τοῦ ὁποίου ἔχομε πάρα πολλές κοινές παραδόσεις καί μᾶς 
συνδέουν τόσα πολλά, 2) τούς εὐγενεῖς καί φιλόξενους κατοίκους τῆς Νικαίας 
(İznik), διά τήν φιλόφρονα ὑποδοχή, τήν φιλοξενία καί τίς πληροφορίες των, 
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Ἡ πρώτη ματιά πρός τήν Νίκαιαν εἶναι πολύ ἐντυπωσιακή, διότι 
ὕστερα ἀπό λίγο ἀρχίζει νά ἀραιώνει καί νά φωτίζεται τό δάσος 
στό ἀνατολικόν πέρας τῆς λίμνης καί ὁ ἐπισκέπτης ἀντικρύζει αἰ
φνιδίως τήν ἀρχαία ὀχύρωση τῆς πόλεως, πού ἀποτελεῖται ἀπό 
ὑψηλά τείχη, τά ὁποῖα ἐνισχύονται κατά διαστήματα ἀπό ἰσχυρούς 
πύργους. Ὁ ἐπισκέπτης ἔχει τήν ἐντύπωση ὅτι μεταφέρεται νοητά 
στήν ἀρχαιότητα καί στόν Μεσαίωνα.

Ὅταν ὁ Raimond de Aguilers, κατά τόν Ἰούνιον τοῦ ἔτους 
1097 μ.Χ., ἀντίκρυζε διά πρώτην φοράν, μαζί μέ τούς Ἱππότες τῆς 
Α΄ Σταυροφορίας, τήν Νίκαιαν καί τήν ἰσχυράν ὀχύρωσή της, πα
ρετήρησε:

«(Ἰδού) ἕνας τόπος ἰσχυρῶς ὀχυρωμένος ἀπό τήν φύση καί ἀπό 
τά ἀνθρώπινα χέρια καί καλῶς προστατευόμενος..., ὁ ὁποῖος πε
ριβάλλεται ἀπό ἰσχυρά τείχη, πού δέν ἔχουν τίποτα νά φοβηθοῦν, 
οὔτε ἀπό τήν ἐπίθεση ἐχθρικῶν ὀρδῶν, οὔτε ἀπό τήν βολή πολε
μικῶν μηχανῶν...»4. 

Ἡ Νίκαια κέκτηται μεγάλη σημασία μεταξύ ἄλλων, διότι εἶναι ἡ 
πόλη στήν ὁποίαν συνῆλθαν δύο Οἰκουμενικές Σύνοδοι, ἤτοι: ἡ Α΄ 
Οἰκουμενική Σύνοδος τό ἔτος 325 μ.Χ. καί ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνο
δος, ἡ ὁποία συνεκλήθη κατά τό ἔτος 787 μ.Χ. Ἐπίσης ἡ Νίκαια δι
ετέλεσε πρωτεύουσα τριῶν Βασιλείων καί μίας Αὐτοκρατορίας, τῆς 
Αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας (12041261 μ.Χ.).

Στήν Νίκαια κατέφυγαν ὁ Αὐτοκράτορας τῆς Κωνσταντινου
πόλεως καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἡ Κυβέρνηση, καθώς καί 
ὅλες οἱ Ἀρχές καί οἱ Ἄρχοντες τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, μετά 
τήν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Σταυροφόρων 
τῆς Δ΄ Σταυροφορίας κατά τό ἔτος 1204 μ.Χ. Ἐκεῖ ἀνεσυνέταξαν 
οἱ Βυζαντινοί τίς δυνάμεις των καί ἐπέτυχαν τό 1261 νά ἀνακα
ταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἡ Βυ
ζαντινή Αὐτοκρατορία κατόρθωσε νά συνεχίσει τόν ἱστορικόν της 
βίον ἐπί περίπου δύο ἀκόμη αἰῶνες (12611453 μ.Χ.), παρά τίς ἐγγε

3) τήν σύζυγο καί συνεργάτιδα, φιλίστορα, φιλότεχνο καί φιλόμουσο Δρ. Μαρία 
Gehlhoff  Βολανάκη, Ἰατρό, τά παιδιά μας Ἠλία καί Χριστίνα καί τίς ἐγγονές μας 
Ἀντιγόνη καί Νεφέλη Θ. Ἀρβανίτη, γιά τήν ἠθική συμπαράσταση, κατανόηση, 
ὑπομονή καί βοήθειά των.

4. J. Freely, Türkey, 1992, σ. 125126.
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νεῖς δυσκολίες καί τά πολλά καί ποικίλα προβλήματα, τά ὁποῖα διά 
διαφόρους λόγους ἀντιμετώπιζε.

Ἡ Νίκαια –ὅπως καί ἡ Κωνσταντινούπολη– ἔκειτο περίπου στό 
κέν τρον τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου5. Ἀπετέλει σταυροδρόμι δια φό
ρων λαῶν καί πολιτισμῶν. Ἐπίσης ἦτο συγκοινωνιακός κόμβος καί 
γέφυρα, μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως, Βορρᾶ καί Νότου, ὅπου συ
νηντῶντο διάφορες παραδόσεις καί ἀντηλλάσσοντο προϊόντα καί 
ἰδέες. Ἡ συγκεκριμένη γεωγραφική θέση τῆς πόλεως (Locus) ἐνεῖχε 
ὁπωσδήποτε μεγάλη σημασία καί ἐπηρέασε ἄμεσα τίς ἱστορικές τύ
χες τῆς Νικαίας, κατά τήν μακραίωνα ζωή καί ἱστορία της.

Σήμερα ἡ Νίκαια εἶναι μία μικρά πόλη τῆς Τουρκίας, τῆς ὁποίας 
οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται κατά κύριο λόγο μέ τήν γεωργία καί τήν 
κτηνοτροφία καί μικρός ἀριθμός αὐτῶν μέ τόν τριτογενῆ τομέα (δι
οίκηση, τουρισμός κ.λπ.). 

Ἡ μακραίωνη καί πλούσια ἱστορική παράδοση τῆς πόλεως, ἡ σέ 
καλή σχετικῶς κατάσταση διατηρούμενη ἀρχαία ὀχύρωση (τείχη  
πύργοι  πύλες), ἡ διατήρηση τοῦ ἀρχαίου πολεοδομικοῦ συστήμα
τος (Ἱπποδάμειο σύστημα), τά ἀπό διάφορες ἐποχές προερχόμενα 
μνημεῖα της, τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο, μέ τά πλούσια ἐκθέματά 
του, τά περίφημα σέ ὅλον τόν κόσμο κεραμικά τῆς Νικαίας (κε
ραμικά Iznik), τά ὁποῖα κατά τό παρελθόν τήν ἔκαναν διάσημη, ἡ 
παρακείμενη λίμνη Ἀσκανία, τό πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, τό 
εὔκρατο κλίμα καί ἡ φιλοξενία τῶν κατοίκων της, ἀποτελοῦν τίς 
κύριες αἰτίες, διά τίς ὁποῖες ἱκανός ἀριθμός ἐντοπίων καί κυρίως 
ξέ νων ἐπισκέπτεται σήμερα τήν Νίκαια καί συμβάλλει στήν τόνωση 
τῆς οἰκονομίας τῆς περιοχῆς6.

Ἡ Νίκαια σήμερα εἶναι μία μικρή πόλη, μέ γοητευτικό παρελθόν, 
ἡ ὁποία ὁμοιάζει ὡς νά κοιμᾶται στήν ἄκρη τῆς λίμνης της, κλεισμένη 

5. Ὁ λεγόμενος «Νέος Κόσμος», ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει τήν Ἀμερική καί 
τήν Αὐστραλία, ἀνεκαλύφθη, ὡς γνωστόν, ἀπό τά τέλη τοῦ 15ου αἰ. καί ἑξῆς. 
Εἰδικότερα, ἡ μέν Ἀμερική ἀνεκαλύφθη ἀπό τόν Χριστόφορον Κολόμβον (1451
1506) στίς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1492 μ.Χ., ἡ δέ Αὐστραλία κατά τό ἔτος 1606 
μ.Χ. ἀπό Ὁλλανδούς ἐξερευνητές.

6. Τήν Νίκαιαν ἐπεσκέφθη ὁ γράφων ἀπό 35/05/2012 καί ἐμελέτησε ἐπί τόπου 
τά μνημεῖα καί τήν ἱστορίαν της. Ἡ μετά χεῖρας μελέτη ἀποτελεῖ καρπό τῆς 
ἐπισκέψεως αὐτῆς καί τῆς ἀγάπης τοῦ γράφοντος πρός τήν Νίκαιαν.
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στό τεῖχος της, τό ὁποῖον τώρα φαίνεται πολύ μεγάλο δι’ αὐτήν. 
Ἔχει πολυάριθμα μνημεῖα: ἀρχαῖα, βυζαντινά καί ὀθωμανικά7.

Σύμφωνα μέ τόν Στέφανον τόν Βυζάντιον8 ἡ πόλη ἱδρύθηκε στίς 
ἀρχές τῆς πρώτης χιλιετίας π.Χ. ἀπό Θράκες ἀποίκους.

Κατά τόν Στράβωνα9 ἡ πόλη ἱδρύθηκε κατά τό ἔτος 316 π.Χ. ἀπό 
τόν Στρατηγόν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου (356323 π.Χ.) Ἀντίγο
νον τόν Μονόφθαλμον ἤ Κύκλωπα (381301 π.Χ.), ὁ ὁποῖος τήν 
ὀνόμασε Ἀντιγόνειαν.

Ἀργότερα καί κατά τό ἔτος 301 π.Χ., ἡ πόλη περιῆλθε στόν 
ἐπίσης Στρατηγό τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί βασιλέα τῆς Θράκης 
Λυσίμαχον (360/355282 π.Χ.), ὁ ὁποῖος τήν ὀνόμασε Νίκαιαν, 
πρός τιμήν τῆς ἀποθανούσης πρώτης συζύγου αὐτοῦ, κόρης τοῦ 
Ἀντιπάτρου.

2. Σύντομη ἱστορική ἐπισκόπηση 

Ἡ Νίκαια εἶναι μία ἀπό τίς ἀρχαιότερες πόλεις τῆς Βιθυνίας. 
Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἵδρυσή της ὑπάρχουν πολλές παραδόσεις, με
ταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καί οἱ ἑπόμενες: 

Αὐτή ἐκτίσθηκε τό πρῶτον ἀπό τούς Μακεδόνες καί ὀνομάσθη
κε «Ἀτταία». Ἀργότερα κατεστράφη ἀπό τούς Μυσούς καί ἀνοικο
δομήθηκε κατά τό τέλος τοῦ 4ου αι. π.Χ. ὑπό τῶν « Ἐπικνημιδίων 
Λοκρῶν», στρατιωτῶν τῆς στρατιᾶς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 
μετά τήν ἐπάνοδον αὐτῶν ἀπό τήν Ἰνδίαν. Αὐτοί τήν ὀνόμασαν 
Νίκαιαν, ἀπό τήν πατρίδα τῶν Νίκαιαν, πού ἔκειτο ἐπί τῆς Οἴτης, 
τήν ὁποίαν εἶχαν καταστρέψει οἱ Φωκαείς.

Κατά τό ἔτος 316 π.Χ. ὁ Ἀντίγονος ἐνίκησε τόν Εὐμένην, κατέλα
βεν τήν πόλη καί τήν μετονόμασε σέ Ἀντιγόνειαν, πρός τιμήν τῆς 
συζύγου τοῦ Ἀντιγόνης. 

Κατά τό ἔτος 301 π.Χ. ὁ Λυσίμαχος ἔγινε κύριος τῆς πόλεως καί 

7. Α. Κιντῆ, Τουρκία, σ. 646.
8. Ὁ Στέφανος Βυζάντιος, ὁ Γραμματικός (τέλη 5ου αἰ. μ.Χ.), εἶναι ὁ συγ

γραφέας ἑνός Γεωγραφικοῦ Λεξικοῦ, ὑπό τόν τίτλον «Ἐθνικά», στό ὁποῖον πε
ριέχονται πολύτιμες πληροφορίες.

9. Ὁ Στράβων (* Ἀμάσεια Πόντου περί τό 63 π.Χ. ± μετά τό 21 μ.Χ.), ὑπῆρξε 
σπουδαῖος ἱστορικός καί γεωγράφος. Αὐτός συνέγραψε, μεταξύ ἄλλων καί ἕνα 
ἔργον, ὑπό τόν τίτλον «Γεωγραφικά», ἀποτελούμενον ἀπό δεκαεπτά (17) βιβλία.
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τήν ὀνόμασε Νίκαιαν, πρός τιμήν τῆς ἀποθανούσης πρώτης συ ζύ
γου του, κόρης τοῦ Ἀντιπάτρου.

Τότε ἡ Νίκαια ἐτειχίσθηκε καί ἐκοσμήθηκε μέ ὡραία οἰκοδομήμα
τα (Θέατρον, ναούς, Γυμναστήρια, Ἀγορές κλπ.) καί ἐγνώρισε με
γάλην ἀκμήν. Ἀργότερον δέ διετέλεσε ἕδρα τοῦ βασιλέως Ζιποίτου 
(288281 π.Χ.). 

Ἡ Νίκαια ὑπῆρξε πρωτεύουσα τοῦ Βασιλείου τῆς Βιθυνίας ἕως 
τό ἔτος 264 π.Χ., ὁπότε ἱδρύθηκε ἡ Νικομήδεια (Izmit), ἡ ὁποία καί 
ἀντικατέστησε τήν Νίκαιαν ὡς πρωτεύουσα τῆς περιοχῆς.

Μετά τόν θάνατον τοῦ Λυσιμάχου κατά τό ἔτος 281 π.Χ. ἡ Νίκαια 
κατελήφθη ἀπό τόν βασιλέα τῆς Βιθυνίας Νικομήδην Α΄10 καί διά 
ἕνα διάστημα διετέλεσε πρωτεύουσα τοῦ Βασιλείου του.

Ἡ Νίκαια καί ἡ γύρω ἀπό αὐτήν περιοχή κατελήφθησαν ἀργότε
ρα ὑπό τοῦ Μιθριδάτου καί τελικά περιῆλθαν στούς Ρωμαίους.

Ὅταν κατά τό ἔτος 74 π.Χ. ἡ Βιθυνία ἐνσωματώθηκε στήν Ρω
μαϊκήν Αὐτοκρατορίαν, ἡ Νίκαια ἀπέβη μία ἀπό τίς σημαντικότε
ρες πόλεις τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐπαρχίας τῆς Ἀσίας καί πρωτεύουσα 
τῆς Ἐπαρχίας τῆς Βιθυνίας. Ἡ πόλη ἐπεκτάθηκε καί ὁ Ἀνθύπατος 
Πλάνκιος Βάρος (Plancius Varus) ἀναγκάσθηκε νά ἀνεγείρει νέον 
τεῖχος, ὥστε νά προστατεύσει τίς νεόδμητες οἰκοδομές τῆς πόλεως 
(78 μ.Χ.).

Ὁ Πλίνιος ὁ Νεώτερος (Gaius Plinius Caecilius Secundus: 61  112 
μ.X).)11, ὡς Διοικητής τῆς Βιθυνίας, ἔμεινε ἐκεῖ κατά τά ἔτη 111112 
μ.Χ. καί χάρη στό ἐνδιαφέρον, τό ὁποῖον ἐπέδειξε καί τήν γενναιο
δωρίαν αὐτοῦ ἀνηγέρθησαν, μεταξύ ἄλλων καί τά ἑπόμενα δη  
μόσια οἰκοδομήματα:

α) τό Γυμναστήριον καί
β) τό Θέατρον. 
Μετά τόν σεισμόν, ὁ ὁποῖος κατέστρεψε τήν Νίκαια κατά τό 

ἔτος 123 μ.Χ., ὁ Αὐτοκράτορας Ἀδριανός (Puplius Aelius Trajianus 

10. Ὁ Νικομήδης ὁ Α΄ ὑπῆρξε βασιλιάς τῆς Βιθυνίας (περίπου 280260 π.Χ.). 
Ἦτο ἀδελφός τοῦ βασιλέως Ζιποίτου, τόν ὁποῖον καί διαδέχθηκε στήν ἀρχήν.

11. Ὁ Πλίνιος ὁ Νεώτερος ἦτο ἀνεψιός τοῦ Πλινίου τοῦ Πρεσβυτέρου (Gaius 
Plinius Caecilius Secundus: 23  79 μ. X.) καί διετέλεσεν Ὕπατος καί Κυβερνήτης 
τῆς Βιθυνίας ἐπί τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ (98117 μ.Χ.).
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Hadrianus 117135 μ.Χ.)12, ἀνοικοδόμησε τήν πόλη, ἡ ὁποία ἔκτοτε 
προόδευσε πολύ καί ἐγνώρισε μεγάλην εὐημερίαν. 

Μετά τόν Αὐτοκράτορα Βαλεριανόν (Valerianus 252260 μ.Χ.) ἡ 
πόλη ἐρειπώθηκε διαδοχικά ἀπό τούς Πέρσες καί τούς Γαλάτες καί 
ἔπαυσε νά ἐκδίδει δικά της νομίσματα.

Ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (313337 μ.Χ.) στήν 
Νίκαια συνεκλήθη ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (325 μ.Χ.), ἡ ὁποία 
ἠσχολήθη μέ δογματικά θέματα, τά ὁποῖα προέκυψαν ἐξ αἰτίας τῆς 
Ἀρειανικῆς ἔριδας. 

Κατά τό ἔτος 368 μ.Χ. ἡ πόλη κατεστράφη ἀπό ἰσχυρόν σεισμόν 
καί ἀνοικοδομήθηκε ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Οὐάλεντα (364 378 
μ.Χ.).

Ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ (527565 μ.Χ.) ἡ 
Νίκαια ἀπέκτησε νέαν ἀκμήν. Ἐκεῖνος ἐπεσκεύασε παλαιά ἀνάκτο
ρα, ἀνήγειρε νέους, μεγάλους καί πολυτελεῖς ναούς, ἔκτισε βαλανεῖα, 
ἵδρυσε μοναστήρια ἀνδρῶν καί γυναικῶν, ἐπεσκεύασε τό ὑδραγω
γεῖον, διευθέτησε τά ὕδατα τοῦ παραρρέοντος χειμάρρου καί κατε
σκεύασε γέφυραν ἐπάνω σέ αὐτόν. Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 
ἡ πόλη ἀπετέλει τό θέρετρον τῶν Αὐτοκρατόρων τῆς Κωνσταντι
νουπόλεως.

Ὁ Αὐτοκράτορας Λέων Γ΄ (717741 μ.Χ.) ἐνίσχυσε τήν ὀχύρω
ση τῆς πόλεως. Μετά τήν διαίρεση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας 
σέ «Θέματα» (7ος8ος αἰ. μ.Χ.), ἡ Νίκαια ὑπήχθηκε στό Θέμα τοῦ 
Ὀπτιμάτου. 

Κατά τήν μεγάλην πολιορκίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό 
τῶν Ἀράβων κατά τά ἔτη 717718 μ.Χ., οἱ Ἄραβες ἐπολιόρκησαν καί 
τήν Νίκαιαν, ἡ ὁποία ὅμως προέβαλε σθεναράν ἀντίσταση ἐναντίον 
των. Ἐπίσης, ὅταν κατά τό θέρος τοῦ ἔτους 726 μ.Χ. οἱ Ἄραβες 
εἰσέβαλαν στήν Μικράν Ἀσίαν, ἐπολιόρκησαν καί τήν Νίκαιαν, ἡ 
ὁποία ἀπέκρουσε τήν πολιορκία καί ἀντέστη νικηφόρως13.

12. Ὁ Ἀδριανός ἐγεννήθηκε τό ἔτος 76 μ.Χ. σέ ρωμαϊκήν ἀποικίαν τῆς 
Ἱσπανίας, ἡ οἰκογένειά του ὅμως κατήγετο ἀπό τήν ἰταλικήν πόλη Ἀδρίαν τοῦ 
Ἀδριατικοῦ Πελάγους, ἀπό τήν ὁποίαν καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἀδριανός. Βλ. Ἀδ. 
Ἀδαμαντίου, Ἄρθρον « Ἀδριανός», ΜΕΕ, τ. 1 (Ἀθῆναι ἄ. χρ. ἔκδ.), σ. 621625.

13. Ν. G. Ostrogorsky, Geschichte 1963, σ. 120. Κ. Σπυρόπουλος, Ἄρθρον «Νί
καια», ΜΕΕ, τ. 18 (Ἀθῆναι ἄ. χρ. ἔκδ.), σ. 275276.
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Στήν Νίκαια συνῆλθεν ἐπίσης ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (787 μ.Χ.), 
ἐξ αἰτίας τῆς Εἰκονομαχίας.

Στίς ἀρχές τοῦ ἔτους 1078 μ.Χ. ὁ Νικηφόρος Βοτανειάτης, Στρα
τηγός τοῦ Ἀνατολικοῦ Θέματος, προσεκάλεσε τούς Τούρκους μι
σθοφόρους διά νά τόν βοηθήσουν νά ἀνατρέψει τόν Αὐτοκράτο
ρα τοῦ Βυζαντίου Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα (10711078). Οἱ τελευταῖοι ἀντί 
νά ἀποδώσουν τίς θέσεις, τίς ὁποῖες κατέκτησαν, τίς ἐκράτησαν, 
ὑπερασπιζόμενοι τά συμφέροντα τοῦ τρίτου Βυζαντινοῦ ἀντιζήλου, 
τοῦ Νικηφόρου Μελισσηνοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε μόλις ἐμφανισθεῖ στήν 
Ἰωνίαν. 

Ματαίως ὁ Νικηφόρος Βοτανειάτης ἐπολιόρκησε τήν Νίκαιαν, διά 
νά τήν ἐπανακτήσει. Στήν πόλη ἐγκατεστάθη ὁ Σουλεϊμάν Σαχ, ὁ 
ὁποῖος τήν μετονόμασε σέ Iznik. Ὁ διάδοχος αὐτοῦ Κιλίτς Ἀρσλάν14 
ἑδραίωσε τίς κτήσεις του καί τό ἔτος 1096 μ.Χ. ἐνίκησε στό Χέρσεκ 
τίς ὁμάδες τοῦ Πέτρου τοῦ Ἐρημίτου.

Ἡ τελευταία πράξη τοῦ Βυζαντίου, ἡ Σταυροφορία τῶν Βαρόνων, 
καλύτερα ὀργανωμένη, ἐπέτυχε νά κυριεύσει τήν περιοχή, τήν 26ην 
Ἰουνίου τοῦ ἔτους 1097 μ.Χ. Σύμφωνα μέ τούς ὅρους, οἱ ὁποῖοι ἔγι
ναν ἀποδεκτοί ἀπό τόν Ἀλέξιον Κομνηνόν καί τούς ἀρχηγούς τῆς 
Σταυροφορίας, ἡ Νίκαια ἀποδόθηκε στούς Βυζαντινούς.

Ὅταν οἱ Σταυροφόροι τῆς Δ΄ Σταυροφορίας κατέλαβαν τήν 
Κωνσταντινούπολη κατά τό ἔτος 1204 μ.Χ., στήν Νίκαια κατέφυγεν 
ὁ Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις (12041222), ἱδρύοντας ἐκεῖ τήν Αὐτοκρα
τορία τῆς Νικαίας (12041261).

Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας, τοποθετημένη στό κέντρον τοῦ 
ζω τικοῦ ἐδάφους τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, περιελάμβανε τήν Λυδίαν, τήν 
Βιθυνίαν, τμῆμα τῆς Φρυγίας καί μερικές νήσους τοῦ Αἰγαίου Πε
λάγους, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκατελέγετο καί ἡ Ρόδος, ἀποτελοῦσε 
κατά ἕναν τρόπον τήν νόμιμον συνέχειαν τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους. 
Αὐτή ἀπέβη τόν σημαντικότερον ἀπό ὅλα τά ἑλληνικά κρά τη, τά 
ὁποῖα ἱδρύθησαν μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινου πόλεως ὑπό 
τῶν Σταυροφόρων κατά τό ἔτος 1204 μ.Χ.

ΟΙ Αὐτοκράτορες τῆς Νικαίας: Θεόδωρος Λάσκαρις (12041222), 
Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης (12221254), Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις 

14. Ὁ Κιλίτς Ἀρσλάν ἦτο υἱός τοῦ Σουλεϊμάν καί διετέλεσεν Ἐμίρης τῆς Νι
καίας στά τέλη τοῦ 11ου αἰ. μ.Χ. G. Ostrogorsky, Geschichte 1963, σ. 302. Ἡ τουρ
κική λέξη kılıç, σημαίνει ξίφος καί ἡ λέξη arslan, λέων, λιοντάρι.
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(12541258), Ἰωάννης Δ΄ Λάσκαρις (12581259) καί Μιχαήλ Παλαιο
λόγος (1259 1282)15 διεξήγαγαν συνεχεῖς ἀγῶνες ἐναντίον τῶν Λα
τίνων, τούς ὁποίους, πότε συμμαχώντας καί πότε πολεμώντας μέ 
τούς ἰσχυρούς τῆς ἐποχῆς (Βουλγάρους Τσάρους, Δεσπότες τῆς 
Ἠπείρου, Βασιλεῖς τῆς Θεσσαλονίκης, Σελτζούκους Σουλτάνους 
τοῦ Ἰκονίου, Ἑνετούς, Γενουάτες κ.λπ.) κατόρθωναν νά περιορίζουν 
ὅλον καί περισσότερον, ὥσπου, μέ τήν βοήθειαν τῶν Γενουατῶν, 
ἐπέ τυχαν νά ἀνακαταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη, κατά τόν 
Αὔ γουστον τοῦ ἔτους 1261 μ.Χ.

Παραλλήλως πρός τήν πολιτικοστρατιωτικήν δράση, ἀξιόλο
γος ὑπῆρξεν καί ἡ συμβολή τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας στόν 
πνευματικόν καί πολιτιστικόν τομέα, ὅπου φωτισμένοι Αὐτοκράτο
ρες (Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις, Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης), μαζί μέ 
ἀξιόλογες προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἦσαν οἱ: Νικηφόρος 
Βλεμμύδης (1197  1272)16 καί Γεώργιος Ἀκροπολίτης (1217  1281)17, 
συνετέλεσαν στήν πνευματικήν ἄνθηση τοῦ Κράτους των καί στήν 
συνέχιση τῆς βυζαντινῆς πνευματικῆς, καλλιτεχνικῆς καί γενικότε
ρα πολιτιστικῆς παραδόσεως.

Μετά τήν ἅλωση τῆς Προύσας κατά τό ἔτος 1326, ἡ Νίκαια πε
ριῆλθε στόν Σουλτάνον Ὀρχάν Γαζή18.

Μετά τήν κατάκτηση τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν καί τήν ἅλωση τοῦ 
Ταμπρίζ (1514) ἀπό τόν Σουλτάνον Σελίμ Α΄ Γιαβούζ (τόν Σκληρόν: 
15121520)19, ὅλοι οἱ τεχνίτες καί ἐπαγγελματίες τῆς πόλης ἐξορίσθη

15. G. Ostrogorky, Geschichte 1963, σ. 363387. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική 
Ἱστορία 1959, σ. 795.

16. Π. Χρήστου, Ἄρθρον, «Βλεμμύδης, Νικηφόρος», ΘΗΕ, τ. 3 (Ἀθῆναι 1963), 
στ. 939944.

17. Στ. Παπαδόπουλος, Ἄρθρον « Ἀκροπολίτης Γεώργιος», ΘΗΕ, τ. 1 (Ἀθῆναι 
1962), στ. 12321234.

18. Ὁ Ὀρχάν Γαζῆ (12881359 μ.Χ.) ἦτο πρωτότοκος υἱός τοῦ Ὀσμάν Α΄. Διε
τέλεσε Σουλτάνος κατά τά ἔτη 13261359 καί ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς σπουδαιότε
ρους Σουλτάνους τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ ἱδρυτής καί 
ὀργανωτής τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους καί ἔκανε τήν Προύσα πρωτεύουσα αὐ
τοῦ. Ἐκυρίευσε μεταξύ ἄλλων, τήν Νίκαιαν καί τήν Νικομήδειαν τῆς Βιθυνίας. 
Ὁ Ὀρχάν ἵδρυσε τό Τάγμα τῶν Γενιτσάρων, ἀνήγειρε πολυάριθμα μουσουλμα
νικά Τεμένη καί Σχολεῖα. Στά χρόνια αὐτοῦ ἱδρύθηκε Νομισματοκοπεῖον στήν 
Προύσα καί ἐκόπησαν τά πρῶτα τουρκικά νομίσματα.

19. Ὁ Σουλτάνος Σελίμ Α΄ Γιαβούζ, ἤτοι Σκληρός (14671520), ἀνῆλθε στόν 
θρόνον τό ἔτος 1512, μέ τήν ὑποστήριξη τῶν Γενιτσάρων. Ὀργάνωσεν ἐκστρα
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σαν στό Ρούμ καί κυρίως στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν Νίκαια, 
γεγονός, τό ὁποῖον συνετέλεσε μεταξύ ἄλλων καί στήν ἀνάπτυξη 
τῶν τεχνῶν στήν Ὀθωμανικήν Αὐτοκρατορίαν. 

Εἰδικότερα στήν Νίκαιαν ἱδρύθησαν πολλά Ἐργαστήρια κερα
μικής20, τά ὁποῖα ἤκμασαν ἐπί διακόσια ἔτη καί πλέον (15141750 πε  
ρίπου)21. Ἐκεῖ κατεσκευάζοντο τά περίφημα κεραμικά Νικαίας (Iznik), 
τά ὁποῖα ἐγνώρισαν εὐρείαν διάδοση, ἐδημιουργήθηκε μία πλούσια 
τοπική παράδοση σχετικά μέ τήν τέχνην αὐτήν, ἡ ὁποία κα τέστησε 
τήν Νίκαιαν εὐφήμως γνωστή σέ ὁλόκληρον τόν τότε κό σμον καί 
συνέβαλλε μεταξύ ἄλλων στήν καλλιτεχνικήν καί οἰκονομικήν ἀνά 
πτυξη αὐτῆς καί τήν εὐημερίαν τῶν κατοίκων της.

3. Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τῆς Νικαίας

Σχετικῶς μέ τήν εἰσαγωγή καί τήν διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ 
στήν Νίκαια δέν εἴμεθα ἐπαρκῶς πληροφορημένοι. Ἡ χριστιανική 
ἱστορία τῆς πόλεως φαίνεται νά ἀρχίζει ἀπό τοῦ β΄ αἰῶνος μ.Χ. καί 
ἑξῆς. Κατά τήν περίοδον τῶν διωγμῶν ἐμαρτύρησαν στήν πόλη αὐ
τήν οἱ Ἅγιοι: Διομήδης, Νεόφυτος, Θεοδότη μετά τῶν τριῶν τέκνων 
της, Τρύφων καί ἄλλοι.

Πότε κατέστη ἡ πόλη ἕδρα χριστιανοῦ Ἐπισκόπου δέν εἶναι γνω
στόν, οὔτε εἶναι γνωστά ὀνόματα Ἐπισκόπων πρίν ἀπό τήν ἐποχήν 
τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εἶναι ὅμως πολύ πιθανόν ἀπό πολύ 
ἐνωρίς ἡ Νίκαια νά ἀπέβη ἕδρα Ἐπισκόπου, ἐξ αἰτίας τῆς θέσεως καί 
τῆς σημασίας αὐτῆς στήν περιοχήν.

τείαν ἐναντίον τῆς Περσίας καί εἰσῆλθε θριαμβευτής στήν τότε πρωτεύουσα τῆς 
Ταυρίδας, ὅπου καί ἐλεηλάτησε τό χαρέμι καί τούς θησαυρούς τοῦ Σάχη.

20. Τά κεραμικά ἐργαστήρια τῆς Νικαίας μέ τά ὑψηλῆς ποιότητας προϊόντα 
των ἐδημιούργησαν μίαν παράδοση καί μίαν εἰδικήν τεχνοτροπίαν. Τά κεραμικά 
τῆς Νικαίας ἐμιμήθησαν ἀργότερα τεχνίτες καί ἄλλων περιοχῶν τῆς Ὀθωμα
νικῆς Αὐτοκρατορίας, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ρόδος. Τά κεραμικά προϊόντα 
τῆς Ρόδου τύπου Νικαίας (κεραμικά İznik), εἰδικότερα πινάκια (πιάτα), τά ὁποῖα 
ἔχουν κυρίως διακοσμητικόν χαρακτήρα, εἶναι περίφημα μέχρι σήμερα. Στή Ρόδο 
καί στά Δωδεκάνησα γενικότερα ἐπικρατεῖ καί σήμερα ἡ παράδοση, οἱ ἐσωτερι
κοί χῶροι τῶν οἰκιῶν νά κοσμοῦνται μέ πινάκια τύπου Νικαίας, τά ὁποῖα ἀπο
καλοῦνται ἐπίσης «Ροδίτικα πινάκια» καί παράγονται κατά τόν παραδοσιακόν 
τρόπον.

21. Α. Κιντῆ, Τουρκία, σ. 646648. Ν. Τζιράκης, Ἄρθρον «Νίκαια», ΘΗΕ, τ. 9 
(Ἀθῆναι 1966), στ. 457. 
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Πρῶτος γνωστός Ἐπίσκοπος τῆς Νικαίας εἶναι ὁ Θέογνις, ὁ ὁ ποῖος 
παρέστη καί στήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον (Νίκαια, 325 μ.Χ.)22 καί 
διέκειτο φιλικῶς πρός τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἀρείου. 

Ἡ Νίκαια στήν Πολιτικήν Γεωγραφίαν ὑπήγετο στήν Ἐπαρχίαν 
τῆς Ποντικῆς Α΄, ἀναγράφεται δέ ὑπό τοῦ Ἱεροκλέους (528/535 μ.Χ.) 
ὡς 5η πόλη μεταξύ τῶν δεκαέξι (16) πόλεων, τελοῦσα ὑπό Κονσου
λάριον (Μητρόπολις Χαλκηδών)23. Εἰδικώτερα ὑπό τοῦ Ἱεροκλέους 
τοῦ Γραμματικοῦ καί στόν Συνέκδημον αὐτοῦ ἀναφέρον ται τά ἑξῆς: 

«λα΄ Ἐπαρχία Ποντικῆς α΄, ὑπό Κονσουλάριον, πόλεις ιστ΄... 692, 
1: Νίκαια...»24. 

Στήν Ἐκκλησιαστική Γεωγραφίαν ἡ Μητρόπολις Νικαίας ἀνα
γράφεται κατά τίς ἀρχές τοῦ Ζ΄ αἰῶνος ὡς 8η «τῇ τάξει» καί ἔχει 
ὑπ’ αὐτήν τρεῖς (3) Ἐπισκόπους, τούς ἑξῆς: α) Τόν Μοδρινῆς, ἤτοι 
Μελίτου, β) τόν Λινώης καί γ) τόν Γορδοσέρβων25. Εἶναι ἄγνωστον 
πότε προήχθη σέ Μητρόπολη ἡ Νίκαια. Μέχρι τοῦ 9ου αἰ. ὁ Μη
τροπολίτης Νικαίας εἶχεν ὑπ’ αὐτόν τρεῖς Ἐπισκοπές, ἀκολούθως 
δέ αὐτές αὐξήθησαν σέ ἕξι (6).

Ὁ ἐπισκοπικός κατάλογος τῆς Νικαίας ἀρχίζει ἀπό τόν Ἐπίσκο
πον αὐτῆς Θέογνιν (325 μ.Χ.), παρουσιάζει ἐλάχιστα κενά καί φθάνει 
μέχρι τόν Μητροπολίτην Νικαίας Βενιαμίν (19251933), τόν ἀπό Φι
λιππουπόλεως καί μετέπειτα Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταν
τινουπόλεως. Περιλαμβάνει δέ στό σύνολόν του ὀγδοήκοντα καί 
ἑπτά (87) ὀνόματα Ἀρχιερέων26.

Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (Νίκαια, 325 μ.Χ.)

Ἀφοῦ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀπέβη μονοκράτορας ἀσχολήθηκε 
στενότερα μέ θέματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦσαν στήν χριστιανική θρη
σκείαν, ἕνα ἀπό τά ὁποῖα ἦτο καί ἡ Ἀρειανική ἔριδα, ἡ ὁποία διά 
μεγάλον χρονικόν διάστημα συνετάραξε τήν Ἐκκλησίαν καί τό Κρά
τος.

22. G. Ostrogorsky, Geschichte 1963, σ. 22. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική 
Ἱστορία 1959, σ. 97 κ. ἑ.

23. Ἱεροκλῆς, Συνέκδημος, 692, 1. Πρβλ. Ἐμμ. Κωνσταντινίδην, Ἄρθρον 
«Νίκαια, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία», ΘΗΕ, τ. 9 (Ἀθῆναι 1966), στ. 457459.

24. G. Parthey, Ἱεροκλῆς, Συνέκδημος, 1967, σ. 3334, 692, 1.
25. Πρβλ. Νοt. Νο. 7, 15, ἡ λεγομένη «Ἔκθεσις Ἐπιφανίου Κύπρου», Νοt. Νο. 

9, 121 καί H. Gelzer, Ungedruckte 1901, σ. 534 καί 538.
26. Ἐμμ. Κωνσταντινίδης, ἔ. ἀ., στ. 457459.
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Ὁ Ἄρειος καί οἱ σπουδαιότεροι ἀρειανοί θεολόγοι ἦσαν μαθη
τές τοῦ Λουκιανοῦ27 καί ὀνόμαζον τούς ἑαυτούς των «Συλλουκιανι
στάς». Αὐτοί ἦσαν οἱ: Νικομηδείας Εὐσέβιος, Χαλκηδόνος Μάρις, 
Νικαίας Θέογνις, Ἀντιοχείας Λεόντιος, Ταρσοῦ Ἀντώνιος, Ἐφέσου 
Μη νόφαντος, Νοομίνιος (ἄγνωστον ποίας Ἐπισκοπῆς), Γερμανι
κίας Εὐδόξιος, Ἀναβαρζοῦ Ἀθανάσιος καί ἄλλοι28.

Ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλήθη ὑπό τοῦ Μεγάλου Κων
σταντίνου. Ὡς τόπος συγκλήσεως τῆς Συνόδου ὁρίσθηκε ἀρχικά 
ἡ Ἄγκυρα, ἀλλά ἔπειτα ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν Νίκαιαν τῆς Βι
θυνίας29. Ὡς λόγοι προτιμήσεως τῆς πόλεως αὐτῆς ἀναφέρονται με
ταξύ ἄλλων καί «τό εὐκρατές κλῖμα καί ἡ ἐγγύτης αὐτῆς»30. 

Σέ αὐτούς τούς λόγους θά πρέπει νά προστεθοῦν, μεταξύ ἄλλων 
καί οἱ ἑξῆς: ἡ θέση τῆς Νικαίας στό κέντρον περίπου τοῦ τότε γνω
στοῦ κόσμου, ἡ ἄριστη πρόσβαση, μέσῳ θαλάσσης καί ξηρᾶς, τό 
καλόν ὀδικόν σύστημα, τό ὁποῖον τήν συνέδεε μέ τίς ἄλλες πόλεις 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τήν Κωνσταντινούπολη, ἡ ἰσχυρή ὀχύρωση, 
ἡ ὁποία προσέφερε μεγάλην ἀσφάλειαν στούς μονίμους κατοίκους 
της καί στούς ἐπισκέπτες αὐτῆς, ἡ ἄριστη πολεοδομική της διάτα
ξη (ἡ πόλη εἶχε κτισθεῖ κατά τό λεγόμενον «Ἱπποδάμειον σύστη
μα»), ἡ εὐφορία τοῦ ἐδάφους τῆς περιοχῆς, ἡ ἀφθονία καί ἡ ἄριστη 
ποιότητα ὕδατος, ἡ ὕπαρξη συστήματος ὕδρευσης καί ἀποχέτευ
σης, ἡ ὕπαρξη Λουτρῶν, ἡ ὕπαρξη δημοσίων οἰκοδομημάτων, διά 
νά συνέρχονται οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου, ἐξασφάλιση ἀρκετῶν κα
ταλυμάτων, διά τήν ἄνετον διαμονήν καί φιλοξενίαν των, ἡ ὕπαρξη 
χριστιανικῶν ναῶν, ἡ φιλόξενος διάθεση τῶν κατοίκων τῆς πόλεως 
κ.λπ. 

27. Λουκιανός: Σημαίνων θεολόγος, ὁ ὁποῖος ἔδρασε στά τέλη τοῦ 3ου καί 
στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ., τοῦ ὁποίου ἡ προσωπικότητα παραμένει μέχρι σήμε
ρα ἀδιευκρίνιστος. Ὑπάρχουν δύο παραδόσεις περί Λουκιανοῦ, ἤτοι: α) Ἡ πρώτη 
φέρει αὐτόν ὡς πεπαιδευμένον θεολόγον, διακεκριμένον ἑρμηνευτήν καί διάσημον 
μάρτυρα. β) Ἡ δεύτερη παράδοση φέρει αὐτόν ὡς αἱρετικόν καί ἐνίοτε μάρτυρα.

Ὁ Ἄρειος γράφων πρός τόν φίλον του Εὐσέβιον Νικομηδείας προσφωνεῖ 
αὐτόν «συλλουκιανιστά ἀληθῶς, Εὐσέβιε», Ἐπιφάνιος Κύπρου, Πανάριον, 69, 6, 
P G , τ. 42, στ. 12. Π. Χρήστου, Ἄρθρον «Λουκιανός», ΘΗΕ, τ . 8 (Ἀθῆναι 1966), 
στ. 396398.

28. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ. 172.
29. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ. 86, 90, 96 κ. ἔ. G. 

Ostrogorky, Geschichte 1963, σ. 22 κ. ἑ.
30. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ. 175.
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Συμπερασματικά εἶναι δυνατόν νά λεχθεῖ, ὅτι στήν Νίκαιαν 
ὑπῆρχαν ὅλες ἐκεῖνες οἱ προϋποθέσεις –πρᾶγμα ὄχι αὐτονόητον διά 
τήν ἐποχήν ἐκείνην– οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦντο καί οἱ ὁποῖες ἦσαν σέ 
θέση νά ἐξασφαλίσουν ἕνα ὑψηλόν βιωτικόν ἐπίπεδον, τόσον στούς 
μονίμους κατοίκους τῆς πόλεως, ὅσον καί στούς πολυάριθμους 
ἐπισκέπτες αὐτῆς31.

Ἡ Σύνοδος αὐτή συνῆλθε στήν Νίκαιαν ἀπό τόν Μάϊον ἕως τόν 
Ἰούλιον τοῦ ἔτους 325 μ.Χ., σέ εὐκτήριον οἶκον ἤ σέ οἶκον τῶν 
βασιλέων32. Καί ἐνῶ παλαιότερα οἱ Χριστιανοί κατεδιώκοντο ὑπό 
τῶν κρατικῶν Ἀρχῶν καί ὑφίσταντο φοβερά μαρτύρια ἕνεκα τῆς 
πίστεώς των, τώρα, ἐπιβαίνοντες σέ κρατικές ἅμαξες, ἔφθαναν στήν 
Νίκαιαν, διά νά συσκεφθοῦν καί νά λάβουν ἀποφάσεις, σχετικά μέ 
σημαντικά δογματικά θέματα τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Στήν Σύνοδον αὐτήν παρέστη ὁ Αὐτοκράτορας Μέγας Κων
σταντῖνος καί περί τούς διακόσιοι καί ἑβδομήκοντα (270) Ἐπίσκο
ποι33. Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς προήρχοντο ἀπό τήν Ἀνατολήν, 
ἀπό δέ τήν Δύση μόνο πέντε, ἤτοι: Ὁ Κορδούης Ὅσιος, ὁ Καρ
χηδόνος Καικιλιανός καί τρεῖς ἄλλοι Ἐπίσκοποι (ἐκ Καλαβρίας, 
Γαλλίας καί Παννονίας)34. 

Οἱ Πατέρες τῆς Συνόδου, ὕστερα ἀπό μακρές συσκέψεις καί ἔντο
νες θεολογικές συζητήσεις, ἔκριναν σκόπιμον, ἡ Σύνοδος νά προβεῖ 

31. Ὁ Ἀριστοτέλης ὁ Σταγειρίτης (* Στάγειρα περί τό 384 ± Χαλκίδα 322 π.Χ.) 
ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: ἕνα ἱστορικόν γεγονός, μικρόν ἤ μεγάλον, 
ση μαντικόν ἤ ἀσήμαντον, προσδιορίζεται ἀπό τίς ἑπόμενες τέσσερεις κατηγο
ρίες, ἤτοι: α) ὁρίζεται τοπικῶς (ποῦ), β) χρονικῶς (πότε), γ) τροπικῶς (πῶς) καί δ) 
αἰτιολογικῶς (διατί). Ἀπό ὅλες αὐτές τίς κατηγορίες ἡ τελευταία εἶναι καί ἡ πλέον 
οὐσιαστική καί σημαντική, ὅμως προϋποθέτει τίς τρεῖς προηγούμενες. Συνε πῶς, 
στό «διατί» ἡ Νίκαια τῆς Βιθυνίας κατά τόν ἱστορικόν της βίον διετέλεσε πρω
τεύουσα τριῶν Βασιλείων καί μίας Αὐτοκρατορίας, καθώς ἐπίσης καί τόπος συγ
κλήσεως δύο μεγάλων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, μᾶς δίδουν ἱκανοποιητικήν ἀπάν
τηση τά ἀνωτέρω ἀναφερόμενα.

32. J. Hefele, Conciliengeschicte, I, σ. 300, σημ. 2. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησια
στική Ἱστορία 1959, σ. 177.

33. Σύμφωνα μέ ὑπάρχουσα παράδοση ὁ ἀριθμός τῶν συνελθόντων στήν Νί
καιαν τῆς Bιθυνίας Πατέρων ἀνήρχετο σέ τριακοσίους δέκα καί ὀκτώ (318). Οἱ 
πηγές ὅμως δέν συμφωνοῦν ὡς πρός τόν ἀκριβῆ ἀριθμόν τῶν συνελθόντων Πα
τέρων. Μπορεῖ νά γίνει γενικά ἀποδεκτόν, ὅτι ὁ ἀριθμός αὐτῶν ἀνήρχετο πε
ρίπου στούς τριακοσίους (300).

34. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ. 176.
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στήν διατύπωση τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί νά ἐκδώσει ἰδι
αίτερον Σύμβολον πίστεως. Κατά τήν σύνταξη τοῦ Συμβόλου αὐτοῦ 
ἐλήφθησαν ὑπόψη προϋπάρχοντα βαπτιστήρια σύμβολα πίστεως 
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, κυρίως τῆς Συρίας καί τῆς Παλαιστίνης. 

Ἀργότερα τό Σύμβολον πίστεως τῆς Νικαίας συνεπληρώθη κατά 
τήν Β΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον (Κωνσταντινούπολις 381 μ.Χ.)35 καί 
ὀνομάσθηκε «Σύμβολον ΝικαίαςΚωνσταντινουπόλεως». Τοῦτο εἶ
ναι σέ χρήση μέχρι σήμερα, τόσον ἀπό τήν Ἀνατολικήν Ὀρθόδοξον, 
ὅσον καί ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολικήν Ἐκκλησίαν.

Σημειωτέον, ὅτι ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, πολύ ἀργότερα 
προ σέθεσε σέ αὐτό τήν φράση «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ» («Filioque»), ἡ 
ὁποία ἀφορᾶ στήν «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ» ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύμα
τος, διδασκαλία, ἡ ὁποία δέν γίνεται ἀποδεκτή ἀπό τήν Ἀνατολικήν 
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί ἡ ὁποία ἀπετέλεσε κατά τό παρελθόν 
καί συνεχίζει νά ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα σημεῖον τριβῆς μεταξύ τῶν 
δύο μεγάλων αὐτῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν.

Τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου ἐπέβλεπεν ὁ ἴδιος ὁ Αὐτοκράτορας 
Μέ γας Κωνσταντῖνος. Μετά ἀπό μακρές συζητήσεις καί ὀξεῖες δια
φωνίες, ἡ πλειοψηφία τῶν Πατέρων τῆς Συνόδου, ἀκολουθοῦσα 
τόν Μέγαν Ἀθανάσιον Ἀλεξανδρείας (295373)36, κατεδίκασεν τήν 
δι δασκαλίαν τοῦ Ἀρείου καί διεκήρυξεν τό «Ὁμοούσιον» τοῦ Υἱοῦ 
πρός τόν Πατέρα. 

Στό τέλος τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως ἐτέθησαν ἀναθεματισμοί, 
διά τῶν ὁποίων ἀνεθεματίζοντο οἱ σπουδαιότερες αἱρετικές ἐκ φρά
σεις τοῦ Ἀρείου.

Ὁ Νικομηδείας Εὐσέβιος (περίπου 270341/342)37 καί ὁ Νικαί ας 
Θέογνις ἐδέχθησαν τό Σύμβολον τῆς Νικαίας καί τούς εὑρισκο μέ
νους στό τέλος αὐτοῦ ἀναθεματισμούς, ἀλλά ἀρνήθησαν τόν προ

35. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ.. 89, 167, 200, 204 κ. ἑ. G. 
Ostrogorsky, Geschichte 19963, σ. 22, 28, 35.

36. Β. Altaner, Patrologie 1966, σ. 271279.
37. Ὁ Εὐσέβιος Νικομηδείας ἦτο ἀρχικά Ἐπίσκοπος Βηρυττοῦ, ἀπό ὅπου, 

περί τό ἔτος 318 μ.Χ. μετετέθη στήν Νικομήδειαν τῆς Βιθυνίας, σπουδαιότερον 
ἐκκλησιαστικόν καί πολιτικόν κέντρον, ὅπου εὑρίσκετο καί ἡ Αὐτοκρατορική 
Αὐλή. Ὁ Εὐσέβιος συνεδέετο στενότατα μετά τοῦ Λικινίου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ 
Κωνσταντίας, ἡ ὁποία ἦτο ἀδελφή τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. B. Altaner, 
Patrologie 1966, σ. 270. Πρβλ. Ἄρθρον «Εὐσέβιος Νικομηδείας», ΘΗΕ, τ. 5 (Ἀθῆναι 
1964), στ.10831084.
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σωπικόν ἀναθεματισμόν τοῦ Ἀρείου καί τῶν δύο Αἰγυπτίων Ἐπι  
σκόπων (Μαρμαρικῆς Θεωνᾶ καί Πτολεμαΐδος Σεκούνδου), ἰσχυ
ριζόμενοι, ὅτι ἐκεῖνοι δέν εἶχαν αὐτά τά φρονήματα.

Δέν διεσώθησαν Πρακτικά τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἄν καί 
παραδίδονται Πρακτικά μικροτέρων τοπικῶν Συνόδων. Πιθανότα
τα κατά τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον δέν ἐκρατήθησαν Πρακτικά 
καί δι’ αὐτό καί δέν διεσώθησαν. Ἀόριστες καί μεταγενέστερες πλη   
ρο φορίες περί ὑπάρξεως Πρακτικῶν τῆς Συνόδου αὐτῆς εἶναι ὑπο
θε  τικές καί φανταστικές38.

Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (Νίκαια, 787 μ.Χ.)

Ἡ Εἰκονομαχία (726843 μ.Χ.) ἦτο μία κίνηση, ἡ ὁποία ἐκκινώντας 
ἀπό τό ἐάν ἐπιτρέπεται ἡ ἀπεικόνιση τοῦ θείου γενικότερα καί τῶν 
ἱερῶν προσώπων εἰδικότερα καί ἐάν θά πρέπει νά ἀπονέμεται ἤ ὄχι 
τιμή στίς εἰκόνες, συνετάραξε ἐπί ἕναν καί πλέον αἰώνα τήν Βυζαν
τινήν Αὐτοκρατορίαν. 

Σήμερα πιστεύεται, ὅτι ἄν καί πολλά ἦσαν τά αἴτια ἐκεῖνα, τά 
ὁποῖα προεκάλεσαν τίς εἰκονομαχικές ἔριδες καί ἐδημιούργησαν 
τεράστια προβλήματα στήν Ἐκκλησίαν, τό Κράτος καί τήν Κοι
νωνίαν, ὅμως τό βαθύτερον καί οὐσιαστικώτερον αἴτιον ἦτο ἡ 
ἀντίθεση καί ἀντιπαράθεση δύο κόσμων, δύο πολιτισμῶν καί δύο 
διαφορετικῶν παραδόσεων, ἤτοι: ἀφ’ ἑνός μέν τοῦ ἑλληνορρωμα
ϊκοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος διέκειτο εὐνοϊκῶς πρός τήν ἀνθρωπομορ
φικήν παράσταση τοῦ θείου καί τῶν ἱερῶν προσώπων γενικότερα 
καί τοῦ σημιτικοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ἀπό ἀπόλυτον σεβασμόν πρός 
τήν πνευματικότητα, ἀπέρριπτε κατηγορηματικά κάθε ἀπόπειραν 
ἀνθρωπομορφικῆς παράστασης ἤ ἀπεικόνισης τοῦ θείου καί τῶν 
ἱερῶν προσώπων39.

Τελικά, κατά τήν ἀντιπαράθεση τῶν δύο αὐτῶν κόσμων ἐνίκησε 
ἡ ἑλληνορρωμαϊκή παράδοση καί ἔτσι ἐπετράπη ἡ ἀπεικόνιση τοῦ 

38. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ. 181.
39. Στόν Δεκάλογον τοῦ Μωυσέως ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: 

Ἐξοδ. Κ΄, 45: «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδέ παντός ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ 
οὐρανῷ ἄνω καί ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καί ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 
Οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδέ μή λατρεύσεις αὐτοῖς...». Πρόκειται περί κατη
γορηματικῆς καί ἀπολύτου ἀπορρίψεως κάθε εἴδους ἀπεικόνισης τοῦ θείου καί 
ἀπονομῆς προσκυνήσεως καί λατρείας σέ ὁμοιώματα ἤ ἀπομιμήσεις αὐτοῦ. Καί 
τοῦτο, πρός ἀποφυγήν τῆς εἰδωλολατρείας.



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

34 35

θείου καί τῶν ἱερῶν προσώπων καί ἡ ἀπόδοση τιμῆς σέ αὐτά, ὄχι 
ὅμως καί λατρείας. 

Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλήθη ἀπό τήν Αὐτοκράτειρα Εἰ
ρήνην τήν Ἀθηναίαν, ἡ ὁποία ἐπετρόπευεν τόν ἀνήλικον υἱόν της 
Κωνσταντῖνον ΣΤ΄ (780798), τό ἔτος 786 μ.Χ. στήν Κωνσταν τι
νούπολη καί στόν ναόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἡ ὁποία ὅμως κα
τό πιν, λόγῳ στάσεων, διελύθη. 

Αὐτή συνεκλήθη καί πάλιν ὑπό τῆς ἰδίας Αὐτοκράτειρας στήν 
Νί καιαν τῆς Βιθυνίας κατά τό ἔτος 787 μ.Χ.40. Σέ αὐτήν μετέσχον 
τρια κόσιοι καί πενήντα (350) Ἐπίσκοποι. 

Πιθανῶς ἡ Σύνοδος αὐτή συνῆλθε στόν μεγάλων διαστάσεων ναόν 
τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Νικαίας ἤ στόν ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεο
τόκου τῆς ἰδίας πόλεως. 

Ἡ Σύνοδος αὐτή ἀκύρωσε τήν Εἰκονομαχικήν Σύνοδον τοῦ ἔ 
τους 784 μ.Χ.41 καί βάση τοῦ δογματικοῦ καθορισμοῦ αὐτῆς ἔθεσε 
τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ42. Ἐθέσπισε τήν τι
μητικήν προσκύνηση τῶν εἰκόνων, διέκρινε αὐτήν τῆς λατρείας καί 
ἐδέχθη αὐτήν ὡς ἀναφερομένη στό πρωτότυπον: « ἡ γάρ τιμή ἐπί τό 
πρωτότυπον διαβαίνει».

Ἡ ὀγδόη καί τελευταία συνεδρία τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
ἔλαβε χώραν πανηγυρικῶς στά Ἀνάκτορα τῆς Κωνσταντινουπόλε
ως. Τόσον ἡ Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία, ὅσον καί ὁ υἱός της Κωνσταντῖνος 
ΣΤ΄, ὑπέγραψαν τόν Ὅρον τῆς Συνόδου43.

Τελικά ὅμως ἡ Εἰκονομαχία ἔληξε τό ἔτος 843 μ.Χ. Ἡ ἐνδημοῦσα 
Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως (11η Μαρτίου τοῦ 843), ἀνώρθω

40. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ. 98, 152, 260263. G. 
Ostrogorky, Geschichte 1963, σ. 142 κ. ἑ., 148 κ. ε., 165 κ.ἑ.

41. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ. 261, 263. G. Ostrogorky, 
Geschichte 1963, σ. 134138, 142 κ.ἑ.

42. Ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, μεγάλος θεολόγος, ἄν καί δέν εἶναι ἀκριβῶς 
γνωστά τά ἔτη τῆς γεννήσεως καί τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ, γίνεται γενικά ἀπο
δεκτόν, ὅτι ἐγεννήθηκε στά τέλη τοῦ 7ου αἰ. καί ἀπέθανεν περί τά μέσα τοῦ 8ου 
αἰ., πάντως πρίν ἀπό τό ἔτος 754 μ.Χ. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 
1959, σ. 336.Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ἐπηρέασε βαθύτατα τήν 
χριστιανικήν σκέψη καί θεολογίαν. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
ἐστηρίχθησαν ἐν πολλοῖς στήν διδασκαλίαν αὐτοῦ, εἰδικότερα ὡς πρός τό θέμα 
τῆς τιμῆς τῶν εἰκόνων.

43. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ. 260261.
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σε τήν Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἀνεστήλωσε τήν προσκύνηση τῶν 
εἰκόνων καί ἐθέσπισε τήν ἑορτήν τῆς Ὀρθοδοξίας44. 

Πρός ἀνάμνηση τοῦ πολύ σημαντικοῦ αὐτοῦ γεγονότος καθι
ερώθηκε νά ἑορτάζεται κατ’ ἔτος καί κατά τήν πρώτην Κυριακήν 
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας.

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ὁ σημερινός ἐπισκέπτης τῆς Νίκαιας διαπιστώνει, ὅτι σέ αὐτήν 
διατηροῦνται σέ καλή σχετικῶς κατάσταση πολυάριθμα μνημεῖα, 
τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό διάφορες ἐποχές καί στά ὁποῖα ἀπο
τυπώνεται ἡ μακραίωνη ἱστορική πορεία αὐτῆς. Ὁρισμένα μνημεῖα 
προέρχονται ἀπό τούς προχριστιανικούς χρόνους, ἄλλα ἀπό τήν 
πρωτοχριστιανική καί τήν βυζαντινή ἐποχή καί τέλος ἄλλα ἀπό τήν 
ἐποχή τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἡ σημερινή πόλη διετήρησε ὡς ἐπί τό πλεῖστον τόν ἀρχαῖον 
πολεοδομικόν ἱστόν, μέ εὐθεῖες, εὐρεῖες λεωφόρους καί ὁδούς, οἱ 
ὁποῖες ἔχουν χαραχθεῖ κατά τό λεγόμενον «Ἱπποδάμειον σύστημα», 
βαίνουν παράλληλα μεταξύ των καί τέμνονται κάθετα. 

Ἡ πόλη ἦτο καλῶς ὀχυρωμένη καί περιεβάλλετο ἀπό ἰσχυρά τείχη, 
τά ὁποῖα διατηροῦνται σέ πολύ καλή κατάσταση καί ἐνισχύον ται 
κατά διαστήματα μέ πύργους. Ὑπῆρχαν τέσσερεις μεγάλες πύλες, οἱ 
ὁποῖες ἠνοίγοντο στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα (Β, Ν, Α, Δ), μέ 
μνημειώδεις προσόψεις, ἀπό τίς ὁποῖες διατηροῦνται σέ καλή κα
τάσταση οἱ τρεῖς πύλες.

Ἀκόμη διατηροῦνται ἐντός τῆς ὀχυρωμένης πόλεως χριστιανι
κοί ναοί, μουσουλμανικά τεμένη, λουτρά, ταφικά οἰκοδομήματα, 
τάφοι κ.λπ. Ἐπίσης ὑπάρχει Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον, τό ὁποῖον 
στεγάζεται σέ παλαιόν οἰκοδόμημα τῶν χρόνων τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας, στό ὁποῖον ἐκτίθενται εὑρήματα, προερχόμενα 
ἀπό τήν Νίκαιαν καί τήν γύρω ἀπό αὐτήν περιοχήν.

Εἰδικότερα ἀπό τά σωζόμενα μνημεῖα τῆς Νικαίας σημαντικότε
ρα εἶναι τά ἑξῆς: 

44. Β. Στεφανίδης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 1959, σ. 263.
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Α) ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1. Ἀρχαία ὀχύρωση: Τείχη  Πύργοι  Πύλες

Ἡ Νίκαια ἀπό τήν ἵδρυσή της ἐπροστατεύετο μέ ἰσχυρά τείχη45, 
τά ὁποῖα ἐπανειλημμένως ἐπεσκευάσθησαν ἤ ἐπεκτάθησαν, διά νά 
προστατεύσουν τίς νεόδμητες οἰκοδομές, ὅπως ἤδη ἀνεφέρθη.

Στά τέλη τῆς Βυζαντινῆς Ἐποχῆς ἡ πόλη ἐπροστατεύετο ἀπό 
διπλό τεῖχος, ἀπό τό ὁποῖον σώζονται ἱκανά τμήματα. Τό ἐσωτε
ρικόν τεῖχος, τό ὁποῖον φαίνεται ὅτι ἀνοικοδομήθηκε στά τέλη τοῦ 
3ου αἰ. μ.Χ. ἀπό τόν Ρωμαῖον Αὐτοκράτορα Κλαύδιον B΄ (Markus 
Aurelius Claudius Gotthicus II, 268270 μ.Χ.)46, διαγράφει περιφέρει
αν 4.970 μ. Τό τεῖχος τοῦ περιβόλου σχηματίζει ἕνα ἀκανόνιστον 
πολύγωνον καί εἶχε τέσσερεις πύλες. Τά ἔργα αὐτά εἶναι δυνατόν 
νά ἀναχθοῦν στόν 1ον αἰ. μ.Χ. καί νά ἀποδοθοῦν στόν Ἀνθύπατον 
Βάρον. 

Μετά τούς σεισμούς, οἱ ὁποῖοι κατερείπωσαν τήν πόλη γύρω 
στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. μ.Χ., τό τεῖχος ἐπεσκευάσθη ἐπί τῆς ἐποχῆς 
τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ (527565), ὁ ὁποῖος ἐκόσμησε τήν 
Νίκαιαν καί μέ πολλά ἄλλα μνημεῖα. Μετά τήν ἐπιδρομή καί τίς πο
λιορκίες τῆς Νικαίας ἀπό Ἄραβες, ἐδημιουργήθη μία νέα κατάστα
ση. Μία ἐπιγραφή ἀναφέρει πολλές σημαντικές ἐπισκευές ἐπί τῆς 
ἐποχῆς τοῦ Αὐτοκράτορος Μιχαήλ τοῦ Γ΄ (842867), κατά τό ἔτος 
857/858 μ.Χ., περί τῆς ὁποίας γίνεται λεπτομερέστερος λόγος κα
τωτέρω.

Ὅταν ἡ πόλη, μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό 
τῶν Σταυροφόρων κατά τό ἔτος 1204 μ.Χ., ἀπέβη ἡ πρωτεύουσα 
τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας, ὁ Αὐτοκράτορας Θεόδωρος Α΄ ὁ 

45. Vitruvius 1997, σ. 4144, Α΄, V: « Τά τείχη τῆς πόλεως». Εἶναι ἀξιοσημείω
τον, ὅτι συνήθως τά νομίσματα τῆς πόλεως τῆς Νικαίας φέρουν στήν κυρίαν 
αὐτῶν ὄψη παράσταση, ἀπεικονίζουσα τό πρόσωπον τοῦ Αὐτοκράτορος ἤ τοῦ 
κυριάρχου τῆς περιοχῆς καί στήν πίσω αὐτῶν ὄψη (ὀπισθότυπος) φέρουν σχημα
τική παράσταση τῆς πόλεως, στήν ὁποία διακρίνονται εὐκρινέστατα καί τονίζο
νται ἰδιαιτέρως τά τείχη, μέ τούς πύργους καί τίς πύλες αὐτῆς. Περιμετρικά τοῦ 
ὀπισθοτύπου ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: « ΝΙΚΑΕΕΩΝ».

46. Ὁ Ρωμαῖος Αὐτοκράτορας Κλαύδιος Β΄ ἐγεννήθηκε τό ἔτος 214 μ.Χ. στήν 
Δαλματίαν καί ἀπεβίωσε τό ἔτος 270 μ.Χ. στό Σίρμιον τῆς Παννονίας. Αὐτοκράτο
ρας διετέλεσε κατά τά ἔτη 268270 μ.Χ.



ΝΙΚΑΙΑ  ΒΙΘΥΝΙΑΣ: Η  ΠΟΛΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΟΔΩΝ

36 37

Λάσκαρις ἐδιπλασίασε τό τεῖχος αὐτῆς καί ἄνοιξε μίαν βαθεῖαν τά
φρον στήν βάση αὐτοῦ.

Σήμερα ἀπό τό πρῶτον τεῖχος σώζονται περισσότεροι ἀπό ἑκατόν 
δέκα (110) πύργοι, ἐνῶ ἀπό τό δεύτερον περίπου ἑκατόν (100)47. Ὁ 
χῶρος μεταξύ τῶν δύο τειχῶν εἶναι πλάτους περίπου 13,0016,00 μ., 
ἀλλά κατά τόπους ὑπάρχουν σωροί ἀπό χώματα.

Στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, ἤτοι: Β, Ν, Α καί Δ , ἀνοίγον
ται ἰσάριθμες πύλες, οἱ ὁποῖες ἐπέτρεπαν καί ἐπιτρέπουν τήν ἐπι
κοινωνία τῆς πόλεως μέ τήν πέριξ αὐτῆς ὕπαιθρον χώραν καί μέ 
τίς γειτονικές πόλεις καί οἰκισμούς. Ἀπό τίς τέσσερεις αὐτές πύλες 
τοῦ τείχους σώζονται μέχρι σήμερα σέ καλή σχετικῶς κατάσταση οἱ 
τρεῖς, ἤτοι:

α) Βορεία πύλη: Πύλη τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Istanbul Kapısı)

Ἐπί τοῦ βορείου πέρατος τῆς κεντρικῆς Λεωφόρου τῆς Νικαίας, 
τῆς Λεωφόρου Ἀτατούρκ (Atatürk Caddesi)48 ἀνοίγεται μία πύλη, ἡ 
πύλη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπειδή μέσῳ αὐτῆς ἔρχονται στήν 
Νίκαια, οἱ προερχόμενοι ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, μέσῳ Νικο
μηδείας (İzmit) καί ἀπό τήν Yalova, παράλιον πόλη, ἡ ὁποία κεῖται 
βορείως τῆς Νικαίας καί ἐπί τῆς Θαλάσσης τοῦ Μαρμαρᾶ.

Αὐτή ἀποτελεῖται στήν πραγματικότητα ἀπό δύο πύλες, ἀπό τίς 
ὁποῖες ἡ δεύτερη ἔχει ἀνοιχθεῖ ἐπί τοῦ ρωμαϊκοῦ τείχους τοῦ 3ου αἰ. 
μ.Χ. Εἶναι διακοσμημένη μέ διάζωμα καί διατηρεῖται μία ἐπιγραφή, 
πρός τιμήν τῶν Ρωμαίων Αὐτοκρατόρων Βεσπασιανοῦ (6979 μ.Χ.)49 
καί Τίτου (7981 μ.Χ.)50.

47. Vitruvius 1997, σ. 4243, A΄, V.
48. Ὁ Μουσταφᾶς Κεμάλ Ἀτατούρκ (Mustafa Kemal Atatürk) ἐγεννήθηκε τό 

ἔτος 1880 στήν Θεσσαλονίκη καί ἀπεβίωσε τό ἔτος 1938 στήν Κωνσταντινούπο
λη. Ὑπῆρξε σπουδαῖος πολιτικός καί στρατιωτικός καί εἶναι ὁ θεμελιωτής τῆς 
νέας Τουρκίας. Κατά τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 1923 ἀνεκηρύχθη ἡ Τουρκική 
Δημοκρατία καί ἡ Τουρκική Ἐθνοσυνέλευση τόν ἐξέλεξε Πρόεδρον αὐτῆς, ἀξίωμα 
τό ὁποῖον διετήρησε μέχρι τοῦ θανάτου του. Ἔλαβε τήν προσωνυμία «Αtatürk», 
ἤτοι «Πατέρας τῆς Τουρκίας». Ὁ Κεμάλ Ἀτατούρκ, ἄνθρωπος διορατικός καί 
ὀργανωτικός, προέβη σέ μεγάλες μεταρρυθμίσεις καί εἶναι ὁ δημιουργός καί ἀνα
καινιστής τῆς σημερινῆς Τουρκίας καί τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας.

49. Titus Flavius Vespasianus: 9  79 μ.Χ. Ὁ Βεσπασιανός ἀνῆλθε στόν θρόνον 
μετά τόν θάνατον τοῦ Νέρωνος καί διετέλεσεν Αὐτοκράτορας κατά τά ἔτη: 6979 
μ.Χ. Ὑπῆρξε σπουδαῖος Αὐτοκράτορας καί ἀσχολήθηκε κυρίως μέ εἰρηνικά ἔργα.

50. Flavius Vespasianus Titus: 3981 μ.Χ., υἱός καί διάδοχος τοῦ Αὐτοκράτο
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Ἡ πύλη αὐτή ἔχει τήν μορφήν ἁψίδας θριάμβου μέ τρία μεγάλα 
το ξωτά ἀνοίγματα. Ἀφοῦ ὁ ἐπισκέπτης περάσει τόν ἐνδιάμεσον χῶ
ρον, θά διασχίσει τήν τρίτη πύλην, ἡ ὁποία πλαισιώνεται ἀπό δύο 
βυ  ζαντινούς προμαχῶνες.

β) Νοτία πύλη: Πύλη τῆς Νέας πόλης (Yenişehir Kapısı)

Ἐπί τοῦ νοτίου πέρατος τῆς λεωφόρου Ἀτατούρκ (Atatürk 
Cadde si) ἀνοίγεται ἡ νοτία πύλη τῆς Νικαίας, μέσῳ τῆς ὁποίας εἰ
σέρχονται ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό τήν Προύσα (Bursa) 
καί διέρχον ται διά τοῦ YeniŞehir (= Νέα πόλη). Καί ἡ πύλη αὐτή 
δια τηρεῖται σέ σχετικῶς καλή κατάσταση. 

Ἐπί τῆς πύλης αὐτῆς διατηρεῖται ἀρχαία ἐπιγραφή, πού μνημο
νεύει τόν Ρωμαῖον Αὐτοκράτορα Κλαύδιον Β΄ (Claudius II. 268270 
μ.Χ.), ὁ ὁποῖος κατά τό ἔτος 268 μ.Χ. ἀνήγειρε τήν πύλην αὐτήν.

Ἡ ἡμιερειπωμένη μορφή, στήν ὁποίαν εὑρίσκεται σήμερα ἡ νοτία 
πύλη, μᾶς ὑπενθυμίζει τούς σκληρούς ἀγῶνες, στόν κέντρον τῶν 
ὁ ποίων εὑρέθη αὐτή δύο φορές, ἤτοι:

1) Τό ἔτος 1081 μ.Χ., ὅταν οἱ Σελτσοῦκοι ἐκυρίευσαν τήν Νίκαιαν, 
τήν ὁποίαν ὅμως ὁ Αὐτοκράτορας Ἀλέξιος Α΄ Κομνηνός (10811118 
μ.Χ.) κατώρθωσε νά ἀνακτήσει καί τό ἔτος 1097 εἰσῆλθε θριαμβευ
τικῶς στήν πόλη.

2) Κατά τό ἔτος 1331 μ.Χ., ὅταν οἱ Βυζαντινοί ἀπώλεσαν τήν 
Νίκαιαν, τήν ὁποίαν κατέλαβαν οἱ Ὀθωμανοί, μαχόμενοι ὑπό τήν 
ἀρχηγίαν τοῦ Ὀρχάν Γαζῆ (Orhan Gazi: 13261359 μ.Χ.)51.

γ) Ἀνατολική πύλη: Πύλη τῶν Λεύκων (Lefke Kapısı)

Στό ἀνατολικό πέρας τῆς Λεωφόρου Χαλήλ Πασᾶ (Halil Pasa) 
ἀ νοίγεται ἡ πύλη τῶν Λεύκων52. Δι’ αὐτῆς εἰσέρχονται ἐκεῖνοι, οἱ 

ρος Βεσπασιανοῦ. Τόν διεδέχθη ὁ ἀδελφός του Δομιτιανός. Ὁ Τίτος Φλάβιος 
Δο μιτιανός (Titus Flavius Domitianus: 5196 μ.Χ.), ἀνηγορεύθη Αὐτοκράτορας 
τό 81 μ.Χ. καί παρέμεινε στήν ἀρχήν μέχρι τοῦ θανάτου του, τό ἔτος 96 μ.Χ. Ἐπί 
τῆς ἐποχῆς του ἐδιώχθη ὁ Χριστιανισμός.

51. J. Freely, Türkey 1992, σ. 131.
52. Ἡ ὀνομασία προῆλθε προφανῶς, ἐπειδή οἱ εἰσερχόμενοι ἀπό τήν πύλην 

αὐτήν, ἐκκινοῦσαν ἤ διήρχοντο ἀπό τήν πόλη, ἡ ὁποία ὀνομάζετο «Λεῦκαι, αἱ» 
ἤ «Λεύκη, ἡ». Πρόκειται διά πόλη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐπί τῆς ΒΔ παραλίας τοῦ 
Ἑρμαϊκοῦ Κόλπου. Ἡ πόλη ἱδρύθηκε τό ἔτος 352 π.Χ. ἀπό τόν Πέρση Στρατηγόν 
Ταχώ. Σώζονται ἀργυρά καί χάλκινα νομίσματα αὐτῆς τοῦ ἔτους 350 π.Χ. μέ τήν 
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ὁποῖοι προέρχονται ἀπό τήν Adapazarı (Νησιωτική Ἐμποροπανή
γυρη). Πρόκειται διά μεγάλην πύλη, μέ μνημειώδη πρόσοψη, ἡ ὁποία 
διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση. Ὑπάρχει εὐρύτατον ἄνοιγμα, τό 
ὁποῖον ἐπιστέφεται μέ ἡμικυκλικόν τόξον.

Ἑκατέρωθεν τῆς πύλης αὐτῆς ἵσταται ἀνά ἕνας ἰσχυρός καί ὑψη
λός πύργος, μέ κυκλικοῦ σχήματος κάτοψη. Ἐξωτερικῶς τῆς πύλης 
αὐτῆς καί σέ ὕψος 3,00 μ. περίπου ἀπό τῆς στάθμης τοῦ ἐδάφους, 
ὑπάρχει μαρμάρινη ζωφόρος, ἡ ὁποία φέρει ἀνάγλυφον διάκοσμον.

Κατά τήν ἀνέγερση τῆς πύλης αὐτῆς ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς οἰ
κοδομικά ὑλικά μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη (Spolia), τά ὁποῖα 
προέρχονται ἀπό οἰκοδομήματα τῶν προχριστιανικῶν χρόνων.

δ) Δυτική πύλη: Πύλη τῆς Λίμνης (GÖlün Kapısı)

Ἐπί τοῦ νοτίου πέρατος τῆς ὁδοῦ Ματζχάρμπεη (Mazharbey) καί 
στό μέσον περίπου τῆς ἀνατολικῆς ὄχθης τῆς παρακείμενης λίμνης 
τῆς Νικαίας (İznik GÖlü), ἠνοίγετο μία τέταρτη πύλη, ἡ ὁποία ὅμως 
δέν διατηρεῖται. Φαίνεται, ὅτι αὐτή κατεδαφίσθηκε τελευταία, προ
κειμένου ἡ πόλη νά ἀποκτήσει ἀνετότερη πρόσβαση καί θέαν πρός 
τήν λίμνην. Πιθανῶς καί αὐτή νά εἶχε τήν ἰδίαν ἤ παρόμοια διάταξη 
καί μορφή πρός τίς τρεῖς ἄλλες σωζόμενες πύλες.

2. Θέατρον (Tiyatro  Eski Saray)

Στό ΝΔ τμῆμα τῆς πόλεως, ΝΔ τοῦ Τεμένους τοῦ Μαχμούτ Τσε
λεμπί (Mahmut Çelebi Camii)53 ἔκειτο τό ἀρχαῖον Θέατρον54, τά 
λείψανα τοῦ ὁποίου διατηροῦνται μέχρι σήμερα. 

Τό Θέατρον ἱδρύθηκε ἀπό τόν Πλίνιον τόν Νεώτερον (Gaius 
Plinius Caecilius Secundus: 61112 μ.Χ.), ὅταν αὐτός ἦτο Διοικητής 
τῆς Βιθυνίας, κατά τά ἔτη 111112 μ.Χ. καί ἦτο προορισμένον διά νά 
δέχεται δεκαπέντε χιλιάδες (15000) θεατές.

Τό μνημεῖον αὐτό ἐχρησίμευε διά μεγάλον χρονικόν διάστημα 
ὡς λατομεῖον, ἀπό ὅπου ἐλαμβάνοντο οἰκοδομικά ὑλικά, τόσον διά 

ἐπιγραφήν: « Λ» ἤ «ΛΕΥ [ΚΑΙ] «. Ἡ πόλη σήμερα καλεῖται «Lefke». Βλ. Ἄρθρον: 
«Λεῦκαι, αἱ», ΜΕΕ, τ. 16 (Ἀθῆναι ἄ. χρ. ἔκδ.), σ. 23.

53. Τό τουρκικόν ἐπίθετον «Celebi» σημαίνει ἐπίσημος, μορφωμένος. Πρόκει
ται διά τίτλον, ὁ ὁποῖος ἀπονέμεται σέ λογίους καί κληρικούς. Κατά τήν πρώϊμον 
Ὀθωμανικήν ἐποχήν ἐσήμαινε ἐπίσης καί « Πρίγκιπας».

54. Vitruvius 1997, σ. 151186, Ε΄, ΙΙΙ  Ε΄, IX.
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τήν ἀνέγερση τοῦ βυζαντινοῦ τείχους τῆς πόλεως, ὅσον καί διά τήν 
ἀνέγερση πάσης φύσεως οἰκοδομημάτων.

Τά ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου Θεάτρου φέρουν τήν ὀνομασίαν Eski 
Saray (Παλαιόν Ἀνάκτορον), λόγῳ τοῦ ἐντυπωσιακοῦ μεγέθους, τό 
ὁποῖον ἐμφανίζουν.

Ἐπειδή τό Θέατρον ἱδρύθηκε σέ ἐπίπεδον ἔδαφος παρέστη ἀνάγ
κη νά κατασκευασθοῦν ἰσχυροί, ἀκτινωτοί θόλοι, διά νά στη ρίζουν 
τίς κερκίδες (ἐδώλια).

Κατά τά τελευταῖα χρόνια διαξάγονται στόν χῶρον τοῦ Θεάτρου 
ἀνασκαφές, κατά τήν διάρκειαν τῶν ὁποίων ἀπεκαλύφθησαν ὁρι
σμένα τμήματα αὐτοῦ, τά ὁποῖα ἐμφανίζουν θαυμάσια λιθοδομή. Οἱ 
ἀνασκαφικές ἐργασίες, καθώς καί οἱ στερεωτικές καί ἀναστηλωτικές, 
μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν ἀνάδειξη τοῦ μνημείου, συνεχίζονται, δι’ 
αὐτό καί ὁ χῶρος δέν εἶναι πρός τό παρόν ἐπισκέψιμος.

Τό Θέατρον κατά τούς μέσους χρόνους διαμορφώθηκε σέ φρού
ριον, ὅπως φαίνεται ἀπό τούς ἐπαναχρησιμοποιημένους λιθο
πλίνθους. Στίς τάφρους, οἱ ὁποῖες ἔχουν σκαφθεῖ κατά τήν διάρ κειαν 
τῶν ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν δεξιά ἀπό τήν σκηνήν καί μέ σκοπό 
τήν ἀποκάλυψη αὐτῆς, διαπιστώθηκε ἡ ὕπαρξη ἰχνῶν πυρκαϊάς, 
ἡ ὁποία φαίνεται, ὅτι κατέστρεψε τίς κατασκευές, πού εὑρίσκοντο 
στό ἐσωτερικόν τοῦ μνημείου.

3. Δημόσια Λουτρά

Ὅπως συνέβαινε σέ ὅλες τίς ἀρχαῖες πόλεις, ἔτσι καί ἡ Νίκαια εἶχε 
Δημόσια Λουτρά ἤ Θέρμες55, τά λείψανα τῶν ὁποίων διατηροῦνται 
μέχρι σήμερα. Ἐπίσης κατά τήν βυζαντινήν ἐποχήν εἶχαν κτισθεῖ 
ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανόν καί ἄλλους Βαλανεῖα καί κα
τά τήν περίοδον τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας Θερμά Λου  
τρά (Χαμάμ).

4. Στάδιον

Δυτικά τοῦ ἀρχαίου Θεάτρου καί σέ μικρήν ἀπόσταση ἀπό αὐτό, 
πλησίον τῆς ἀνατολικῆς ὄχθης τῆς λίμνης Ἀσκανίας, ἐκτείνεται 
εὐρύτατος ἐπίπεδος χῶρος, ὅπου ἔκειτο τό ἀρχαῖον Στάδιον τῆς 

55. Vitruvius 1997, σ. 186188, Ε΄, Χ.
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πόλεως, τό ὁποῖον ὅμως δέν ἔχει μέχρι σήμερα ἀνασκαφεῖ ἤ ἄλλως 
ἐρευνηθεῖ.

Εὐτυχῶς ὁ χῶρος διατηρεῖται ἐλεύθερος καί ἔτσι εἶναι ἐφικτή 
μελλοντική ἀνασκαφική ἔρευνα τοῦ ἀρχαίου Σταδίου, τό ὁποῖον 
παρουσιάζει μεγάλον ἐνδιαφέρον, ὅπως καί τά λοιπά ἀρχαῖα μνη
μεῖα τῆς Νικαίας.

5. Γυμνάσιον

Ὅπως πληροφορούμεθα ἀπό τίς φιλολογικές πηγές, στήν Νίκαι
αν, ὅπως συνήθως καί στίς ἄλλες ἀρχαῖες πόλεις, ὑπῆρχε Γυμνάσιον, 
ὅπου ἐγυμνάζοντο οἱ νέοι, ὅμως λείψανα αὐτοῦ δέν διετηρήθησαν, 
οὔτε ἔχουν ἐντοπισθεῖ μέχρι σήμερα κατά τήν διάρκειαν ἀνασκα
φικῶν ἐργασιῶν.

6. Ὑδραγωγεῖον

ΝΑ τῆς ἀνατολικῆς πύλης ἤ πύλης τῶν Λεύκων καί σέ μικρή 
ἀπόσταση ἀπό αὐτήν, διατηροῦνται τμήματα ἀρχαίου Ὑδραγω
γείου, τό ὁποῖον μέ φυσική ροήν ἔφερε ἄφθονον, καθαρόν καί 
καλῆς ποιότητας ὕδωρ στήν πόλη, ἐξυπερετώντας τίς ἀνάγκες τῶν 
κατοίκων καί τῶν ἐπισκεπτῶν αὐτῆς. Ἡ κατεύθυνση αὐτοῦ εἶναι 
ἀπό Α πρός Δ. 

Διακρίνονται ἐκτεταμένα τμήματα τοῦ Ὑδραγωγείου, τά ὁποῖα 
ἀποτελοῦνται ἀπό τοίχους καί πεσσούς, κτισμένους ἀπό ἀργολιθο
δομή καί ἰσχυρόν ἀσβεστοκονίαμα, οἱ ὁποῖοι συνδέονται μεταξύ των 
μέ ἡμικυλινδρικές καμάρες, κτισμένες ἀπό ὀπτοπλίνθους. Ἐπάνω 
σέ αὐτές στηρίζεται ὁ ἀγωγός τοῦ νεροῦ, ὁ ὁποῖος ἔφερε ἀπό τήν 
ὕπαιθρον τό ὕδωρ στό ἐσωτερικόν τῆς πόλεως. 

Φαίνεται, ὅτι ἡ Νίκαια διέθετε ὑπόγειον σύστημα ὑδρεύσεως, 
καθώς καί ἀποχετεύσεως, ἡ ὕπαρξη τῶν ὁποίων φανερώνει πόσον 
καλά ὀργανωμένη ἦτο ἡ πόλη αὐτή καί πόσες ἀνέσεις προσέφερε 
στούς κατοίκους της, ἀλλά καί στούς ἐπισκέπτες αὐτῆς. 

Β) ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Ἀπό τήν παλαιοχριστιανική καί τήν κυρίως βυζαντινή ἐποχή 
διατηροῦνται στήν Νίκαιαν καί στήν γύρω ἀπό αὐτήν περιοχήν 
πολυάριθμα μνημεῖα ἤ λείψανα αὐτῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκα
ταλέγονται καί τά ἑξῆς: 
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1. Χριστιανικές κατακόμβες

Ἔξω ἀπό τήν πόλη τῆς Νικαίας καί σέ ἀπόσταση ἕξι (6) περίπου 
χλμ. βόρεια αὐτῆς, κεῖνται χριστιανικές κατακόμβες56. Πρόκειται 
διά ὑπόγεια διαμερίσματα, τά ὁποῖα περιλαμβάνουν πολυάριθ
μους τάφους, στούς ὁποίους ἐθάπτοντο οἱ Χριστιανοί κατά τούς 
πρώτους χριστιανικούς χρόνους57.

Μεταξύ αὐτῶν περιλαμβάνεται καί μία μικρῶν διαστάσεων ὑπό
γεια αἴθουσα, οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῆς ὁποίας καλύπτονται μέ 
τοιχογραφίες. Ὁ διάκοσμος ἀποτελεῖται ἀπό διάφορα θέματα, ἀλλά 
τό κυρίως θέμα ἀποτελοῦν δύο παγώνια, ἱστάμενα ἑκατέρωθεν ἑνός 
κανθάρου58. 

Τό παγώνι (ὁ ταώς) ἀποτελεῖ παλαιότατον συμβολικόν πτηνόν 
τῶν Ἰνδῶν καί εἶναι σύνηθες στήν ἑλληνικήν καί ρωμαϊκήν τέχνην 
τῶν τάφων, ὡς πτηνόν τῆς θεᾶς Ἤρας. Ἐπίσης ἀπαντᾶ στίς κα
τακόμβες τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων, ὄχι μόνον ὡς διακο
σμητικόν, ἀλλά καί μέ τήν συμβολικήν σημασίαν τῆς ἀφθαρσίας 
καί τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, σύμφωνα μέ τήν χριστιανικήν διδα
σκαλίαν59.

Συχνά εἰκονίζονται παγώνια ἑκατέρωθεν κύλικος ἤ κανθάρου60. 
Στήν περίπτωση αὐτή, τά μέν παγώνια συμβολίζουν τήν μακα
ριότητα τοῦ Παραδείσου, ἡ δέ κύλικα ἤ ὁ κάνθαρος ὑποδηλώνουν 
τήν Θείαν Εὐχαριστίαν.

ΟΙ τοιχογραφίες αὐτές προέρχονται πιθανῶς ἀπό τόν 3ον4ον 
αἰ. μ.Χ.

2.  Ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας  Τέμενος Ἁγίας Σοφίας ἤ Ὀρχάν Γαζῆ 
(Aya Sofia Camii  Orhan Gazi Camii)

Στό κέντρον περίπου τῆς πόλεως τῆς Νικαίας καί στό σημεῖον, 
ὅπου τέμνονται οἱ Λεωφόροι Ἀτατούρκ (Atatürk Caddesi) καί Κιλι
τσαρλάν (Kılıçarslan Caddesi), κεῖται ὁ μεγάλων διαστάσεων ναός 

56. Εἶναι γνωστές οἱ κατακόμβες τῆς Ρώμης. C. Kaufmann, Archaeologie 
1905, σ. 9496, πίν. 285 κ. ἑ.

57. Ch. Delvoye, Βυζαντινή Τέχνη 1994, σ. 23. 26, 4160. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαι
ολογία 1942, σ. 4160.

58. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 91124.
59. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 120.
60. Γ. Σωτηρίου 1942, σ. 91124.
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τῆς Ἁγίας Σοφίας (Aya Sofia Camii  Orhan Gazi Camii), στόν 
ὁποῖον συνῆλθε πιθανῶς ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (787 μ.Χ.).

Ὁ ναός φαίνεται, ὅτι ἦτο ἀφιερωμένος στήν «τοῦ Θεοῦ Σοφίαν», 
ὅπως καί ὁ ὁμώνυμος ναός τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ὄχι στήν 
Ἁγίαν Σοφίαν, συγκεκριμένον ἱστορικόν πρόσωπον.

Τό οἰκοδόμημα αὐτό κεῖται στό κεντρικώτερον σημεῖον τῆς 
πόλεως καί ἔχει μίαν μακράν καί πολύ ἐνδιαφέρουσαν ἱστορίαν.

Κατά τά ἔτη 1935/1936 τό μνημεῖον ἀνασκάφηκε, ἐρευνήθηκε, 
ἐμελετήθηκε, ἐστερεώθηκε, ἀνοικοδομήθηκε ἐν μέρει καί ἐδημο
σιεύθηκε ἀπό τόν Γερμανόν Ἀρχαιολόγον Καθηγητήν A. M. Schnei
der61. Τά πορίσματα, τά ὁποῖα προέκυψαν ἀπό τήν ἔρευνα εἶναι πο
λύ ἐνδιαφέροντα.

Ὁ σημερινός ἐπισκέπτης καί εἰδικότερα ὁ ἐνδιαφερόμενος ἐρευ
νητής, διακρίνει περισσότερες οἰκοδομικές φάσεις τοῦ μνημείου 
καί μελετώντας τά λείψανα αὐτοῦ καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν, 
εἶναι δυνατόν νά καταλήξει στά ἑξῆς συμπεράσματα:

Εἶναι πολύ πιθανόν στό κεντρικόν καί ἐπίκαιρον αὐτό σημεῖον 
τῆς Νικαίας νά ἱδρύθηκε ἀρχικά καί κατά τούς προχριστιανικούς 
χρόνους ἕνα Ἱερόν ἤ δημόσιον οἰκοδόμημα. Μετά τήν διάδοση τοῦ 
Χριστιανισμοῦ στήν περιοχήν καί ἤδη κατά τόν 4ον μ.Χ. αἰώνα, πι
θανῶς ἀνηγέρθη στή θέση αὐτή μία τρίκλιτη, ξυλόστεγη, παλαιο
χριστιανική βασιλική (Βασιλική Α) .

Ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ (527565), στήν 
ἴδια θέση καί ἐπί τῶν ἐρειπίων τῶν λειψάνων τῶν παλαιοτέρων οἰκο
δομημάτων, ἀνηγέρθη μία μεγάλων διαστάσεων τρίκλιτη, ξυλόστεγη 
βασιλική (Βασιλική Β), ἀφιερωμένη στήν «τοῦ Θεοῦ Σοφίαν», ὅπως 
καί ὁ ὁμώνυμος ναός τῆς Κωνσταντινουπόλεως62.

61. Ὁ Γερμανός Ἀρχαιολόγος A. M. Schneider ἔχει δημοσιεύσει πλεῖστες 
ὅσες ἐπιστημονικές ἐργασίες, σχετικές μέ τό Βυζάντιον καί τά μνημεῖα του. Με
ταξύ ἄλλων συγκαταλέγονται καί οἱ ἀκόλουθες: 1) Byzanz, Berlin 1936. 2) Die 
vorjustinianische Sophienkirche, B Z τ. 36 (1936), σ. 77 κ. ε. 3) Die Hagia Sophia 
zu Konstantinopel, Berlin 1939. 

62. Ὁ ναός «τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας» τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνηγέρθη 
ὑπό τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ, μετά τήν κατά τήν στάση τοῦ Νίκα κα
ταστροφήν τῆς προηγούμενης χριστιανικῆς βασιλικῆς, ἡ ὁποία ἔκειτο ἐπί τῆς 
θέσεως αὐτῆς. Οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως τοῦ ναοῦ διήρκεσαν ἐπί μίαν πενταετίαν 
(532537 μ.Χ.). Ὁ ναός ἐπερατώθηκε καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν Ἰουστινιανόν 
(537 μ.Χ.). Τό μνημεῖον διατηρεῖται σέ ἄριστη κατάσταση μέχρι σήμερον. Μετά 
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Ἡ βασιλική Β ἔφερε ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί ὁ κυρίως 
ἄξονας αὐτῆς εἶχε κατεύθυνση ἀπό Α πρός Δ. Τά κατώτερα τμήμα
τα τῶν τοίχων τῆς βασιλικῆς ἔχουν οἰκοδομηθεῖ μέ ὑλικά καί ἀρχιτε
κτονικά μέλη, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό ἀρχαιότερα οἰκοδομήμα
τα, ἐνῶ τά ἀνώτερα τμήματα ἔχουν κτισθεῖ μέ ὀπτοπλίνθους, ἄν καί 
δέν εἶναι βέβαιον, ὅτι τά τμήματα αὐτά προέρχονται ἀπό τήν πα
λαιοχριστιανικήν ἐποχήν ἤ ἀπό μεταγενέστερες περιόδους, ἐπειδή 
ἡ τύχη τοῦ μνημείου ὑπῆρξε λίαν περιπετειώδης. Τό οἰκοδόμημα 
ἐχω ρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες ἤ πεσσοστοιχίες σέ τρία κλίτη καί 
ἐκα λύπτετο μέ ξύλινη στέγη καί κεραμίδια.

Μεσαῖον κλίτος 

Τό μεσαῖον κλίτος ἦτο ὑπερδιπλασίου πλάτους τῶν πλαγίων κλι
τῶν. Τό ἀνατολικόν τμῆμα αὐτοῦ ἐχρησίμευε ὡς κυρίως Ἱερόν Βῆμα. 
Ἡ ἀνατολική αὐτοῦ πλευρά ἐπερατοῦτο σέ μίαν μεγάλην ἁψίδα, 
ἐσωτερικά ἡμικυκλικήν καί ἐξωτερικά τρίπλευρον ἤ ἡμιεξαγωνικήν. 
Στό μέσον ἑκάστης ἐκ τῶν τριῶν πλευρῶν τῆς ἁψίδας ἠνοίγετο ἀνά 
ἕνα μεγάλων διαστάσεων καί ὀρθογωνίου σχήματος παράθυρον, τό 
ὁποῖον ἐπερατοῦτο πρός τά ἐπάνω σέ ἡμικυκλικόν τόξον. 

Ἐντός τοῦ χώρου τῆς ἁψίδας περιεκλείετο πεταλοειδές σύνθρο
νον, ἀποτελούμενον ἀπό ἕξι (6) σειρές ἐδωλίων, ἀπό τίς ὁποῖες δια
τηροῦνται οἱ πέντε. Στό μέσον τοῦ συνθρόνου ἔκειτο ὁ θρόνος τοῦ 
Ἐπισκόπου, ἀπό τόν ὁποῖον διατηρεῖται ἡ βάση κατά χώραν.

Στό κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἔκειτο ἡ Ἁγία Τράπεζα, τῆς ὁποίας 
ἡ βάση διατηρεῖται κατά χώραν. Αὐτή φέρει ὀρθογωνίου σχήματος 
κάτοψη καί στίς τέσερεις γωνίες τῆς ὑπάρχουν τετραγώνου σχήμα
τος ἐμβαθύνσεις, στίς ὁποῖες ἐστηρίζοντο ἰσάριθμοι κίονες, φέροντες 
τήν ἐπίσης ὀρθογωνίου σχήματος μαρμαρίνην πλάκαν τῆς Ἁγίας 
Τραπέζης, ἡ ὁποία δέν διατηρεῖται. Στό κέντρον τῆς Ἁγίας Τράπεζας 
θά ἔκειτο ὁ «Ἐγκαίνιον», τό περιέχον τά Ἅγια Λείψανα, τά ὁποῖα κα
τετίθεντο κατά τήν τέλεση τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ. Πιθανῶς ἐπάνω 
ἀπό τήν Ἁγίαν Τράπεζαν θά ὑπῆρχεν Κιβώριον63. 

τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων (29η Μαΐου 
1453 μ.Χ.), τό οἰκοδόμημα μετετράπη σέ Μουσουλμανικόν Τέμενος, ἐνῶ ἀπό τῆς 
ἐποχῆς τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ Ἀτατούρκ (Mustafa Kemal Atatürk: 18801938) 
τοῦτο μετετράπη σέ Μουσεῖον καί ὡς Μουσεῖον λειτουργεῖ μέχρι σήμερα.

63. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 184185, εἰκ. 104.
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Τό δάπεδον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἐκαλύπτετο μέ καλῆς ποιότητας 
μαρμαροθέτημα (Opus sectile), τμήματα τοῦ ὁποίου διατηροῦνται 
κατά χώραν.

Νότιον κλίτος

Τό νότιον κλίτος εἶναι στενότερον τοῦ μεσαίου καί περατοῦται 
πρός Α. σέ εὐθείαν πλευράν, στό μέσον τῆς ὁποίας ἀνοίγεται ἕνα 
παράθυρον. Τό ἀνατολικόν τμῆμα τοῦ νοτίου κλίτους εἶναι διαμορ
φωμένον σέ αὐτοτελές διαμέρισμα. Πρόκειται διά μικρῶν διαστάσε
ων, τετραγώνου κατόψεως χῶρον, ὁ ὁποῖος καλύπτεται μέ μικρόν, 
ἡμισφαιρικόν τροῦλλον, πού στηρίζεται σέ ὀκταγωνικοῦ σχήματος 
τύμπανον. Στό μέσον περίπου τῆς βορείας αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγε
ται μία θύρα, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τήν ἐπικοινωνίαν αὐτοῦ μετά τοῦ 
κυρίως Ἱεροῦ Βήματος τῆς βασιλικῆς. Τό νότιον αὐτό διαμέρισμα 
εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνευθεῖ ὡς τό Διακονικόν τῆς βασιλικῆς. 

Σήμερα καί ἐπί τῆς νοτίας ἐσωτερικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς διατηρεῖται 
μαρμαρίνη σαρκοφάγος, ἡ ὁποία φαίνεται νά προέρχεται ἀπό τήν 
βυζαντινήν ἐποχήν. Συνεπῶς ἀργότερα, τό ἀρχικόν Διακονικόν, 
μετετράπη σέ Μαυσωλεῖον ἤ νεκρικόν παρεκκλήσιον. Στήν σαρ
κοφάγον αὐτή θά πρέπει νά εἶχε ταφεῖ κάποιον ἐπίσημον πρόσω
πον, Ἐπίσκοπος, εἴτε ἀνακαινιστής ἤ εὐεργέτης τοῦ ναοῦ.

Βόρειον κλίτος

Τό βόρειον κλίτος τῆς βασιλικῆς εἶναι στενότερον τοῦ μεσαίου 
καί ἴσου πλάτους πρός τό νότιον. Τοῦτο περατοῦται πρός Α ἐπίσης 
σέ μίαν εὐθείαν πλευράν. Τό ἀνατολικόν τμῆμα τοῦ βορείου κλίτους 
εἶναι διαμορφωμένον σέ αὐτοτελές διαμέρισμα. Πρόκειται διά μικρῶν 
διαστάσεων τετραγώνου κατόψεως χῶρον, ὁ ὁποῖος καλύπτεται 
μέ μικρόν, ἡμισφαιρικόν τροῦλλον, φερόμενον ἐπί ὀκταγωνικοῦ 
σχήματος τυμπάνου. 

Στό μέσον περίπου τῆς νοτίας αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται μία 
θύρα, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τήν ἐπικοινωνίαν αὐτοῦ μετά τοῦ κυρίως 
Ἱεροῦ Βήματος. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται 
δεύτερη θύρα, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τήν ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ βορείου 
κλίτους. Τό βόρειον αὐτό διαμέρισμα εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνευθεῖ 
ὡς ἡ Πρόθεση τῆς βασιλικῆς. 

Στό δυτικόν τμῆμα τῆς βορείας ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ βορείου 
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κλίτους τῆς βασιλικῆς καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ τοίχου ἀνοίγεται 
τυφλόν ἁψίδωμα, ἐντός τοῦ ὁποίου ὑπάρχει Ἀρκοσόλιον. Στό τύμ
πανον τοῦ τυφλοῦ αὐτοῦ ἁψιδώματος διατηρεῖται τοιχογραφία, 
μέ τὴν παράσταση τῆς Δεήσεως, ἤτοι: Στό κέντρον εἰκονίζεται ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός, μετωπικός, δεξιά Του (δυτικά) ἡ Θεοτόκος δεο
μένη καί ἀριστερά Του (ἀνατολικά) ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρο
μος, ἐπίσης δεόμενος. Πρόκειται διά καλῆς ποιότητας τοιχογραφία, 
πιθα νῶς τοῦ 7ου8ου αἰ. μ.Χ.

Τά δάπεδα τῆς βασιλικῆς ἐκαλύπτοντο μέ καλῆς τέχνης ψηφι
δωτά, τμήματα τῶν ὁποίων διατηροῦνται κατά χώραν.

Νάρθηκας

Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τῆς βασιλικῆς προφανῶς θά ἔκειτο 
ὀρθογωνίου κατόψεως νάρθηκας, ὁ ὁποῖος θά ἦτο κατάτι εὐρύτε
ρος τῶν πλαγίων κλιτῶν τοῦ ναοῦ, πού ὅμως δέν διατηρεῖται. Πι
θανώτατα αὐτός κεῖται κάτω ἀπό τήν Λεωφόρον Ἀτατούρκ, ἡ ὁποία 
διέρχεται δυτικά τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας καί ἔχει κατεύθυνση 
ἀπό Βορρᾶν πρός Νότον. Ἕνεκα τούτου καί δέν κατέστη δυνατόν 
νά ἀποκαλυφθεῖ ὁ νάρθηκας τῆς βασιλικῆς κατά τήν διάρκειαν τῆς 
ἀνασκαφῆς τοῦ μνημείου, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν κατά τά ἔτη 1935
1936, ὑπὸ τοῦ Γερμανοῦ Ἀρχαιολόγου A. M. Schneider.

Νότιον παρεκκλήσιον

Στό ἀνατολικόν τμῆμα τῆς νοτίας ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τῆς βασι
λικῆς ἦτο προσκεκολλημένον ἕνα μικρῶν διαστάσεων πρόσκτισμα, 
τό ὁποῖον εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνευθεῖ ὡς παρεκκλήσιον. Ἡ ἀνατο
λική αὐτοῦ πλευρά δέν ἀποτελεῖ προέκταση τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς 
τοῦ νοτίου κλίτους τῆς βασιλικῆς πρός Νότον, ὡς θά ἀνέμενε κα
νείς, ἀλλά κεῖται ὀλίγον δυτικώτερα αὐτῆς. Τό πρόσκτισμα αὐτό 
ἀπεκαλύφθη κατά τήν διάρκειαν τῶν ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν τοῦ 
μνημείου καί φαίνεται νά ἀπετελεῖτο ἀπό δύο χώρους, ἤτοι:

Ἀνατολικός Χῶρος: Ἱερόν Βῆμα

Πρόκειται διά μικρῶν διαστάσεων, τετραγώνου κατόψεως χῶ
ρον, ὁ ὁποῖος πιθανῶς ἐκαλύπτετο μέ ἡμισφαιρικόν τροῦλλον, ὅπως 
ἀκριβῶς καί τά δύο παστοφόρια τῆς βασιλικῆς. Τοῦτο περατοῦ
ται πρός Α σέ μίαν ἁψίδα, ἐσωτερικῶς ἡμικυκλικήν καί ἐξωτερικά 
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τρίπλευρον ἤ ἡμιεξαγωνικήν. Ἐντός τοῦ χώρου τῆς ἁψίδας καί στό 
μέσον τοῦ δαπέδου ἀπεκαλύφθη τμῆμα κίονα, ὁ ὁποῖος ἐστήριζε 
προφανῶς τήν Ἁγίαν Τράπεζαν, ἡ ὁποία δέν διατηρεῖται.

Τό δάπεδον αὐτοῦ καλύπτεται μέ ἀρίστης τέχνης μαρμαροθέτημα 
(Opus sectile), τό ὁποῖον διατηρεῖται σέ καλήν σχετικῶς κατάστα
ση καί διά νά προφυλαχθεῖ καλύπτεται σήμερα μέ σιδηράν ἐσχάραν. 
Τό κέντρον αὐτοῦ κοσμεῖται μέ ὀμφάλιον τετραγώνου κατόψεως, 
ἐντός τοῦ ὁποίου ἀπεικονίζονται πέντε συμπλεκόμενοι κύκλοι ἤ συ
ρικοί τροχοί, ἀποτελούμενοι ἀπό πέντε κυκλικοῦ σχήματος μάρμα
ρα (κοινῶς λεγόμενον «πεντάρτι, τό»).

Στό μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ χώρου αὐτοῦ ὑπάρχει εὐ
ρύτατον ἄνοιγμα, τό ὁποῖον ἐπιτρέπει τήν ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ 
δυ τικά αὐτοῦ κειμένου ἑτέρου χώρου.

Ὁ ἀνατολικός αὐτός χῶρος τοῦ νοτίου προσκτίσματος τῆς βασι
λικῆς, ἐξ αἰτίας τῆς θέσεως καί τοῦ σχήματος αὐτοῦ θά ἦτο δυνατόν 
νά ἑρμηνευθεῖ ὡς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ παρεκκλησίου.

Δυτικός χῶρος: Κυρίως ναός

Δυτικά τοῦ προηγούμενου χώρου ἀπεκαλύφθη τό ἀνατολικόν 
τμῆμα δεύτερου χώρου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ προέκταση πρός τά δυ
τικά τοῦ προηγουμένου χώρου. Ὁ χῶρος αὐτός φαίνεται νά εἶχε 
ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί ἐκαλύπτετο, εἴτε μέ ξύλινη στέγη 
καί κεραμίδια, εἴτε μέ ἡμικυλινδρική ὀροφή.

Ὁ χῶρος αὐτός εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνευθεῖ ὡς ὁ κυρίως ναός 
τοῦ παρακείμενου τῆς βασιλικῆς παρεκκλησίου. Τό πρόσκτισμα 
αὐ τό δέν ἀπεκαλύφθη κατά τίς ἀνασκαφές ὁλόκληρον. Τό δυτικόν 
τμῆμα αὐτοῦ καλύπτεται ἀπό μεγάλου πάχους ἐπίχωση.

Βασιλική Γ

Μετά τήν ἐρείπωση τῆς Βασιλικῆς Β καί στήν ἴδια θέση ἀνηγέρθη 
μία τρίτη βασιλική (Βασιλική Γ), ἀφοῦ τό ἔδαφος ἀνυψώθηκε κατά 
1,40 μ. σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη στάθμην αὐτοῦ. Οἱ ἐσωτερικές 
ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τῆς βασιλικῆς αὐτῆς ἐκαλύφθησαν στά μέν 
κατώτερα τμήματα αὐτῶν μέ ὀρθομαρμάρωση, στά δέ ἀνώτερα μέ 
καλῆς τέχνης ἐντοίχια ψηφιδωτά.
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Μουσουλμανικόν Τέμενος (Aya Sofia Camii  Orhan Gazi Camii)

Μετά τήν ὁριστική κατάκτηση τῆς Νικαίας ἀπό τούς Ὀθωμανούς 
Τούρκους (1331 μ.Χ.), ἡ πρώην χριστιανική βασιλική διεμορφώθη 
σέ μουσουλμανικόν Τέμενος (Τζαμί)64. Πρός τοῦτο κατεσκευάσθη 
κόγχη προσευχῆς (Mihrab)65 μέ κατεύθυνση πρός τήν Μέκκαν καί 
στά τέλη τοῦ 14ου αἰ. παρά τό Τέμενος ἀνηγέρθη ἕνας Μιναρές66.

64. Εἶναι ἀξιοσημείωτον, ὅτι σέ χῶρες, οἱ ὁποῖες κατελήφθησαν ἀπό Μου
σουλμάνους, ὅσοι χριστιανικοί ναοί μετετράπησαν σέ μουσουλμανικά Τεμένη 
(Τζαμιά) διετηρήθησαν κατά κανόνα, ἐπειδή ἀπετέλεσαν ἱερούς χώρους, οἱ ὁποῖοι 
ἐχρησιμοποιοῦντο καί ἐσυντηροῦντο. Οἱ ὑπόλοιποι χριστιανικοί ναοί σπάνια δι
ετηρήθησαν, ἐνῶ στίς περισσότερες φορές κατεστράφησαν ἤ ἐγκατελείφθησαν 
καί ἐρειπώθησαν.

Τό ἴδιον συνέβη καί στήν Νίκαιαν. Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ ὁποῖος με
τετράπη σέ Τέμενος, διατηρεῖται μέχρι σήμερα, ἐνῶ ἐκεῖνος τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου, διατηρηθείς μέχρι τό 1922, κατεστράφη ἀπό πυρκαϊάν.

Σημειωτέον, ὅτι διά τήν μετατροπήν ἑνός χριστιανικοῦ ναοῦ σέ Μουσου
λαμνικόν Τέμενος γίνονται συνήθως οἱ ἑξῆς ἀλλαγές καί προσθῆκες: α) κατα
σκευάζεται μία κόγχη προσευχῆς (Mihrab), μέ κατεύθυνση πρός τήν Μέκκαν, β) 
ἱδρύεται ἐντός τοῦ Τεμένους καί παρά τήν κόγχην τῆς προσευχῆς ἕνας ἄμβω
νας, ἀπό ὅπου γίνεται τό κήρυγμα, γ) οἰκοδομεῖται παρά τό Τέμενος Μιναρές 
(Minaret) καί δ) κατασκευάζεται στήν αὐλή τοῦ Τεμένους εἶδος ἀνακλίντρου 
ἀπό μάρμαρο ἤ ἄλλο λίθο (Cincintas), διά τήν τοποθέτηση τοῦ φερέτρου μέ τήν 
σορόν τοῦ νεκροῦ, κατά τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν.

65. Ὅπως ὁ κυρίως ἄξονας τῶν χριστιανικῶν ναῶν ἔχει κατεύθυνση ἀπό Δ 
πρός Α καί στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς αὐτῶν πλευρᾶς ἀνοίγεται μία ἡμικυκλική 
ἁψίδα, ἔτσι καί τά μουσουλμανικά Τεμένη ἔχουν κόγχη προσευχῆς (Mihrab), ἡ 
ὁποία ἔχει κατεύθυνση πρός τήν Μέκκαν, τήν ἱεράν πόλη τῶν Μουσουλμάνων. 
Ἐπί πλέον, ὅπως οἱ τάφοι τῶν χριστιανῶν ἔχουν κατεύθυνση ἀπό Δ. πρός Α. καί 
ἡ κεφαλή τοῦ νεκροῦ κεῖται ἐπί τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ τάφου, ἀτενίζοντας 
πρός τήν Α, ἀπό ὅπου, ὅπως πιστεύεται, θά ἐμφανισθεῖ ὁ Κύριος κατά τήν κα
θολικήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν Μέλλουσαν Κρίση, ἔτσι καί οἱ τάφοι τῶν 
μουσουλμάνων ἔχουν κατεύθυνση πρός τήν Μέκκα, ἀπό ὅπου κατά τήν γενικήν 
ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν Μέλλουσαν Κρίση, ὅπως καί ἐκεῖνοι πιστεύουν, θά 
ἐμφανισθεῖ ὁ Θεός  Κριτής, ὁ Ὁποῖος καί θά κρίνει τούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ 
τά ἔργα των.

66. Ὑποστηρίζεται ὅτι, τόσον τά κωδωνοστάσια τῶν χριστιανικῶν ναῶν, ὅσον 
καί οἱ μιναρέδες τῶν μουσουλμανικῶν Τεμενῶν, ἔχουν τίς ρίζες των ἤ ἕλκουν τήν 
προέλευσή των ἀπό τήν ἀρχιτεκτονική μορφή καί οἰκοδομική παράδοση τῶν 
ἀρχαίων ναῶν τοῦ Ἀσσυροβαβυλωνιακοῦ κόσμου, τά λεγόμενα Zikurat, ἕνα ἀπό 
τά ὁποῖα φαίνεται νά ἦτο καί ὁ λεγόμενος «Πύργος τῆς Βαβέλ».

Σημειωτέον, ὅτι «Βαβέλ» εἶναι τό ὄνομα τῆς Βαβυλῶνος, πού σημαίνει πόλη μέ 
τό Ἱερόν τοῦ Θεοῦ Βήλ (Bel) ἤ «πόλη τοῦ θεοῦ Βήλ».
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Ὕστερα ἀπό πυρκαϊάν τοῦ 16ου αἰ., ἡ ὁποία κατέστρεψε τήν 
βασιλικήν Γ καί ἀφοῦ ἤδη αὐτή εἶχε μετατραπεῖ σέ μουσουλμα
νικόν Τέμενος, ὁ περίφημος Ἀρχιτέκτονας Σινάν67, ἐπεσκεύασε τό 
οἰκοδόμημα, τό δάπεδον τοῦ ὁποίου ἀνυψώθηκε διά μίαν ἀκόμη 
φοράν καί οἱ τοῖχοι αὐτοῦ διεκοσμήθησαν μέ ἑσμαλτωμένα φαγεντι
ανά πλακίδια, προερχόμενα ἀπό τά περίφημα κεραμικά Ἐργαστήρια 
τῆς Νικαίας.

Ὅμως, ἐπειδή στή συνέχεια ἡ Νίκαια παρήκμασε, τό Τέμενος 
ἔπαυσε νά συντηρεῖται καί μέ τήν πάροδον τῶν ἐτῶν ἐγκαταλείφθη
κε καί ἐρειπώθηκε.

Ὕστερα ἀπό τίς ἀνασκαφές τῶν ἐτῶν 1935/1936, τό οἰκοδόμη
μα ἐστερεώθηκε, συντηρήθηκε, ἀναπαλαιώθηκε, συνεπληρώθησαν 
ἐλλείποντα τμήματα τῆς τοιχοποιίας, ἐτοποθετήθησαν κουφώματα 
καί τό κτίριον ἐκαλύφθηκε μέ ξύλινη στέγη καί κεραμίδια. 

Σήμερα τό μνημεῖον εὑρίσκεται σέ καλή κατάσταση καί εἶναι δια
μορφωμένον κατά τέτοιον τρόπον, ὥστε νά λειτουργεῖ ὡς μουσουλ
μανικόν Τέμενος, συγχρόνως δέ καί παράλληλα λειτουργεῖ καί ὡς 
Ἀρχαιολογικός ΧῶροςΜνημεῖον καί εἶναι ἐπισκέψιμον.

3. Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

ΝΑ τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, περί τοῦ ὁποίου ἔγινε λόγος 
προηγουμένως καί σέ μικρή σχετικά ἀπόσταση ἀπό αὐτόν, νότια 
τῆς Λεωφόρου Χαλήλ Πασά (Halil Pasa Caddesi), παρά τήν Ὁδόν 
Μεβλανά (Mevlana Sok.), σέ ἕνα ἐλεύθερον οἰκόπεδον  Ἀρχαιο
λογικόν Χῶρον καί σέ βάθος περίπου 4,00 μ. ἀπό τήν σημερινήν 
στάθμην τοῦ ἐδάφους καί τῶν παρακειμένων ὁδῶν, διατηροῦνται 
τά λείψανα τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ὁ ναός αὐτός ἀνηγέρθη στίς ἀρχές ἤ στά μέσα τοῦ 8ου αἰ. μ.Χ. ὡς 
καθολικόν Μονῆς, ὑπό τοῦ κτήτορος Ὑακίνθου, τά μονογράμματα 
τοῦ ὁποίου διετηροῦντο ἀνάγλυφα στά θωράκια τοῦ ναοῦ. 

Ἐπρόκειτο διά μεγάλων διαστάσεων ναόν, ὁ ὁποῖος εἶχε κτισθεῖ 
διά ὀπτοπλίνθων. Λείψανα τῆς τοιχοδομίας διατηροῦνται μέχρι σή

67. Ὁ περιώνυμος Μέγας Ἀρχιτέκτονας Χότζα Μιμάρ Σινάν ((* Ἀγηρνάζ Καπ
παδοκίας 1489 ± Κωνσταντινούπολη 1588 μ.Χ.) ἦτο ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί 
πιθανῶς ἀρχικά ὀρθόδοξος, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἀσπάσθηκε τήν Ἰσλαμικήν θρη
σκείαν. Τό ἀρχιτεκτονικόν ἔργον τοῦ Σινάν εἶναι πολύ πλούσιον καί πολυσχιδές. 
Δ. Φιλιππίδης, Ἄρθρον « Σινάν», ΘΗΕ, τ. 11 (Ἀθῆναι 1967), στ. 183188.
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μερα κατά χώραν. Ὁ ναός αὐτός ἀνῆκε σέ ἕνα μεταβατικόν ἀρχιτε
κτονικόν τύπον, ὁ ὁποῖος ἀπετέλει συνδυασμόν τῆς τρίκλιτης βασι
λικῆς καί τοῦ σταυρικοῦ ναοῦ.

Ὁ πυρήνας τοῦ οἰκοδομήματος ἀπετελεῖτο ἀπό ἕνα σταυροειδές 
κεντρικόν σῶμα, τό ὁποῖον ἐσχηματίζετο διά τεσσάρων ἀβαθῶν κα
μαρῶν, πού ἐστηρίζοντο ἐπί πεσσῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν μορφήν 
γωνιαίων τοίχων. Στά διάμεσα τῶν πεσσῶν αὐτῶν, οἱ πεσσοστοιχίες 
(νοτία καί βορεία), οἱ ὁποῖες ἀπετελοῦντο ἀπό δύο πεσσούς ἑκάστη, 
περιορίζοντο σέ μικρά, τρίλοβα ἀνοίγματα.

Διά τῆς μορφῆς τῶν πεσσῶν τῶν τοίχων, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐπενδε
δυμένοι διά πολυχρώμου ὀρθομαρμαρώσεως, ἡ ἐντύπωση τοῦ ὄγκου 
αὐτῶν ἀφ’ ἑνός ἀπεκρύπτετο, ἀφ’ ἑτέρου δέ τό κεντρικόν σῶ μα τοῦ 
ναοῦ ἀπεχωρίζετο ἰσχυρότερα καί ἀπεμονώνετο ἀπό τά πλά για 
κλίτη.

Ὁμοίως ὁ νάρθηκας ἐχωρίζετο μέ τοίχους, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν πύλες, 
καί ἀπό τόν κυρίως ναόν καί ἀπό τά πλάγια κλίτη. Τό Ἱερόν Βῆμα 
δέν ἀπετέλει ἀρχιτεκτονικόν ἑνιαῖον μετά τοῦ ναοῦ σύνολον. Στόν 
ναόν αὐτόν, μεταβατικοῦ τύπου, ὅλα τά μέρη (Ἱερόν Βῆμα, κυρίως 
ναός, πλάγια κλίτη, νάρθηκας) ἔμεναν κεχωρισμένα ἀπ’ ἀλλήλων68.

Τό Ἱερόν Βῆμα ἦτο τριμερές καί ἀποτελοῦσε ἕνα σχεδόν αὐτο
τελές διαμέρισμα. Τοῦτο ἐπερατοῦτο πρός Α. σέ τρεῖς ἁψίδες, ἐσω
τερικά ἡμικυκλικές καί ἐξωτερικά τρίπλευρες ἤ ἡμιεξαγωνικές. Ἀπό 
αὐτές ἡ μεσαία ἁψίδα ἦτο μεγαλύτερη τῶν πλαγίων. Οἱ ἁψίδες αὐτές 
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος διατηροῦνται σήμερα στό οἰκόπεδον, τό ὁποῖον 
κεῖται ἀνατολικά τῆς παρακειμένης Ὁδοῦ Μεβλανά. 

Ἑκατέρωθεν τοῦ κυρίως Ἱεροῦ Βήματος ἔκειντο τά Παστοφόρια, 
ἤτοι τό Διακονικόν (νότια) καί ἡ Πρόθεση (βόρεια), τά ὁποῖα ἀπο
τελοῦσαν ἰδιαίτερα διαμερίσματα καί ἐκαλύπτοντο μέ μικρούς, ἡμι
σφαιρικούς τρούλλους. 

Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τοῦ ναοῦ ἔκειτο ὀρθογωνίου κατόψε
ως νάρθηκας, ὁ ὁποῖος ἐκαλύπτετο στό μέσον αὐτοῦ μέ συνδυασμόν 
σταυροθολίων, ἐνῶ στά δύο ἄκρα ὑψώνοντο μικροί, ἡμισφαιρικοί 
τροῦλλοι.

Οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ ναοῦ ἔφεραν στά κατώ
τερα τμήματα αὐτῶν ὀρθομαρμάρωση, ἐνῶ τά ἀνώτερα ἐκαλύπτον

68. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 376377 καί σ. 381, εἰκ. 241 (κάτοψη).
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το μέ ἀρίστης τέχνης ἐντοίχια ψηφιδωτά, τά ὁποῖα διετηροῦντο ἕως 
τό ἔτος 1922.

Ἐπειδή ὁ ναός αὐτός ἀνηγέρθη ὡς Καθολικόν Μονῆς, εἶναι 
προφανές, ὅτι γύρω ἀπό αὐτόν θά ἔκειντο διάφορα οἰκοδομήματα, 
τά ὁποῖα ἀνῆκαν στήν Μονήν (Ἑστία, Τράπεζα, Ξενώνας, Γηρο
κομεῖον, Κελλιά, Ἐργαστήρια, Ἀποθῆκες, Σταῦλοι, ἄλλοι βοηθητι
κοί χῶροι κ.λπ. Ἀπό ὅλα αὐτά δέν διατηρεῖται σήμερα τίποτα. Πι
θανώτατα τά λείψανα αὐτῶν εὑρίσκονται κάτω ἀπό τήν μεγάλου 
πά χους ἐπίχωση (πάχους 3,004,00 μ.), ἡ ὁποία καλύπτει τόν πέριξ 
τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου χῶρον.

Εἶναι πολύ πιθανόν οἱ Πατέρες τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 
ἡ ὁποία συνῆλθε στήν Νίκαια (787 μ.Χ.), νά συνεδρίασαν καί στόν 
ναόν τῆς Παναγίας ἤ τουλάχιστον νά ἐπεσκέφθησαν αὐτόν καί νά 
ἐτελέσθη ὑπ’ αὐτῶν ἡ Θεία Λειτουργία ἐντός αὐτοῦ. 

Ἀργότερα καί κατά τόν 11ον αἰ. μ.X. ὁ ναός τῆς Παναγίας ὑπέστη 
διάφορες μεταβολές στά πλάγια κλίτη, τά στηρίγματα τοῦ τρούλλου 
καί τόν νάρθηκα αὐτοῦ.

Στόν ναόν τῆς Παναγίας εἶχε ταφεῖ ὁ Αὐτοκράτορας τῆς Αὐτο
κρατορίας τῆς Νικαίας Θεόδωρος Α΄ ὁ Λάσκαρις (12041222).

Ὁ ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας ἔτυχε ἐπίσης εὐρείας ἐπι
σκευῆς κατά τόν 19ον αἰ.

Μετά την κατά τό ἔτος 1922 σχεδόν ὁλοκληρωτικήν καταστροφήν 
τοῦ ναοῦ, τό μνημεῖον ἀνεσκάφη καί ἐμελετήθη. Σήμερα διακρίνονται 
λείψανα τῶν κατωτέρων τμημάτων τῶν τοίχων αὐτοῦ καί οἱ ὀγκώδεις 
πεσσοί, ἐπί τῶν ὁποίων ἐφέρετο ὁ τροῦλλος τοῦ ναοῦ.

Πλήρη μονογραφία περί τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
τῆς Νικαίας τῆς Βιθυνίας ἀποτελεῖ σχετική μελέτη τοῦ O. Wulff69. 
Πρό τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ τό μνημεῖον ἐμελετήθηκε ἐκ νέου 
καί ἐδημοσιεύθηκε μέ λαμπρές ἀπεικονίσεις, ὑπό τοῦ Ρωσσικοῦ 
Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Κωνσταντινουπόλεως70.

Ὁ ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Νικαίας καί ὁ ἐπίσης 
ἐρειπωμένος ναός τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος στήν Ἄγκυρα (7ου ἤ 8ου 
αἰ. μ.Χ.) εἶναι μνημεῖα, παρεμφερῆ πρός τό καθολικόν τῆς Μονῆς 

69. O. Wulff, Die Koimesis Kirche in Nicaea, Strassburg 1903.
70. Τh. Schmit, Die Koimesis Kirche von Nicaia, Κωνσταντινούπολις 1927. Γ. 

Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 380381, εἰκ. 241 (κάτοψη).
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τῆς Χώρας (Kahrie Cammi)71 καί τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἐν Κρίσει τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως72 καί ἡ σημασία των εἶναι μεγάλη, ἐπειδή 
ἀποτελοῦν μνημεῖα μεταβατικοῦ τύπου καί προέρχονται ἀπό μίαν 
ἐποχήν, ἀπό τήν ὁποίαν δέν διατηροῦνται πολλά οἰκοδομήματα. 

4. Ἁγίασμα

ΒΑ τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί σέ μικρή ἀπόστα
ση ἀπό αὐτόν, διατηρεῖται μέχρι σήμερα, σέ καλή σχετικά κατάστα
ση, ἕνα Ἁγίασμα.

Πρόκειται διά μικρῶν διαστάσεων οἰκοδόμημα, τό ὁποῖον κα λύ
πτεται μέ ἡμισφαιρικόν τροῦλλον. Τό δάπεδον αὐτοῦ κεῖται ἀρ κετά 
χαμηλότερα τῆς σημερινῆς στάθμης τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους. 
Ἐντός αὐτοῦ ὑπάρχει πηγή καί τό ὕδωρ αὐτῆς ἐθεωρεῖτο ἁγίασμα73. 
Τό μνημεῖον εἶναι ἐπισκέψιμον.

5. Τό ναύδριον τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος

Σύμφωνα μέ τήν ὑπάρχουσα συναξαριακήν παράδοση, ὁ Ἅγιος 
Τρύφων ἦτο νέος καί ἐμαρτύρησε στήν Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας κατά 
τήν ἐποχήν τῶν διωγμῶν τῶν χριστιανῶν74. Δι’ αὐτό καί δέν πρέπει 
νά θεωρηθεῖ τυχαῖον, ὅτι ἐντός τῆς πόλεως διατηρεῖται ἐρειπωμένον 
ναύδριον, τό ὁποῖον ἠτο ἀφιερωμένον στήν μνήμη του. 

Ὁ Ἅγιος Τρύφων θεωρεῖται προστάτης τῶν κηπουρῶν75 καί τῶν 
ἀμπελουργῶν, ἕνας λόγος ἐπί πλέον νά τιμᾶται στήν εὔφορον αὐτήν 

71. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 376377, εἰκ. 237 (κάτοψη).
72. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 377, εἰκ. 238 (προοπτική κάτοψη).
73. Γ. Σωτηρίου, Λουτρῶνες 1938, σ. 8295. Ι. Βολανάκης, Χριστιανικοί Λου

τρῶνες 1996, σ. 771 κ. ἑ.
74. Διονύσιος, Ἑρμηνεία 1909, σ. 162: «Ὁ Τρύφων νεός ἀγένειος, κατζαρο μάλ

λης. Φεβρ(ουαρίου) α΄. Αὐτόθι, σ. 199: «Μήν Φεβρουάριος, α΄. Ὁ Ἅγιος Τρύρφων 
ξί φει τελειοῦται. Νέος ἀγένειος».

75. Δι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον, στούς κήπους πολλῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους συνηθίζεται νά ὑπάρχει ναΰδριον τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος. Ἐνδεικτικά 
ἀναφέρεται ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου, στούς κήπους τῆς ὁποίας ἔχει 
ἀνεγερθεῖ ναΰδριον τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος. Ἐπίσης στό Εὐχολόγιον τῆς Ὀρθο
δόξου Ἐκκλησίας περιέχεται εὐχή, ἡ ὁποία ἀναγινώσκεται, προκειμένου νά προ
στατεύσει τούς κήπους ἀπό ἐπιβλαβῆ ἔντομα, παράσιτα καί διάφορες ἀσθένειες. 
Εὐχολόγιον 1980, σ. 500503. 
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περιοχήν, ἡ ὁποία εἶναι κατάφυτη ἀπό ἀμπελῶνες καί ἔχει πολλούς 
κήπους, ἐλαιόδενδρα καί διάφορα ὀπωροφόρα δένδρα. 

Ἀριστερά τοῦ εἰσερχομένου ἀπό τήν βορείαν πύλη τῆς Νικαίας ἤ 
πύλη τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Istanbul Kapısı), ἐπί τῆς δυτικῆς 
πλευ ρᾶς τῆς κεντρικῆς Λεωφόρου Ἀτατούρκ (Atatürk Caddesi) καί 
σέ ἐπαφήν μέ αὐτήν, κεῖνται τά λείψανα ναϋδρίου τοῦ Ἁγίου Τρύ
φωνα.

Πρόκειται διά μικρῶν διαστάσεων μονόχωρον κτίσμα, τό ὁποῖον 
ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ 
οἰκοδομήματος βαίνει ἀπό Δ πρός Α. Ἐπί τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας 
τῆς νοτίας καί βορείας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ εἶναι προσκεκολλημένοι 
ἀνά τρεῖς κτιστοί πεσσοί, ἐπί τῶν ὁποίων ἐφέροντο τρία ἐνισχυτι
κά τόξα (σφενδόνια), πού ἐστήριζαν τήν κτιστήν, ἡμικυλινδρικήν 
ὀροφήν τοῦ οἰκοδομήματος. Ἐξωτερικά ἡ ὀροφή θά ἐκαλύπτετο μέ 
κοῖλα κεραμίδια.

Ἡ ἀνατολική πλευρά τοῦ ναοῦ περατοῦται σέ μίαν ἁψίδα, ἐσω
τερικά ἡμικυκλικήν καί ἐξωτερικά τρίπλευρη ἤ ἡμιεξαγωνικήν. Στό 
μέσον τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ ἠνοίγετο ἡ εἴσοδος.

Ἡ τοιχοποιία ἀποτελεῖται ἀπό ἀργολιθοδομή καί ἰσχυρόν ἀσβε
στο κονίαμα. Ὁ ναός ἦτο ἐσωτερικά ἐπιχρισμένος καί ἐξωτερικά ἁρ
μο λογημένος. Πιθανῶς οἱ ἐσωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων αὐ τοῦ 
νά ἔφεραν τοιχογραφίες, οἱ ὁποῖες ὅμως δέν διατηροῦνται, οὔτε 
δια  κρίνονται λείψανα αὐτῶν.

Ὁ ναός αὐτός ἀνηγέρθη πιθανῶς κατά τόν 9ον10ον αἰ. καί εἶναι 
ἄγνωστον πότε κατεστράφη. Οἱ τοῖχοι αὐτοῦ διατηροῦνται σήμερα 
σέ ὕψος 0,501,00 μ. περίπου. Τό μνημεῖον εἶναι ἐπισκέψιμον.

6. Ἀνάκτορα Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων

Ὡς γνωστόν, οἱ Αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου ἐχρησιμοποίουν 
τήν Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας ὡς θέρετρον καί εἶχαν οἰκοδομήσει Ἀνά
κτορα, ὅπου διέμεναν κατά τήν παραμονήν τῶν ἐκεῖ, οἱ ἴδιοι, οἱ οἰ
κογένειές των καί ἡ Αὐλή των.

Ἐπίσης οἱ Αὐτοκράτορες τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας (1204
1261 μ.Χ.) εἶχαν ἀνεγείρει Ἀνάκτορα διά τήν διαμονήν αὐτῶν καί 
τῆς αὐλῆς των. Ἀτυχῶς αὐτά τά οἰκοδομήματα δέν ἔχουν διασωθεῖ, 
οὔτε καί διατηροῦνται λείψανα αὐτῶν. 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

Στό ΒΑ τμῆμα τῆς πόλεως τῆς Νικαίας, ΒΔ τοῦ Πρασίνου Τε
μένους (Yesil Camii) καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτό, ἀνατολικά 
τῆς Ὁδοῦ Μεβλανά (Mevlana Sok.), κεῖται τό Ἀρχαιολογικόν Μου
σεῖον, στό ὁποῖον ἐκτίθενται εὑρήματα, προερχόμενα τόσον ἀπό 
τήν Νίκαιαν, ὅσον καί ἀπό τίς γύρω ἀπό αὐτήν περιοχές.

Τό Ἀρχαιολoγικόν Μουσεῖον στεγάζεται σέ ἕνα μεγάλων δια
στά σεων, παλαιόν καί σέ καλήν κατάσταση διατηρούμενον οἰκο δό
μημα, τό Niluefer Hatun76 Imareti77. Τοῦτο ἱδρύθηκε κατά τό ἔτος 
1388 μ.Χ. ἀπό τόν Σουλτάνον Μουράτ Β΄ (13601389), ἐγγονόν τοῦ 
Ὀσμάν ἤ Ὀθωμάν, πρός τιμήν τῆς μητέρας του Niluefer Hatun. 
Ἐκείνη ἦτο κόρη τοῦ Αὐτοκράτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
Ἰωάννου ΣΤ΄ τοῦ Καντακουζηνοῦ (13471354) καί ἐνυμφεύθηκε τόν 
Ὀρχάν Γαζῆ (Orhan Gazi), πρός σύσφιξη τῶν δεσμῶν μεταξύ Βυ
ζαν τινῶν καί Ὀθωμανῶν.

Ἡ Niluefer Hatun ἦτο μία ἀπό τίς ἐξυπνότερες, δυναμικότερες 
καί ἱκανώτερες γυναῖκες τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Κατά 
τήν διάρκειαν τῶν κατακτητικῶν ἐκστρατειῶν τοῦ συζύγου αὐτῆς, 

76. Τό ὄνομα Niluefer σημαίνει Νούφαρον καί ἡ λέξη Hatun σημαίνει γυναίκα, 
σύζυγος.

77. Σέ ὁλόκληρη τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία ὑπῆρχαν κατά τόπους φι
λανθρωπικά Ἱδρύματα, τά λεγόμενα Ἰμαρέτ (Imaret). Αὐτά ἦσαν σέ λειτουργίαν 
ἐπί αἰῶνες καί ἀποσκοποῦσαν στήν παροχήν πάσης φύσεως βοηθείας (φιλοξε
νίαν, διανυκτέρευση, παροχή τροφῆς, περίθαλψη κ.λπ.), σέ ἄτομα, τά ὁποῖα 
εἶχαν ἀνάγκη. Μεταξύ ἄλλων καί στήν πόλη τῆς Καβάλας διατηρεῖται μεγάλων 
διαστάσεων οἰκοδόμημα, τό ὁποῖον ἐλειτούργει ὡς Ἱμαρέτ. Τοῦτο τελευταῖα συν
τηρήθηκε καί ἀναπαλαιώθηκε καί λειτουργεῖ ὡς Ξενοδοχεῖον πολυτελείας. 

Στήν μεσαιωνική πόλη τῆς Ρόδου καί στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Σωκράτους 
καί Ἱπποδάμου κεῖται ἐπίσης ἕνα Ἱμαρέτ, τό ὁποῖον ἐλειτούργει μέχρι πρίν ἀπό 
λίγα χρόνια. Ἐκεῖ παρεσκευάζετο καθημερινῶς φαγητόν καί διενέμετο σέ ἀναξιο
παθοῦντα ἄτομα τῆς Ρόδου. Τελευταῖα τό οἰκοδόμημα ἀναπαλαιώθηκε καί συν
τηρήθηκε καί χρησιμοποιεῖται σήμερα ὡς καφέ καί διά διάφορες πολιτιστικές 
ἐκδηλώσεις.

Στήν Ἀδριανούπολη τῆς Θράκης, στήν ὁποίαν ὑπάρχουν πολυάριθμα Μου
σουλμανικά Τεμένη, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἔργα τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτο
να Σινάν, διατηροῦνται ἐπίσης φιλανθρωπικά Ἱδρύματα (Imaret), τά ὁποῖα εἶναι 
συνήθως προσηρτημένα σέ Τεμένη καί ἀποτελοῦν προσκτίσματα αὐτῶν.
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τόν ἀντικαθιστοῦσε καί εἶχε τήν εὐθύνη τῆς διοικήσεως τῆς Ὀθωμα
νικῆς Αὐτοκρατορίας78.

Πρόκειται διά ἕνα μεγάλων διαστάσεων οἰκοδόμημα, τό ὁποῖον 
σέ κάτοψη ἐμφανίζει τό σχῆμα ἀνεστραμμένου Τ. Πρό αὐτοῦ κεῖται 
εὐρύχωρον Πρόπυλον, τό ὁποῖον εἶναι ἀνοικτόν κατά τίς τρεῖς 
πλευρές αὐτοῦ. Οἱ αἴθουσες τοῦ οἰκοδομήματος φέρουν ὀρθογω
νίου σχήματος κάτοψη, εἶναι μετρίου μεγέθους καί καλύπτονται 
μέ χαμηλούς, ἡμισφαιρικούς τρούλλους, οἱ ὁποῖοι φέρονται ὄχι ἐπί 
ἐλευθέρων στηριγμάτων (κιόνων ἤ πεσσῶν), ἀλλά ἐπί τῶν ἰσχυρῶν 
τοίχων τοῦ κτιρίου79.

Σέ μίαν μεγάλην αἴθουσαν αὐτοῦ ἐκτίθενται ἀντικείμενα τῶν 
Προϊστορικῶν χρόνων, τῆς Ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, τῶν Ρωμαϊκῶν 
χρόνων, τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς καί τῆς Ὀθωμανικῆς περιόδου (κε
ραμικά, ὑάλινα, ὀρειχάλκινα κ.λπ.).

Στήν μικρήν αἴθουσα, ἀριστερά, ὡς πρός τόν εἰσερχόμενον, ἐκ
τίθενται ἰσλαμικά φαγεντιανά, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα προέρχονται 
ἀπό τά περίφημα, διεθνῶς γνωστά, κεραμικά Ἐργαστήρια τῆς Νι
καίας.

Στήν εὐρύχωρον καί ὡραία διαμορφωμένην αὐλήν τοῦ Ἀρχαιο
λογικοῦ Μουσείου τῆς Νικαίας ἐκτίθενται ἀγάλματα, σαρκοφάγοι, 
ἐπιτύμβιες στῆλες, ἐπιγραφές, μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη (βά
σεις κιόνων, κίονες, κιονόκρανα, ἐπιστύλια, θωράκια, διαχωριστικοί 
ἀμφικιονίσκοι παραθύρων κ.ἄ.), πίθοι, ἀμφορεῖς κ.λπ.

Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται ὁρισμένα ἀπό τά ἐκθέματα τοῦ Μου
σείου, ἤτοι:

Α) ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

1. Μαρμαρίνη σαρκοφάγος, μέ ἀνάγλυφον διάκοσμον

Στήν αὐλήν τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται, μεταξύ ἄλ
λων καί μία σαρκοφάγος ἀπό λευκόν μάρμαρον, ἡ ὁποία διατηρεῖται 
σέ πολύ καλή κατάσταση καί φέρει πλούσιον καί ἀρίστης τέχνης 
ἀνάγλυφον διάκοσμον σέ ὅλες τίς πλευρές καί στό κάλυμμα αὐτῆς, 
ἤτοι:

78. J. Freely, Tuerkey 1992, σ. 130.
79. J. Freely, Tuerkey 1992, σ. 130 (κάτοψη).
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1) Κυρίως σῶμα σαρκοφάγου

α) Κυρία ὄψη. Στό μέσον τῆς κυρίας ὄψεως τῆς σαρκοφάγου 
πα ρίσταται ἕνας ἄνδρας ὁλόσωμος, προφανῶς ὁ νεκρός, ὁ ὁποῖος 
κάθεται ἐπί πολυτελοῦς θρόνου, χωρίς ἐρεισίνωτον καί ἐρεισίχειρα. 
Φορεῖ ποδήρη, χειριδωτόν χιτώνα καί πλούσια πτυχούμενον ἱμάτι
ον. Στηρίζει τό δεξί του χέρι ἐπί τοῦ καθίσματος καί ἔχει ὑψώσει τό 
ἀριστερό του χέρι στό ὕψος τοῦ στήθους, δεχόμενος προσφοράν 
ἀπό μίαν ὀρθίαν γυναίκα, προφανῶς τήν σύζυγόν του.

Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατήν τοῦ καθημένου ἄνδρα, εἰκονίζεται ἡ 
σύζυγός του ὁλόσωμος, ὄρθια, ἐστραμμένη πρός αὐτόν. Φορεῖ ποδήρη, 
χειριδωτόν χιτώνα καί πλούσια πτυχούμενον ἱμάτιον. Φέρει πέπλον, 
τό ὁποῖον καλύπτει τήν κεφαλήν καί πίπτει ἐπί τῶν ὤμων αὐτῆς. Ἔχει 
ὑψωμένον τό δεξί της χέρι στό ὕψος τοῦ στήθους, μέ τό ὁποῖον κρατεῖ 
ἀντικείμενον, πού προσφέρει στόν ἀποθανόντα σύζυγόν της. Μέ τό 
ἀριστερόν της χέρι συγκρατεῖ τήν ἄκραν τοῦ ἱματίου της. 

Ἀριστερά τοῦ νεκροῦ, ὡς πρός τόν θεατήν, παρίσταται μία νέα 
γυναίκα, ἡ ὁποία εἰκονίζεται ὁλόσωμη, ὄρθια, φέρουσα ποδήρη 
χιτώνα καί πλούσια πτυχούμενον ἱμάτιον. Τό σῶμα της εἶναι 
ἐστραμμένον πρός τά ἀριστερά καί ἡ κεφαλή ἐλαφρῶς ἐστραμμένη 
πρός τά δεξιά, ὅπου κάθηται ὁ νεκρός. Ἔχει τήν κεφαλήν αὐτῆς 
ἀκάλυπτον καί φέρει περίτεχνη κόμμωση. 

Ἑκατέρωθεν τοῦ ζεύγους καί στά δύο ἄκρα τῆς κυρίας ὄψεως τῆς 
σαρκοφάγου εἰκονίζεται ἀνά ἕνας ὁλόσωμος, ὄρθιος, ἕνας γυμνός νέος.

Στά δύο ἄκρα τῆς κυρίας ὄψεως τῆς σαρκοφάγου καί στίς γωνίες 
παρίσταται σέ ἡμιανάγλυφον ἀνά ἕνας ἵππος, εἰκονιζόμενος ἀπό τό 
στῆθος καί ἐπάνω. 

β) Ὀπισθία ὄψη. Ἐπί τῆς ὀπισθίας ὄψεως τῆς σαρκοφάγου ἕξι (6) 
κίονες χωρίζουν συμμετρικά τήν ἐπιφάνειαν αὐτῆς σέ πέντε (5) ἐπί 
μέρους ὀρθογωνίου σχήματος διάχωρα, ἐντός τῶν ὁποίων εἰκονίζον
ται ὁλόσωμες, ὄρθιες, ἰσάριθμες μορφές. Στό κέντρον παρίσταται 
ἕνα γυμνὸν παιδίον (Ἔρως) καί ἑκατέρωθεν αὐτοῦ ἀνά μία νέα γυ
ναίκα, ἐνδεδυμένη μέ ποδήρη, χειριδωτόν χιτώνα καί πλούσια πτυ
χούμενον ἱμάτιον. Οἱ γυναῖκες φέρουν στά κεφάλια των περίτεχνες 
κομμώσεις. 

Στά δύο ἄκρα τῆς ὀπισθίας ὄψεως τῆς σαρκοφάγου παρίστα
ται ἀνά ἕνας ἄνδρας σέ ὥριμη ἡλικία. Οἱ ἄνδρες αὐτοί εἰκονίζον ται 
ὁλόσωμοι, ὄρθιοι καί φέρουν ποδήρη, χειριδωτόν χιτώνα καί πλούσια 
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πτυχούμενον ἱμάτιον. Μέ τό ἕνα χέρι φέρει ἕκαστος κλάδον φοίνικα, 
σύμβολον τῆς νίκης.

γ) Πλαγία, στενή ὄψη. Στήν μίαν πλαγίαν ὄψη εἰκονίζεται σκηνή 
κυνηγίου. Παρίσταται ἕνας ἄνδρας, προφανῶς ὁ νεκρός, ὁλόσω
μος, ἔφιππος, ὁ ὁποῖος φέρει βραχύ χιτώνα, ἐξικνούμενον μέχρι 
τῶν γονάτων καί χλαμύδα, ἡ ὁποία ἀνεμίζεται πρός τά ὀπίσω. Ὁ 
ἵππος κινεῖται ἀπό τά δεξιά πρός τά ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατήν. 
Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατήν εἰκονίζεται ἐλάφι καί κάτωθεν τῆς 
συνθέσεως δύο κυνηγετικοί σκύλοι.

δ) Ἑτέρα πλαγία, στενή ὄψη. Στήν ἐπιφάνεια αὐτή ὑπάρχει ἐπίσης 
ἀνάγλυφος διάκοσμος. Εἰκονίζεται πιθανῶς σκηνή κυνηγίου. 

2) Κάλυμμα σαρκοφάγου

Ἡ σαρκοφάγος φέρει κάλυμμα ἀπό λευκοῦ χρώματος μάρμαρον, 
ἀπό τό ὁποῖον διατηρεῖται μόνον τό κάτω τμῆμα αὐτοῦ. Τό κάλυμ
μα εἶχε σχῆμα ἀμφικλινές ἤ σαμαρωτόν καί οἱ ἐπιφάνειες αὐτοῦ 
ἔφεραν ἐπίσης πλούσιον ἀνάγλυφον διάκοσμον, ἀπό τόν ὁποῖον 
μόνον λείψανα διατηροῦνται. Ἐπρόκειτο διά ἀπεικόνιση σκηνῶν 
κυ νηγίου.

Ἡ σαρκοφάγος αὐτή εἶναι ἔργον καλῆς ποιότητας καί προέρχε
ται πιθανῶς ἀπό τόν 3ον2ον αἰ. π.Χ. Πρόκειται διά σαρκοφάγον, 
στήν ὁποίαν εἶχε προφανῶς ἐνταφιασθεῖ ἐπιφανής προσωπικότητα 
τῆς Νικαίας ἤ τῆς γύρω ἀπό αὐτήν περιοχῆς.

2. Μαρμαρίνη σαρκοφάγος, φέρουσα ἐπιτύμβιες ἐπιγραφές

Ἐπίσης στήν αὐλή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται τμῆμα 
σαρκοφάγου ἐκ φαιοῦ μαρμάρου, στήν ὁποίαν φαίνεται νά εἶχαν 
ταφεῖ περισσότερα ἄτομα, ἀνήκοντα στήν ἴδιαν οἰκογένεια, δύο 
ἀπό τά ὁποῖα, ἄρρενα, ἦσαν Ἰατροί.

Στήν κυρίαν ὄψη τῆς σαρκοφάγου ὑπάρχουν ἐπιτύμβιες, ἐγχάρα
κτες, μεγαλογράμματες ἑλληνικές ἐπιγραφές, ἤτοι:

α) Τρίστιχος (3) ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:
« [ ] Σ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ

[]ΟΥ ΕΙΑΤΡΟΣ
[ΖΗΣΑΣ ΕΤ]Η ΝΕ ΧΑΙΡΕ».

Ἤτοι, σέ μεταγραφή: « []ς Πεισιστράτου / []
οὐ Εἰατρός / [ ζήσας ἔτ]η νε΄, χαῖρε».
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Τό ὄνομα τοῦ θανόντος δέν διατηρεῖται, πλήν τοῦ τελευταίου 
γράμ ματος ς. Τό ὄνομα τοῦ πατέρα του ἦτο Πεισίστρατος. Ὁ ἐντα
φιασθείς ἀπεβίωσε σέ ἡλικίαν πενήντα καί πέντε (55) ἐτῶν, ἀρκετά 
μεγάλος διά τά δεδομένα τῆς τότε ἐποχῆς, κατά τήν ὁποίαν ὁ μέσος 
ὅρος ζωῆς ἦτο πολύ χαμηλότερος, σέ σχέση μέ σήμερα.

β) Ἐπιγραφή ἐκ δύο (2) στίχων, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:
« [] ΑΝΤΙΟΧΟΥ Η ΚΑΙ

[ΖΗ]ΣΑΣΑ ΕΤΗ ΞΕ, ΧΑΙΡΕ».
Ἤτοι, σέ μεταγραφή: « [ Δεῖνα] Ἀντιόχου, ἡ καί / [ζη]

σασα ἔτη ξε΄, χαῖρε».
Δέν διατηρεῖται τό ὄνομα τῆς θανούσης. Ὁ πατέρας ἤ ὁ σύζυγος 

αὐτῆς ἐκαλεῖτο Ἀντίοχος. Ἡ ἐνταφιασθεῖσα ἀπεβίωσε σέ ἡλικίαν 
ἑξήντα καί πέντε (65) ἐτῶν, ἤτοι σέ προκεχωρημένην ἡλικίαν, διά τά 
δεδομένα τῆς τότε ἐποχῆς. Εἶναι ἐνδιαφέρον, ὅτι ὁ μέσος ὅρος ζωῆς 
τῶν γυναικῶν τότε ἦτο μεγαλύτερος ἐκείνου τῶν ἀνδρῶν, ὅπως 
ἀκριβῶς συμβαίνει καί σήμερα.

γ) Δίστιχος ἐπιγραφή, ἤτοι:
«[ ΠΕΙΣΙ]ΣΤΡΑΤΟΥ ΖΗΣΑΣ

[ ΕΤΗ] ΧΑΙΡΕ».
Ἤτοι, σέ μεταγραφή: « [Δεῖνα Πεισι]στράτου, ζήσας / [ἔτη

], χαῖρε».
Δέν διατηρεῖται τό ὄνομα τοῦ νεκροῦ. Ὁ πατέρας του ἐκαλεῖτο 

Πεισίστρατος. Ἐπίσης δέν διατηρεῖται ὁ ἀριθμός, ὁ ὁποῖος ἐδήλωνε 
τήν ἡλικίαν τοῦ θανόντος.

δ) Τετράστιχος (4) ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:
«ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΟΣ
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ
ΖΗΣΑΣ ΕΤΗ ΛΕ

ΧΑΙΡΕ».
Ἤτοι, σέ μεταγραφή: « Ἀπολλόδοτος/ Πεισιστράτου/ ζήσας ἔτη 

λε΄/ χαῖρε».
Ὁ νεκρός ὀνομάζετο Ἀπολλόδοτος, ἦτο υἱός τοῦ Πεισιστράτου 

καί ἔζησε τριάντα καί πέντε (35) ἔτη.
ε) Πεντάστιχος (5) ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

« ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΟΣ
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΙΑΤΡΟΣ ΖΗ
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ΣΑΣ ΕΤΗ ΚΕ
ΧΑΙΡΕ».

Ἤτοι, σέ μεταγραφή: «Ἀπολλόδοτος / Πεισιστράτου/ Εἰατρός ζή 
/ σας ἔτη κε΄ / χαῖρε».

Ὁ νεκρός ἐκαλεῖτο Ἀπολλόδοτος καί ὁ πατέρας του ὀνομάζετο 
Περισίστρατος. Ὁ θανών ἦτο Ἰατρός καί ἀπεβίωσε σέ ἡλικίαν μόλις 
εἴκοσι καί πέντε (25) ἐτῶν.

Ἡ σαρκοφάγος καί οἱ ἐπιγραφές, οἱ ὁποῖες διατηροῦνται ἐπ’ 
αὐτῆς, εἶναι δυνατόν νά χρονολογηθοῦν στόν 3ον2ον αἰ. π.Χ.

Β) ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ   
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

1. Διατηρεῖται τό ἄνω τμῆμα τεθραυσμένης ἐπιτύμβιας στήλης 
ἀπό φαιόχρωμον μάρμαρον. Στίς δύο πλάγιες πλευρές τῆς κυρίας 
ἐπιφανείας τῆς στήλης παρίστατο ἀνά ἕνας ἐγχάρακτος κίονας. 
Ἐπί τῶν κιόνων αὐτῶν ἐστηρίζετο ἡμικυκλικόν τόξον. Στό τύμπα
νον τοῦ τυφλοῦ ἁψιδώματος ὑπῆρχε ἐγχάρακτος, μεγαλογράμμα
τος, ἑλληνική, ἐπιτύμβια, πολύστιχη ἐπιγραφή, ἀπό τήν ὁποίαν δια
τηροῦνται μόνον οἱ τρεῖς πρῶτοι στίχοι, ἤτοι:

«ΕΝΘΑ ΚΑ
ΤΑΚΙΤΕ

Ο Δ[]».
Ἤτοι, σέ μεταγραφή: «Ἔνθα κα/τάκειτε/ ὁ Δ []».
Δέν διατηρεῖται τό ὄνομα τοῦ θανόντος, οὔτε τό ὄνομα τοῦ 

πατρός του, οὔτε τό ἐπάγγελμα καί ἡ ἡλικία αὐτοῦ. 
Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 2ον αἰ. μ.Χ.
2. Στήν αὐλήν τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται ἐπίσης μία 

ἐπιτύμβια στήλη ἀπό φαιόχρωμον μάρμαρον, ἐπί τῆς ὁποίας δια
τηρεῖται ἐγχάρακτη, ἑξάστιχη (6), μεγαλογράμματη, ἑλληνική ἐπι
γραφή , ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀκολούθως:

« + ΕΝΘΑΔΕ
ΚΑΤΑΚΙΤΕ

ΚΟΝΩΝ ΤΑΤΑ
C ΚΑΙ ΕΙ ΤΟΥΤΟΥ

ΑΔΕΛΦΙ ΕΥ
ΚΟCΜΑ».
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Ἤτοι, σέ μεταγραφή: «+ Ἐνθάδε / κατάκιτε / Κόνων Τατά/ς καί 
εἰ τούτου / ἀδελφί Εὐ /κόσμα».

Ὁ ἰσοσκελής σταυρός, ὁ ὁποῖος ἔχει τεθεῖ στήν ἀρχή τῆς ἐπι
γραφῆς, δηλοῖ, ὅτι ὁ τάφος ἀνήκει σέ χριστιανούς. Ἀναφέρεται, ὅτι 
ἐπί τοῦ τάφου αὐτοῦ ἔχει ταφεῖ ὁ Κόνων Τατάς καί ἡ ἀδελφή του 
Εὐκόσμα.

Eἶναι ἀξιοσημείωτον, ὅτι τό βαπτιστικόν ὄνομα Κόνων, συνο
δεύεται ἀπό τήν λέξη «Τατάς», ἡ ὁποία θά ἦτο δυνατόν νά ἐκλη
φθεῖ, ὡς δηλοῦσα ἐπάγγελμα, παρωνύμιον ἤ ἐπώνυμον.

Ἐπίσης τό ὄνομα τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ «Εὐκόσμα», πιθανῶς θά 
ἦτο ὀρθότερον νά ἀναγνωσθεῖ ὡς «Εὐκοσμία». Στήν ἐπιγραφή πα
ρατηροῦνται περισσότερα ὀρθογραφικά σφάλματα.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 2ον3ον αἰ. μ.Χ.
3. Ὀρθογωνίου σχήματος ἐπιτύμβια στήλη ἀπό φαιοῦ χρώματος 

μάρμαρον. Στό ἄνω τμῆμα αὐτῆς φέρει ἀετωματικήν ἐπίστεψη. Στό 
τύμπανον τοῦ τριγωνικοῦ ἀετώματος παρίσταται ἐγχάρακτος, ἀνι
σοσκελής σταυρός, οἱ κεραῖες τοῦ ὁποίου εἶναι πεπλατυσμένες στά 
ἄκρα.

Στήν κυρίαν ἐπιφάνειαν τῆς στήλης αὐτῆς ὑπάρχει ἐγχάρακτη, 
δεκάστιχη (10), μεγαλογράμματη, ἑλληνική ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει 
ὡς ἑξῆς:

«ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣ
ΤΟΣ ΟΙΚΩΝ ΕΝ
ΤΕΤΡΑΠΥΛΩ ΛΙ
ΘΙΝΩ ΤΗΝ ΤΕ

ΧΝΗΝ ΑΡΤΟΠΩ
ΛΗΣ ΕΚΤΗΣΑΜ

ΗΝ ΤΟ ΚΥΜΗΤΗΡΙΟ
Ν ΣΥΝ ΤΗ ΓΥΝΕΚΙ

ΜΟΥ ΚΛΗΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ». 

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή σέ μεταγραφή ἔχει ὡς ἑξῆς: «Αὐρήλιος χρη
σ/τός, οἰκῶν ἐν/ τετραπύλω λιθί/νω, τήν τέ/χνην ἀρτοπώ/λης 
ἐκτησάμη/ν τό κυμητήριο/ν, σύν τή γυνεκί/ μου Κλημέρα / καί τοῖς 
τέκνοις». 

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή μᾶς παρέχει περισσότερες πληροφορίες, ἤτοι:
α) Ὁ τάφος, ἐπί τοῦ ὁποίου εἶχε τοποθετηθεῖ ἡ ἐπιγραφή ἦτο 
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οἰκογενειακός καί ἀνῆκε στόν Αὐρήλιον, τήν σύζυγόν του Κλημέραν 
καί στά παιδιά των.

β) Ὁ Αὐρήλιος ἐκατοικοῦσε σέ οἶκον λίθινον, τετράπυλον.
γ) Ὁ Αὐρήλιος ἦτο τό ἐπάγγελμα ἀρτοπώλης.
δ) Ὁ τάφος ἀναφέρεται ὡς «Κοιμητήριον», ἐπειδή ὁ θάνατος 

ἐθεωρεῖτο ὕπνος, σύμφωνα μέ τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν.
Ἡ στήλη αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 3ον  4ον αἰ. μ.Χ.

Λειψανοθήκη Α (Ἐγκαίνιον)

Ἐντός τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται μία Λειψανοθήκη 
ἀπό καλῆς ποιότητας λεπτόκκοκον καί λευκόχρωμον μάρμαρον, ἡ 
ὁποία ἔχει τό σχῆμα σαρκοφάγου σέ μικρογραφία καί ἀποτελεῖται 
ἀπό δύο τμήματα, ἤτοι:

1) Κάτω τμῆμα: Πρόκειται διά ὀρθογωνίου σχήματος μικρῶν δια
στάσεων κιβωτίδιον, τό ὁποῖον διατηρεῖται σέ ἄριστη κατάσταση. 
Στό χεῖλος αὐτοῦ ὑπάρχει κυμάτιον, προκειμένου νά εἶναι δυνατόν 
νά εἰσέρχεται τό ἀντίστοιχον κάτω χεῖλος τοῦ καλύμματος καί ἔτσι 
νά ἐπιτυγχάνεται τέλεια ἅρμοση τῶν δύο τμημάτων.

2) Κάλυμμα: Ἀμφικλινές ἤ σαμαρωτόν κάλυμμα, ἐπίσης ἀπό λε
πτόκκοκον, λευκοῦ χρώματος μάρμαρον. Στό μέσον τῆς μίας ἐκ τῶν 
δύο μακρῶν πλευρῶν αὐτοῦ ὑπάρχει ἔγκοιλος, ἀνισοσκελής σταυ
ρός, φέρων ὑπολείμματα ὑλικοῦ πληρώσεως (σμάλτου ἤ κηρομα
στίχης).

Στήν μίαν στενήν πλευράν τοῦ καλύμματος καί στό μέσον τοῦ 
σχη ματιζομένου τυμπάνου τῆς ἀετωματικῆς ἐπιστέψεως, ὑπάρχει 
ἐγ χάρακτος, ἰσοσκελής σταυρός, οἱ κεραῖες τοῦ ὁποίου εἶναι πε
πλατυσμένες στά ἄκρα. Ὁ σταυρός ἐγγράφεται ἐντός κύκλου. 

Κάτωθεν τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ ὑπάρχει ὀρθογωνίου σχήματος 
ἐμβάθυνση, ἡ ὁποία ἔχει ἀντίστοιχη στό ἄνω πέρας τοῦ κάτω τμή
ματος τῆς λειψανοθήκης. Φαίνεται, ὅτι στό σημεῖον αὐτό ἐτίθεντο 
μετάλλινα ἐλάσματα (εἶδος κλειδαριᾶς), διά τῶν ὁποίων ἐκλείετο ἡ 
λειψανοθήκη καί ἠσφαλίζοντο τά ἐντός αὐτῆς φυλασσόμενα Ἅγια 
Λείψανα.

Τό κιβωτίδιον αὐτό, τό ὁποῖον φέρει τήν μορφήν σαρκοφάγου, 
ἀπετέλει τό λεγόμενον «Ἐγκαίνιον» καί θά πρέπει νά ἦτο τοποθε
τημένον κάτω ἀπό τήν πλάκα τῆς Ἁγίας Τράπεζας παλαιοχριστια
νικοῦ ναοῦ.
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Ἡ Λειψανοθήκη αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 4ον5ον αἰ.

Λειψανοθήκη Β (Ἐγκαίνιον)

Ἐπίσης ἐντός τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται καί δεύτε
ρη Λειψανοθήκη (Λειψανοθήκη Β, Ἐγκαίνιον), ἐκ λευκοῦ μαρμάρου, 
σέ σχῆμα σαρκοφάγου σέ μικρογραφία. Διατηρεῖται σέ πολύ καλή 
κατάσταση. Ἀποτελεῖται ἀπό δύο τμήματα, ὅπως καί ἡ προηγούμε
νη, ἀλλά εἶναι μικροτέρων διαστάσεων αὐτῆς. Ἡ ἐπιφάνεια αὐτῆς 
στερεῖται διακόσμου80.

Προφανῶς ἐντός αὐτῆς θά ἐφυλάσσοντο Ἅγια Λείψανα καί θά 
ἦτο τοποθετημένη κάτω ἀπό τήν πλάκα τῆς Ἁγίας Τράπεζας πα
λαιοχριστιανικοῦ ναοῦ.

Ἡ Λειψανοθήκη αὐτή προέρχεται ἀπό τόν 5ον6ον αἰ. μ.Χ.

Κολυμβήθρα βαπτίσματος

Στήν αὐλή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου εἶναι τοποθετημένη μία 
μονολιθική κολυμβήθρα τοῦ βαπτίσματος81. Αὐτή ἀποτελεῖται ἀπό 
φαιόχρωμον μάρμαρον καί εἶναι ἐξωτερικά κυλινδρική καί ἐσωτε
ρικά τετράφυλλος ἤ σταυροειδής (Διαστάσεις κατά προσέγγιση: 
ἐξωτ. ὕψος 1,00, διάμ. 1,00, βάθος 0,90 μ.)82.

Ἡ κολυμβήθρα αὐτή θά ἔκειτο στό μέσον τοῦ Φωτιστηρίου πα

80. Παρόμοιες Λειψανοθῆκες, σέ μορφή σαρκοφάγων, καλούμενες «Λάρνα
κες» ἤ «Λαρνακίδια», κατασκευασμένες συνήθως ἀπό μάρμαρον, ἀλλά καί ἀπό 
ἄλλα εἴδη λίθων (σιτόχρου πωρόλιθον), ἀνακαλύπτονται συχνά κατά τήν διάρκει
αν ἀνασκαφῶν χριστιανικῶν ναῶν τῆς παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς, ἀλλά καί τῶν 
μέσων χρόνων.

Κατά τούς μέσους χρόνους ὑπῆρχε ἡ συνήθεια οἱ Λάρνακες αὐτέςἘγκαίνια, οἱ 
ὁποῖες περιεῖχαν Ἅγια Λείψανα, νά τίθενται σέ μικρό ἄνοιγμα, τό ὁποῖον ὑπῆρχε 
σέ μία ἀπό τίς πλευρές τοῦ καλάμου τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί νά εἶναι δυνατόν νά 
ἀφαιροῦνται καί νά χρησιμοποιοῦνται κατά τήν διάρκειαν Λιτανειῶν, ἰδιαίτερα σέ 
περιπτώσεις ἐπιδημιῶν ἤ ἀνομβρίας. Μετά τό πέρας τῆς Λιτανείας ἐναπετίθεντο 
καί πάλιν στήν προτέραν αὐτῶν θέση. 

Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται τό παράδειγμα τοῦ μεσαιωνικοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας, 
στόν οἰκισμόν «Θρόνος» Ἀμαρίου Ρεθύμνης Κρήτης, ὅπου ἡ ΛειψανοθήκηἘγ
καίνιον εἶναι τοποθετημένη ἐντός μικρᾶς κόγχης, ἡ ὁποία ἀνοίγεται στήν ἀνατο
λική πλευρά τοῦ καλάμου τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ ναοῦ.

81. Ἰ. Βολανάκης, Βαπτιστήρια 1976, σ. 25 κ. ἑ.
82. Ἰ. Βολανάκης, Βαπτιστήρια 1976, σ. 134135, εἰκ. Χ, στ.
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λαιοχριστιανικοῦ Βαπτιστηρίου83 καί θά ἐχρησίμευε διά τήν τέλεση 
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος.

Αὐτή προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 5ον αἰ. μ.Χ. 

Τμῆμα θωρακίου ἄμβωνα

Στήν αὐλήν τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται τμῆμα θω
ρακίου, τό ὁποῖον προέρχεται πιθανῶς ἀπό τήν πλευράν παλαιο
χριστιανικοῦ ἄμβωνα. Τοῦτο ἔχει κατασκευασθεῖ ἀπό λευκόχρω
μον μάρμαρον καί φέρει διάκοσμον, ἀποτελούμενον ἀπό ἀνάγλυφα 
κυμάτια καί ἕναν ἰχθύν84, πιθανῶς δελφίνι. Πρόκειται πιθανῶς διά 
ἔργον καλῆς ποιότητας, τοῦ 5ου6ου αἰ. μ.Χ.

Πιθανῶς ὁ ἄμβωνας, ἀπό τόν ὁποῖον προέρχεται τό τμῆμα τοῦ 
θωρακίου αὐτοῦ, θά ἵστατο στό μέσον παλαιοχριστιανικοῦ ναοῦ τῆς 
Νικαίας ἤ τῆς γύρω ἀπό αὐτήν περιοχῆς. 

Βάση περιρραντηρίου

Στήν αὐλή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται ἐπίσης μία 
βάση παλαιοχριστιανικοῦ περιρραντηρίου. Αὐτή ἀποτελεῖται ἀπό 
φαιόχρωμον μάρμαρον (Διαστάσεις κατά προσέγγιση: ὕψος 1,00, 
διάμ. κάτω ἐπιφανείας 0,80, διάμ. ἄνω ἐπιφανείας 0,20 μ.). Ἡ διάμε
τρος τῆς βάσεως βαίνει προοδευτικῶς μειούμενη ἐκ τῶν κάτω πρός 
τά ἄνω.

Στό μέσον τῆς ἄνω κυκλικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ ὑπάρχει τετρα
γώνου σχήματος ἐμβάθυνση (διαστ. 0,05 Χ 0,05 καί βάθους 0,06 μ. 
περίπου), στήν ὁποίαν εἰσήρχετο ἡ πρός τά κάτω προεξοχή τῆς 
μαρμαρίνης, ἡμισφαιρικῆς, πλατεᾶς καί ἀβαθοῦς λεκάνης, ἡ ὁποία 
ἐστηρίζετο ἐπί τῆς βάσεως αὐτῆς. 

Τό περιρραντήριον ἦτο τοποθετημένον πρό τῆς εἰσόδου τοῦ 
ναοῦ καί ἡ λεκάνη αὐτοῦ ἦτο πλήρης ὕδατος. Οἱ εἰσερχόμενοι στόν 

83. Ἰ. Βολανάκης, Βαπτιστήρια 1976, σ. 3 κ. ἑ.
84. Ὁ ἰχθύς, ὡς γνωστόν, ἀποτελοῦσε ἀρχαιότατον σύμβολον. Ἤδη ἐχρησι

μοποιεῖτο ὡς θρησκευτικόν σύμβολον στήν Συρίαν καί τήν Παλαιστίνην κατά τήν 
προχριστιανικήν ἐποχήν. Κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους ἐσυμβόλιζε 
τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Τό ὄνομα αὐτοῦ « Ι Χ Θ Υ C» διά τούς πρώτους Χριστιανούς 
ἐσήμαινε: « Ι(ἨCΟΥC) Χ(ΡΙCΤΟC) Θ(ΕΟΥ) Υ(ΙΟC) C(ΩΤΗΡ)». Πρβλ. F. J. Doelger, 
ΙΧΘΥC, τ. 15, 19101937. Γ. Σωτηρίου, Ἀρχαιολογία 1942, σ. 9194, εἰκ. 55.
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ναόν ἔνιπταν συμβολικά τά χέρια των. Ἐπρόκειτο διά τελετουρ
γικήν νίψη.

Ἡ συνήθεια τῶν τελετουργικῶν νίψεων ἦτο ἀρχαιοτάτη καί ἐ φηρ
μόζετο ἤδη στά ἀρχαῖα Ἱερά κατά τούς προχριστιανικούς χρόνους. 
Ἐπίσης στόν ναόν τούς Σολομῶντος ὑπῆρχαν «Λουτῆρες» καί ἡ 
λεγόμενη « Θάλασσα»85. Ἡ πρακτική αὐτή τῶν τελετουργικῶν νίψεων 
εἰσήχθη ἀπό πολύ ἐνωρίς καί στούς χριστιανικούς ναούς86.

Ἡ βάση αὐτή τοῦ περιρραντηρίου προέρχεται πιθανῶς ἀπό τόν 
6ον αἰ. μ.Χ.

Γ) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

1. Κτητορική ἐπιγραφή Πύργου (856/857 μ.Χ.)

Στήν αὐλή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου τῆς Νικαίας ἐκτίθεται 
ἐπίσης μία ὀρθογωνίου σχήματος πλάκα ἀπό λευκό μάρμαρον (διαστ. 
κατά προσέγγιση: 0,80 Χ 0,30 μ.), ἡ ὁποία φέρει ἐγχάρακτη, ἑξάστιχη 
(6), μεγαλογράμματη, ἑλληνική ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«ΠΥΡΓΟC ΜΙ
ΧΑΗΛ ΜΕΓΑ
ΛΟΥ ΒΑCΙΛΕ

ΩC ΕΝ Χ(ΡΙΣΤ)Ω ΑΥ
ΤΟΚΡΑΤΟΡΟC

ΕΤΟΥC CΤΤΞCT΄».

85. Β΄ Βασιλ. Η΄, 8: «... ἔλαβεν ὁ βασιλεύς Δαβίδ χαλκόν πολύν σφόδρα. Ἐν 
αὐτῷ ἐποίησε Σολομών τήν θάλασσαν τήν χαλκήν καί τούς στύλους καί τούς 
λουτήρας καί πάντα τά σκεύη». Πρβλ. Δ. Πάλλαν, Θάλασσα 1952, σ. 3 κ. ἑ. 

86. Στήν εἴσοδον τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
ὑπῆρχε κρήνη, μέ τήν καρκινικήν ἐπιγραφήν: «ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ 
ΜΟ ΝΑΝ ΟΨΙΝ». Ἡ ἐπιγραφή αὐτή ὀνομάζεται «καρκινική», διότι ἀναγινώσκετο 
ἀπό τίς δύο πλευρές, ἤτοι: ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιὰ καί ἀπό τά δεξιά πρός τά 
ἀριστερά. 

Στήν Ρωμαιοκαθολικήν Ἐκκλησίαν ἐπικρατεῖ μέχρι σήμερα ἡ συνήθεια, στίς 
εἰ  σόδους τῶν ναῶν νά ὑπάρχει μικρά, συνήθως μαρμάρινη, ἀβαθής λεκάνη μέ 
ὕδωρ, τό ὁποῖον χρησιμοποιεῖται διά τελετουργικές νίψεις τῶν εἰσερχομένων 
στόν ναόν πιστῶν.

Ἐπίσης οἱ Μουσουλμάνοι, πρίν ἀπό τήν εἴσοδόν των στό Τέμενος, διά νά 
προ σευχηθοῦν, ὑποβάλλουν τούς ἑαυτούς των σέ τελετουργικές νίψεις καί καθαρ
μούς (νίψη χειρῶν, προσώπου, ποδῶν), ἄλλως ἡ προσευχή πιστεύεται ὅτι ἀπο
βαίνει ἄκυρος.
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Ἤτοι, σέ μεταγραφή: «Πύργος Μι/χαήλ, μεγά/λου βασιλέ/ως ἐν 
Χ(ριστ)ῷ Αὐ/τοκράτορος,/ ἔτους σττξστ΄».

Ὁ ἀναφερόμενος Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου εἶναι ὁ Μιχαήλ 
Γ΄ (842  867 μ.Χ.) καί τό ἔτος ἀπό κτίσεως κόσμου 6366, ἀντιστοιχεῖ 
πρός τό ἔτος 856/857 μ.Χ.

Ἡ ἐπιγραφή αὐτή προέρχεται ἀπό Πύργον τοῦ τείχους τῆς Νι
καίας, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Αὐτοκράτορος Μι
χαήλ τοῦ Γ΄.

2. Ἅγιον Ποτήριον

Ἐντός τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται ἕνα Ἅγιον Ποτήρι
ον (διαστάσεις κατά προσέγγιση: ὕψος 0,20, διαμ. βάσεως 0,10, ὕψος 
κάψας 0,05, διάμ. ἀνοίγματος κάψας 0,08 μ.), τό ὁποῖον ἀποτελεῖται 
ἀπό ὀπτή ἄργιλλον (κεραμικόν) καί φέρει ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά 
λευκόχρωμον γάνωμα. Αὐτό διατηρεῖται ἀκέραιον καί σέ ἄριστη 
κατάσταση.

Πρόκειται προφανῶς διά τό Ἅγιον Ποτήριον, τό ὁποῖον ἐχρησι
μοποιεῖτο διά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί 
εἶναι ἀκριβῶς ὅμοιον μέ ἐκεῖνα, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται μέχρι 
σήμερα στούς ναούς τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, μέ 
τήν διαφοράν, ὅτι τά σημερινά Ἅγια Ποτήρια εἶναι κατά κανόνα 
μετάλλινα (χρυσά, ἐπίχρυσα, ἀργυρά, ἐπάργυρα κ.λπ.).

Ἐπί τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῆς κάψας αὐτοῦ ὑπάρχει ἐγχάρα
κτος διάκοσμος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό ἰσοσκελῆ σταυρόν ἐγγε
γραμμένον ἐντός κύκλου.

Στήν περίμετρον τῆς κυκλικῆς βάσεως τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου δια
τηρεῖται ἐγχάρακτος ἀνισοσκελής σταυρός καί ἐπίσης ἐγχάρακτη, 
μονόστιχη, μεγαλογράμματη, ἑλληνική ἐπιγραφή, ἡ ὁποίας ἀρχίζει 
ὡς ἑξῆς:

« + ΜΝΗΣΘΗΤΙ Κ(ΥΡΙ)Ε Υ[ΑΚΙΝΘΟΥ ]».
Ἤτοι, σέ μεταγραφή: « + Μνήσθητι Κ(ύρι)ε Ὑ[ακίνθου.....]». 
Πρόκειται προφανῶς διά ἀφιερωματικήν ἐπιγραφήν, ἀναφε

ρομένη στόν δωρητήν τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου σέ ναόν τῆς περιοχῆς, ὁ 
ὁποῖος πιθανῶς ὀνομάζετο « Ὑάκινθος».

3. Ἐπιστήθιος σταυρός

Ἐντός τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται μικρῶν διαστάσε
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ων χρυσοῦς, ἰσοσκελής σταυρός, οἱ κεραῖες τοῦ ὁποίου περατοῦνται 
σέ ἡμικύκλια (διαστ. 0,06 x 0.06 μ. περίπου). 

Ὁ σταυρός αὐτός ἀποτελεῖται ἀπό λεπτόν φύλλον χρυσοῦ, πού 
φαίνεται νά ἐστερεώνετο ἐπί σταθεροτέρου καί μεγαλυτέρων δια
στάσεων σταυροῦ, ἀποτελουμένου ἀπό μέταλλον ἤ ξύλον ἤ καί ἄλ
λον ὑλικόν καί θά ἐφέρετο μέ ἁλυσίδα ἀπό τοῦ στήθους (ἐπιστήθιος 
ἤ ἐγκόλπιος σταυρός). Στό κέντρον τοῦ σταυροῦ εἰκονίζεται ὁ Ἰη
σοῦς Χριστός ἐπί τοῦ σταυροῦ.

Πρόκειται διά ἔργον καλῆς ποιότητας, πιθανῶς τοῦ 1112ου αἰ. μ.Χ.

Δ) ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1. Ἀνάκτορα Σουλτάνου Ὀρχάν Γαζῆ

ΝΔ. τῆς Νικαίας ἀνηγέρθησαν, ὑπό τοῦ Σουλτάνου Ὀρχάν Γαζῆ 
(Orhan Gazi: 13261359)87, ὅπως ἀναφέρεται ἀπό τίς πηγές, πολυ
τελῆ Ἀνάκτορα, ἀπό τά ὁποῖα δέν διατηρεῖται κανένα λείψανον.

2. Τέμενος Χατζή Ἐζμπέκ (Haci Ōzbek Camii)

Στό ΒΑ. τμῆμα τῆς πόλεως, βόρεια τῆς Λεωφόρου Ματζχάρμπεη 
(Mazharbey Caddesi), ἡ ὁποία ὁδηγεῖ ἀπό τό κέντρον τῆς πόλεως 
πρός τήν ἀνατολικήν πύλη τῆς Νικαίας ἤ Πύλη τῶν Λεύκων, κεῖται 
τό Τέμενος Χατζή Ἐζμπέκ88.

Πρόκειται διά μικρῶν σχετικῶς διαστάσεων οἰκοδόμημα, τό ὁποῖον 
δικρίνεται διά τήν ἐπιμελημένην δόμηση καί στέγαση αὐτοῦ. Οἱ 
τοῖ χοι τοῦ Τεμένους εἶναι κτισμένοι ἀπό καλῶς λαξευμένους λιθο

87. Ὁ Ὀρχάν Γαζῆ ἦτο υἱός τοῦ Ὀθμάν ἤ Ὀσθμάν.
α) Ὁ Ὀθμάν ἤ Ὀσμάν ἐγεννήθηκε κατά τό ἔτος 1259, ἔλαβε τόν τίτλον τοῦ 

Σουλτάνου τό ἔτος 1299 καί διετέλεσε Σουλτάνος μέχρι τοῦ ἔτους 1326. Πρόκειται 
διά τόν ἱδρυτήν τῆς Δυναστείας τῶν Ὀθωμανῶν, ἀπό τόν ὁποῖον ἔλαβε καί τό 
ὄνομα ἡ Αὐτοκρατορία καί ἐκαλεῖτο «Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία». Τό ἐπίθετον 
«Γαζῆς», σημαίνει «μαχητής τοῦ ἱεροῦ πολέμου (Τζιχάτ)».

β) Ὁ Ὀρχάν Γαζῆ ἐγεννήθηκε τό ἔτος 1288 καί διετέλεσε Σουλτάνος κατά τά 
ἔτη 13261359.

88. Ἡ λέξη «Χατζής» εἶναι ἀραβική καί σημαίνει «ἱεραπόδημος, προσκυνη
τής». Ὁ τίτλος αὐτός ἦτο λίαν τιμητικός καί ἐδίδετο στούς Μουσουλμάνους, οἱ 
ὁποῖοι ἐπεσκέπτοντο τούς Ἱερούς Τόπους τοῦ Ἰσλάμ (Μέκκαν, Μεδίναν) καί 
στούς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐπεσκέπτοντο τούς Ἱερούς Τόπους τοῦ Χριστιανι
σμοῦ (Βηθλεέμ, Ἱεροσόλυμα κ.λπ.) καί ἐβαπτίζοντο στόν Ἰορδάνην ποταμόν.
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πλίνθους καί κατά τό ἰσόδομον σύστημα. Κατά διαστήματα πα
ρεμβάλλονται ὁριζόντιες στρώσεις ἀπό ὀπτοπλίνθους. 

Τό οἰκοδόμημα καλύπτεται ἀπό χαμηλό, ἄνευ τυμπάνου, ἡμι
σφαιρικό τροῦλλο. Ἡ ὀροφή ἐξωτερικά φέρει κοίλα κεραμίδια. Τό 
οἰ κοδόμημα εἶναι σέ πολύ καλή κατάσταση καί λειτουργεῖ ὡς Τέμε
νος μέχρι σήμερα.

Τό Τέμενος αὐτό ἱδρύθηκε ἀπό τόν Haci Oezbek, τοῦ ὁποίου φέ
ρει καί τό ὄνομα, κατά τό ἔτος 1332 μ.Χ.

3. Ἱεροδιδασκαλεῖον Σουλεϋμάν Πασᾶ (Süleyman Pasa Medresesi)

Στό ΝΑ τμῆμα τῆς Νικαίας κεῖται τό Ἱεροδιδασκαλεῖον καί τό 
Τέμενος τοῦ Σουλεϋμάν Πασᾶ (Sueleyman Pasa Medresesi). Πρό
κειται διά παλαιάν Κορανικήν Σχολήν ἤ Ἱεροδιδασκαλεῖον89, πού 
ἱδρύθηκε στίς ἀρχές τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί ἐπί τῆς 
ἐποχῆς τοῦ Σουλτάνου Ὀρχάν Γαζῆ (Orhan Gazi: 13261359). Στό 
ἵδρυμα αὐτό ἐφοιτοῦσαν νέοι Μουσουλμάνοι, οἱ ὁποῖοι ἐμελετοῦσαν 
τό Κοράνιον καί μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν τῶν ἀποτελοῦσαν τά 
στελέχη τοῦ Μουσουλμανικοῦ κλήρου.

Ὁ Μεδρεσές αὐτός ἀνηγέρθη ἀπό τόν Σουλεϋμάν Πασᾶ (Sü
leyman Pasa)90, τοῦ ὁποίου φέρει καί τό ὄνομα, στά μέσα περίπου 
τοῦ 14ου αἰ. καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πρωϊμώτερα Μουσουλμανικά 
Τεμένη τῆς Νικαίας.

4.  Νοσοκομεῖον Δερβισῶν τοῦ Τσελεμπῆ Γιακούμπ (Zaviye Yakub 
Celebi)

Στό ΝΑ τμῆμα τῆς Νικαίας, δυτικά τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς 

89. Στήν Μεσαιωνική πόλη τῆς Ρόδου καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀπολλωνίου ὑπῆρχε 
παλαιός χριστιανικός ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ ὁποῖος ἀπετέλει τό Καθολικόν 
Μονῆς καί γύρω ἀπό αὐτόν ἦσαν προσηρτημένα τά διάφορα κτίσματα, τά ὁποῖα 
ἀνῆκαν στήν Μονήν (Τράπεζα, Ἡγουμενεῖον, Ξενώνας, Κελλιά, ἀποθῆκες κ.λπ.).

Ὅταν ἡ Ρόδος κατά τό ἔτος 1522 μ.Χ. κατελήφθη ἀπό τούς Ὀθωμανούς 
Τούρκους, ὁ ναός μετετράπη σέ Μουσουλμανικόν Τέμενος καί τά κτίρια τῆς 
Μονῆς σέ Μεδρεσέ, ἤτοι Ἱεροδιδασκαλεῖον, ὅπου ἔμεναν νέοι σπουδαστές τοῦ 
Κορανίου. Τό Ἵδρυμα ἔφερε τήν ὀνομασίαν «Χιουρμαλί Μεδρεσέ», ἤτοι «Ὁ Με
δρεσές μέ τίς χουρμαδιές», ἀπό τούς φοίνικες, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρχαν στήν αὐλήν 
αὐ τοῦ. Ἡ ὀνομασία αὐτή διατηρεῖται μέχρι σήμερα.

90. Τό ὄνομα «Σουλεϋμάν» προέρχεται ἀπό τό ἑβραϊκόν ὄνομα «Σολομών» καί 
σημαίνει «Εἰρηναῖος», ἀπό τήν ἐβαϊκήν λέξη «Σαλώμ (Schalom)» = εἰρήνη.
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Θεο τόκου, κεῖται τό Νοσοκομεῖον τῶν Δερβισῶν, τοῦ Γιακούμπ 
Τσε λεμπῆ.

Πρόκειται διά ἕνα οἰκοδόμημα, τό ὁποῖον ἱδρύθηκε στά τέλη τοῦ 
14ου αἰ. μ.Χ. ἀπό τόν Γιακούμπ Τσελεμπή (Yakub Celebi)91, τοῦ 
ὁποίου φέρει καί τό ὄνομα, διά νά χρησιμεύσει ὡς Νοσοκομεῖον 
Δερβισῶν. 

Ὁ Γιακούμπ ἦτο νεώτερος ἀδελφός τοῦ Σουλτάνου Βαγιαζήτ 
Α΄, τοῦ ἐπιλεγομένου Κεραυνοῦ (Bayazit Ι. Yildirim: 13891403). 
Ὁ Βαγιαζήτ Α΄, μόλις ἀνῆλθε στόν θρόνον, ἐδολοφόνησεν τόν 
ἀδελφόν τοῦ Γιακούμπ92 μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι διά τοῦ τρόπου 
αὐ τοῦ ἤθελε νά ἀποτρέψει ἕναν ἀγώνα σχετικά μέ τήν διαδοχήν, 
ἐπειδή, σύμφωνα μέ τό Κοράνιον: «ὁ θάνατος εἶναι προτιμώτερος, 
ἀπό τήν ἐπανάσταση»93.

5. Πράσινον Τέμενος (Yesil Camii)

Στό ΒΑ τμῆμα τῆς Νικαίας, βόρεια τῆς Λεωφόρου Ματζχάρμπεη 
(Mazharbey Caddesi), ἡ ὁποία ὁδηγεῖ ἀπό τό κέντρον τῆς πόλεως 
πρός τήν Ἀνατολικήν πύλη ἤ Πύλη τῶν Λεύκων, ΝΑ τοῦ Ἀρχαιο
λογικοῦ Μουσείου καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτό, στό ΝΑ 
τμῆμα μεγάλης Πλατείας, ὑψώνεται τό περικαλλές οἰκοδόμημα τοῦ 
Πρασίνου Τεμένους (Yesil Camii).

Τό Τέμενος ἔλαβε τήν ὀνομασίαν αὐτήν, ἐπειδή ὁ Μιναρές του 
ἐκαλύπτετο παλαιότερα μέ κεραμικά πλακίδια τύπου Νικαίας (πλα
κίδια znik), χρώματος πρασίνου (ἀπόχρωση τυρκουάζ). Τά πλα κίδια 
αὐτά ἀνῆκαν στά ὡραιότερα προϊόντα τῶν κεραμικῶν Ἐρ γαστηρίων 
τῆς Νικαίας, ἀλλά σήμερα ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπό πτωχές ἀπο
μιμήσεις κεραμικῶν πλακιδίων τῆς Κιουτάχειας (Kuetahya).

Τό Πράσινον Τέμενος ἀνηγέρθη μεταξύ τῶν ἐτῶν 13781391 μ.Χ., 
πρός τιμήν τοῦ Candarli Halil Pasa, ὁ ὁποῖος διετέλεσε Δικαστής 
στήν Νίκαιαν ἐπί τοῦ Σουλτάνου Ὀρχάν Γαζῆ (Οrhan Gazi: 1326

91. To ὄνομα «Yakub» προέρχεται ἀπό τό ἑβραϊκόν ὄνομα «Jakob», στά ἑλλη
νικά «Ἰάκωβος».

92. Κατά τήν ἐποχήν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἦτο σύνηθες τό φαι
νόμενον, ὁ ἀνερχόμενος στόν θρόνον Σουλτάνος νά δολοφονεῖ ἀδελφούς του, οἱ 
ὁποῖοι ἦσαν πιθανοί ἀνταπαιτητές του καί ἦτο δυνατόν νά ἐγείρουν δικαιώματα 
ἐπί τοῦ σουλτανικοῦ θρόνου.

93. J. Freely, Tuerkey 1992, σ. 131.
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1359) καί Μεγάλος Βεζύρης τοῦ Σουλτάνου Μουράτ Α΄ (Murat I: 
13601389).

Πρόκειται διά μεγάλων διαστάσεων οἰκοδόμημα, τό ὁποῖον χα
ρακτηρίζεται διά τήν λίαν ἐπιμελημένην δόμηση αὐτοῦ. Ἡ τοιχο
ποιία ἀποτελεῖται ἀπό λιθοπλίνθους καλῶς ἐπεξεργασμένους καί 
κτισμένους κατά τό ἰσόδομον σύστημα. Κατά τήν ἀνέγερση αὐτοῦ 
ἔγινε εὐρεία χρήση ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, τά ὁποῖα προήρχοντο 
ἀπό ἀρχαιότερα κτίσματα καί ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς οἰκοδομικά 
ὑλικά.

Τό κυρίως οἰκοδόμημα ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτο
ψη. Στό μέσον τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος. Τό 
Τέμενος ἐσωτερικά φέρει δύο κίονες, οἱ ὁποῖοι χρησιμεύουν, μαζί μέ 
τήν ἰσχυράν τοιχοποιίαν, ὡς στηρίγματα τῆς ὀροφῆς. Τό οἰκοδόμη
μα αὐτό καλύπτεται μέ χαμηλόν, τυφλόν, ἄνευ τυμπάνου, ἡμισφαι
ρικόν τροῦλλον.

Ἐσωτερικά, στό ΝΑ τμῆμα αὐτοῦ καί ἐντός τοῦ πάχους τοῦ 
τοίχου, ἀνοίγεται ἡ κόγχη προσευχῆς (Mihrab), μέ κατεύθυνση πρός 
τήν Μέκκαν. Δυτικά τοῦ κυρίως σώματος τοῦ οἰκοδομήματος εἶναι 
προσκεκολλημένον ὀρθογωνίου κατόψεως Πρόπυλον, τό ὁποῖον 
εἶναι ἀνοικτόν κατά τίς τρεῖς πλευρές αὐτοῦ. Σέ αὐτό ὑπάρχουν ἕξι 
(6) κίονες καί δύο γωνιαῖοι πεσσοί, πού χρησιμεύουν ὡς στηρίγματα 
τῆς ὀροφῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό ἕναν χαμηλόν, τυφλόν, ἄνευ 
τυμπάνου, ἡμισφαιρικόν τροῦλλον στό μέσον καί ἑκατέρωθεν αὐτοῦ 
σχηματίζεται ἀνά ἕνα φάτνωμα94.

Ἐξωτερικά καί στήν ΝΔ γωνίαν τοῦ Τεμένους ἔχει ἱδρυθεῖ ὁ Μι
ναρές.

6. Τέμενος Μαχμούτ Τσελεμπή (Mahmut Calebi Camii)

Στά ἀνατολικά τῆς κεντρικῆς Λεωφόρου τῆς Νικαίας, τῆς Λεω
φόρου Ἀτατούρκ (Atatürk Caddesi), ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπό τήν Βο
ρείαν πύλη ἤ Πύλη τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Istanbul Capısı) καί 
περατοῦται στήν Νοτίαν πύλην ἤ Πύλη τῆς Νέας Ἀγορᾶς (YeniŞehir 
Capısı), κεῖται ἕνα Τέμενος, τό ὁποῖον ἱδρύθηκε κατά τό ἔτος 1422 
μ.Χ. ἀπό τόν Μαχμούτ Τσελεμπή (Mahmut Celebi), τοῦ ὁποίου φέ
ρει καί τό ὄνομα.

94. J. Freely, Tuerkey 1992, σ. 130 (κάτοψη).
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Ὁ κυρίως χῶρος τοῦ οἰκοδομήματος ἔχει τετραγώνου σχήματος 
κάτοψη καί καλύπτεται μέ χαμηλόν, τυφλόν, ἄνευ τυμπάνου, ἡμι
σφαιρικόν τροῦλλον. Μπροστά ἀπό τό κυρίως σῶμα τοῦ Τεμένους 
κεῖται ἕνα ὀρθογωνίου κατόψεως Πρόπυλον, τό ὁποῖον καλύπτεται 
ἐπίσης μέ ἡμισφαιρικόν τροῦλλον. Ὡς στηρίγματα τῆς ὀροφῆς χρη
σιμεύουν κίονες, δύο ἀπό τούς ὁποίους προέρχονται ἀπό ἀρχαῖον 
οἰκοδόμημα, προχριστιανικῆς ἐποχῆς.

Παραπλεύρως τοῦ κυρίως σώματος τοῦ Τεμένους ὑψοῦται ὁ Μι
ναρές, τό ἄνω τμῆμα τοῦ ὁποίου φέρει διάκοσμον, πού ἀποτελεῖται 
ἀπό ὀπτοπλίνθους, ἡ ἐξωτερική ἐπιφάνεια τῶν ὁποίων εἶναι χρώμα
τος βαθέος κυανοῦ.

7. Δημόσια Λουτρά τοῦ Σουλτάνου Μουράτ (Hamam Sultan Murat)

Σέ κεντρικόν σημεῖον τῆς Νικαίας καί παρά τήν Λεωφόρου Ἀτα
τούρκ (Atatürk Caddesi), ΝΑ τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας καί σέ 
μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτόν, κεῖνται τά Δημόσια Λουτρά, τά ὁποῖα 
ἱδρύθησαν στά μέσα τοῦ 15ου αἰ. μ.Χ. ἀπό τόν Σουλτάνον Μουράτ 
Β΄ (Murat II.: 14211442 μ.Χ.) καί τοῦ ὁποίου φέρουν τό ὄνομα. 

Σημειωτέον, ὅτι οἱ Ὀθωμανοί Τοῦρκοι ἔδιδαν μεγάλην σημασίαν 
στήν καθαριότητα καί σέ ὅλες τίς πόλεις καί τούς οἰκισμούς ἀνε
γείροντο δημόσια Θερμά Λουτρά (Hamam), διά τήν ἐξυπηρέτηση 
τῶν μονίμων κατοίκων καί τῶν ἐπισκεπτῶν αὐτῶν. Ἐπίσης στίς ἰδι
ωτικές οἰκίες, ἰδιαίτερα τῶν εὐπορωτέρων τάξεων, ὑπῆρχαν Θερμά 
Λουτρά.

Ἡ παράδοση αὐτή ὑπῆρχεν ἤδη στούς ἀρχαίους Ἕλληνες, στούς 
Ρωμαίους καί στούς Βυζαντινούς, ἀπό τούς ὁποίους φαίνεται νά 
τήν ἐκληρονόμησαν καί οἱ Ὀθωμανοί Τοῦρκοι καί αὐτή διατηρεῖται 
μέχρι σήμερα.

8.  Μαυσωλεῖον Τσανταρλή Χαλήλ Πασᾶ (Türbe Candarli Halil 
Pasa)

Στό ΒΑ τμῆμα τῆς Νικαίας, βόρεια τῆς Λεωφόρου Ματζχάμπεη 
(Mazharbey Caddesi), κεῖται τό Μαυσωλεῖον τοῦ Τσανταρλῆ Χαλήλ 
Πασᾶ. Πρόκειται διά ἐπίσημον ταφικόν κατασκεύασμα (Μαυσω
λεῖον) τοῦ Candarli Halil Pasa, τοῦ 15ου αἰ. μ.Χ. Σέ αὐτό εὑρίσκεται 
ὁ τάφος τοῦ Τσανταρλῆ Χαλήλ Πασᾶ, ἀλλά καί ἄλλων Μουσουλ
μάνων.
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Ὁ Τσανταρλή Χαλήλ Πασάς ἦτο Δικαστής στήν Νίκαιαν. Ἐπίσης 
διετέλεσεν Μεγάλος Βεζύρης τοῦ Σουλτάνου Μουράτ τοῦ Β΄ (Murat 
I: 13601389), ὡς προανεφέρθη.

To Mαυσωλεῖον αὐτό εἶναι σήμερα ἡμιερειπωμένον. Διακρίνον
ται λείψανα οἰκοδομημάτων καί πολλοί τάφοι στήν αὐλή του.

9.Τέμενος Ἐσρέφ Ρούμη (Esref Rumi Camii)

Στό ΒΑ τμῆμα τῆς πόλεως, ἀνατολικά τῆς ὁδοῦ Ἐσρέφογλου 
(Esrefoglu Sok.) κεῖται τό Τέμενος Ἐσρέφ Ρούμη. Τοῦτο ἱδρύθηκε 
κατά τόν 150ν αἰ. μ.Χ. ἀπό τόν Ἐσρέφ Ἀμπντουλλάχ Ρούμη (Esref 
Abdullah Rumi)95, τοῦ ὁποίου φέρει καί τό ὄνομα.

Στήν αὐλή τοῦ Τεμένους διατηροῦνται πολυάριθμοι τάφοι.

10. Τέμενος Κουντμπεντήν (Kudbeddin Camii)

Στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς πόλεως, βόρεια τῆς Λεωφόρου Ματ
ζχάρμπεη (Mazharbey Caddesi), δυτικά τοῦ Πρασίνου Τεμένους 
καί ΒΑ τοῦ μαυσωλείου τοῦ Χαλήλ Πασᾶ, κεῖται ἕνα Τέμενος, τό 
ὁποῖον ἱδρύθηκε κατά τό ἔτος 1492 μ.Χ. ἀπό τόν Κουντμπεντήν 
(Kudbeddin), τοῦ ὁποίου φέρει καί τό ὄνομα. 

Παρά τόν κυρίως χῶρον τοῦ οἰκοδομήματος ἔχει κτισθεῖ ὁ Μι
ναρές, πού φέρει διάκοσμον, ἀποτελούμενον ἀπό ὀπτοπλίνθους, 
τῶν ὁποίων ἡ ἐπιφάνεια εἶναι ἑσμαλτωμένη καί φέρουν χρῶμα πρά
σινον.

Τό Τέμενος αὐτό εἶναι σήμερα ἐρειπωμένον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ἡ ἐπιτόπιος συστηματική μελέτη καί ἡ σέ βάθος ἔρευνα τῆς 
ἱστορίας καί τῶν μνημείων τῆς πόλεως τῆς Νικαίας (σημερινή πόλη 
İznik) τῆς Βιθυνίας, μᾶς ὁδηγεῖ μεταξύ ἄλλων καί στά ἀκόλουθα 
συμπεράσματα: 

1. Τό ΒΔ τμῆμα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἤ Ἀνατολίας (σημερινῆς Τουρ
κίας) ἔφερε κατά τήν ἀρχαιότητα τό ὄνομα Βιθυνία. Αὐτή ἡ περιοχή 
χαρακτηρίζεται ἀπό χαμηλούς γηλόφους, ἔχει ἐκτεταμένες, εὔφορες 
πεδιάδες καί κοιλάδες καί ἄφθονα ὕδατα (ποταμούς, λίμνες, πηγές). 

95. Τό ἐπίθετον «esref» σημαίνει: πολύ εὐγενής, πολύτιμος, ἰδιαίτερα εὐνοϊκός 
καί τό «rumi» σημαίνει Ρωμαῖος, Ρωμιός.



Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

72 73

Ὑπάρχουν πυκνοί ἐλαιῶνες, πολλά ὀπωροφόρα δένδρα καί ἐκτε
ταμένοι ἀμπελῶνες. Καλλιεργοῦνται δημητριακά, καλαμπόκι, ὄσ
πρια, βαμβάκι, καπνός, λαχανικά κ.λπ. Οἱ πλαγιές τῶν ὑψωμάτων 
καλύπτονται ἀπό δάση πεύκων καί κυπαρίσσων. Τό κλίμα τῆς πε
ριο χῆς εἶναι εὔκρατο καί πολύ ὑγιεινό.

2. Στό κέντρο περίπου αὐτῆς τῆς εὐνοημένης ἀπό τήν φύση καί 
πολύ πλούσιας περιοχῆς καί ἐπί τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς τῆς λίμνης 
Ἀσκανίας ἤ Λίμνης τῆς Νικαίας (İznik GÖlü), ἱδρύθηκε κατά τό ἔτος 
316 π.Χ. ἀπό τόν Στρατηγό τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου (356323 π.Χ.) 
Ἀντίγονο τόν Μονόφθαλμο ἤ Κύκλωπα (381301 π.Χ.) μία πόλη, ἡ 
ὁποία ἔλαβε τό ὄνομα Ἀντιγόνεια.

3. Κατά τό ἔτος 301 π.Χ. τήν πόλη κατέλαβε ὁ ἐπίσης Στρατηγός 
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καί βασιλεύς τῆς Θράκης Λυσίμαχος (360/355
282 π.Χ.) καί τήν ὀνόμασε Νίκαια, πρός τιμήν τῆς ἀποθανούσης 
πρώτης συζύγου του, κόρης τοῦ Ἀντιπάτρου. 

4. Ἡ Νίκαια ἀπέκτησε πολύ ἰσχυρά ὀχύρωση, ἡ ὁποία ἀπετε
λεῖτο ἀπό τείχη, πού ἐνισχύοντο κατά διαστήματα μέ πύργους καί 
ἡ ὁποία διατηρεῖται σέ καλή σχετικά κατάσταση μέχρι σήμερα. Ἐπί 
τῶν τειχῶν τῆς πόλεως καί στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα (Α, 
Δ, Β καί Ν) ἠνοίγοντο ἰσάριθμες πύλες, πού ἔφεραν μνημειώδεις 
προσόψεις, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ τρεῖς διατηροῦνται μέχρι σήμερα.

5. Ἡ πόλη ἐσχεδιάσθηκε καί οἰκοδομήθηκε κατά τό λεγόμενο 
«Ἱπποδάμειον σύστημα», σύμφωνα μέ τό ὁποῖον ὑπῆρχαν μεγάλες, 
εὐθεῖες καί εὐρεῖες Λεωφόροι καί δρόμοι, πού ἔβαιναν παράλλη
λα μεταξύ των καί ἐτέμνοντο κάθετα ἀπό ἄλλες λεωφόρους καί 
δρόμους. Εἶχαν προβλεφθεῖ χῶροι διά δημόσιες πλατεῖες, δημόσια 
οἰκοδομήματα καί χῶροι ἀναψυχῆς.

6. Ἡ Νίκαια ἐκοσμήθηκε μέ διάφορα δημόσια οἰκοδομήματα, με
ταξύ τῶν ὁποίων συγκατελέγοντο καί τά ἑξῆς: Ἱερά, ναοί διαφόρων 
θεῶν, Θέατρον χωρητικότητας 15.000 θεατῶν, Στάδιον, Γυμνάσιον, 
Ὑδραγωγεῖον, δημόσια Λουτρά κ.λπ.

7. Ἡ πόλη, ἡ ὁποία εὑρίσκετο στό κέντρο περίπου τοῦ τότε 
γνωστοῦ κόσμου, ἀποτελοῦσε σπουδαῖο συγκοινωνιακό κόμβο καί 
γέφυρα μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως, Βορρᾶ καί Νότου καί σταυ
ροδρόμι λαῶν καί πολιτισμῶν, τόπον ἀνταλλαγῆς προϊόντων καί 
ἰδεῶν καί ἐγνώρισε μεγάλη ἀκμή.

8. Ὅταν κατά τό ἔτος 74 π.Χ. ἡ Βιθυνία ἐνσωματώθηκε στήν Ρω
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μαϊκή Αὐτοκρατορία, ἡ Νίκαια ἀπέβη μία ἀπό τίς σημαντικότερες 
πόλεις τῆς ρωμαϊκῆς Ἐπαρχίας τῆς Ἀσίας καί πρωτεύουσα τῆς Βι
θυνίας. Τόσον οἱ Ρωμαῖοι Αὐτοκράτορες, ὅσον καί οἱ Διοικητές τῆς 
περιοχῆς ἔδειξαν ἐξαιρετική εὔνοια πρός τήν πόλη αὐτήν. 

9. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς νέας θρησκείας τῆς ἀγά
πης, τῆς ἀνοχῆς, τῆς συναδελφώσεως λαῶν, ποικίλων παρα δόσεων 
καί πολιτισμῶν καί ἡ βαθμιαία διάδοση αὐτοῦ, συνετέλεσε, ὥστε ὁ 
πληθυσμός τῆς περιοχῆς νά ἐκχριστιανισθεῖ καί ἡ Νίκαια ἀπό ἐνωρίς 
κατέστη ἕδρα χριστιανοῦ Ἐπισκόπου. Πρῶτος γνωστός Ἐπίσκοπος 
αὐτῆς εἶναι ὁ Θέογνις, ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος στήν Α΄ Οἰκουμενική 
Σύνοδο.

10. Στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας συνεκλήθη ὑπό τοῦ Αὐτοκράτορος 
Μεγάλου Κωνσταντίνου (313337 μ.Χ.) ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος 
τό 325 μ.Χ., ἐξ αἰτίας τῆς ἀρειανικῆς ἔριδος. Ἡ Σύνοδος διεκήρυξε 
τό « ὁμοούσιον» τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα καί ἐξέδωσε Σύμβολον 
Πίστεως (Σύμβολον Νικαίας), τό ὁποῖον ἀργότερα συνεπληρώθη 
ἀπό τήν Β΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον (Κωνσταντινούπολις 381 μ.Χ.) 
καί ὀνομάσθηκε «Σύμβολον Νικαίας Κωνσταντινιουπόλεως». Τοῦ
το παραμένει σέ χρήση ἔκτοτε καί μέχρι σήμερον σέ ὅλες τίς μεγάλες 
χριστιανικές Ἐκκλησίες.

11. Τήν Νίκαια εὐνόησαν οἱ Αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου, τῶν 
ὁ ποίων ἀπετέλει θέρετρο. Ἰδιαιτέραν εὔνοια ἔδειξε πρός αὐτήν ὁ Αὐ
 τοκράτορας Ἰουστινιανός (527565), ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἀνή
γειρεν μεγαλοπρεπεῖς ναούς, ἵδρυσε Μονές (ἀνδρικές καί γυναικεῖες), 
ἀνακαίνισε τό Ὑδραγωγεῖον, ἐπεσκεύασε τά τείχη καί γενικά ἐβοήθη
σε στήν περαιτέρω ἀνάπτυξη τῆς πόλεως καί γενικότερα τῆς περιο
χῆς.

12. Στήν Νίκαια συνῆλθε ἐπίσης ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος τό 
ἔ τος 787 μ.Χ., ἐξ ἀφορμῆς τῶν εἰκονομαχικῶν ἐρίδων. Ἡ Σύνοδος 
αὐτή διεκήρυξε μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἐπιτρέπεται ἡ χρήση τῶν εἰκόνων 
στούς ναούς καί ἐθέσπισε τήν ἀπόδοση τιμῆς καί ὄχι λατρείας πρός 
αὐτές, ἐπειδή «ἡ τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει», σύμφωνα μέ 
τήν διδασκαλία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

13. Ἀργότερα καί κατά τό ἔτος 1078 μ.Χ. ἡ Νίκαια κατελήφθη 
ἀπό τούς Τούρκους, ὅμως σύντομα καί κατά τό ἔτος 1097 ἡ πόλη 
ἀνακατελήφθη καί ἀποδόθηκε στούς Βυζαντινούς. 

14. Ὅταν κατά τό ἔτος 1204  μ.Χ. ἡ Κωνσταντινούπολη κατε
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λήφθη ἀπό τούς συμμετέχοντες στήν Δ΄ Σταυροφορία, ὁ Αὐ το
κράτορας, ἡ Κυβέρνηση, ὁ Πατριάρχης καί ὅλοι οἱ Ἄρχοντες τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως κατέφυγαν στήν Νίκαια. Ἔτσι ἱδρύθηκε ἡ 
Αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας (12041261 μ.Χ.), ἡ ὁποία ἀπετέλεσε τόν 
νόμιμο διάδοχο καί συνεχιστή τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐκεῖ 
οἱ Βυζαντινοί κατώρθωσαν νά ἀνασυντάξουν τίς δυνάμεις των καί 
ἐπέτυχαν ἔτσι νά ἀνακαταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη κατά τό 
ἔτος 1261. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ κατέστη δυνατόν νά συνεχισθεῖ ἐπί 
δύο περίπου αἰῶνες ἀκόμη ἡ ζωή τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

15. Μετά τήν ἅλωση τῆς Προύσας κατά τό ἔτος 1326 μ.Χ. ἡ Νίκαια 
περιῆλθε στόν Σουλτάνον Ὀρχάν Γαζῆ (13261359). Κατά τό ἔτος 
1331 μ.Χ. ἡ Νίκαια καί ἡ Βιθυνία κατελήφθησαν ὁριστικά πλέον ἀπό 
τούς Ὀθωμανούς Τούρκους. Στήν πόλη ἱδρύθησαν πολλά δημόσια 
οἰκοδομήματα (Μουσουλμανικά Τεμένη, Μεδρεσές, Μαυσωλεῖα, 
Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα, δημόσια Λουτρά κ.λπ.) 

16. Στήν Νίκαια ἐλειτούργησαν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 16ου ἕως πε
ρίπου τα μέσα τοῦ 18ου αἰ. μ.Χ. ἐργαστήρια κεραμικῆς, τά ὁποῖα ἐδη
μιούργησαν μίαν ἰδιαιτέρα τεχνική καί τεχνοτροπία καί κατέστησαν 
διεθνῶς γνωστά τά προϊόντα των. Σέ αὐτά παρήγοντο τά περίφημα 
κεραμικά τῆς Νικαίας (κεραμικά İznik), τά ὁποῖα ἐγνώρισαν μεγάλη 
διάδοση. Αὐτά ἐμιμήθησαν καί σέ ἄλλες περιοχές, μεταξύ τῶν ὁποίων 
συγκαταλέγεται καί ἡ Ρόδος, ὅπου παρήγοντο τά λεγόμενα «Ροδίτι
κα πινάκια», τά ὁποῖα μέ τήν σειράν τῶν ἀπέκτησαν μεγάλη φήμη.

17. Ἡ Νίκαια σήμερα ἀποτελεῖ μιάν πόλη, μέ πλούσια ἱστορία καί 
πολλά μνημεῖα, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τήν ἑλληνορρωμαϊκή 
περίοδο, τήν βυζαντινή ἐποχή καί τούς χρόνους τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας.
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Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ 
Ἔφορος Ἀρχαιοτήτων E.Τ.

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ  
ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

1. Θέση καί ὀνομασία

Στή Θράκη, ΒΔ. τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί σέ ἀπόσταση 230 
χλμ. σέ εὐθεία γραμμή ἀπό αὐτήν1, ΒΑ. τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καί 
σέ ἀπόσταση 120 χλμ. περίπου σέ εὐθεία γραμμή ἀπό αὐτήν, στή 
συμβολή τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου («Μαρίτσα», τουρκικά «Μερίτς»), ὁ 
ὁποῖος ἀποτελεῖ καί τό φυσικό ὅριο, τό ὁποῖο χωρίζει τήν Ἑλλάδα 
ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Τουρκία καί τῶν παραποτάμων αὐτοῦ Ἄρδα 
καί Τόνσου2 ἤ Τούντζα, ἐπί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας κεῖται ἡ 
Ἀδριανούπολη3.

1. Ἡ Ἀδριανούπολη ἀπέχει σιδηροδρομικῶς ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη 318 
χλμ.

2. Νικολαΐδης 1993, Ι, 12.
3. Ἐπιθυμῶ, νά ἐκφράσω καί ἀπό τήν θέση αὐτή τίς θερμές μου εὐχαριστίες 

πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἐβοήθησαν τόν γράφοντα 
καί συνέβαλαν οὐσιαστικά στήν ὁλοκλήρωση τῆς παρούσης μελέτης. Εἰδικώτερα 
εὐχαριστῶ τούς ἑξῆς:

α΄) Τόν φιλόξενο λαό τῆς γείτονος Τουρκίας γιά τήν φιλόφρονα ὑποδοχή, τήν 
συμπαράσταση καί βοήθειά του, β΄) τούς Τούρκους συναδέλφους γιά τήν συν
δρομή καί βοήθειά των, γ΄) τούς κατοίκους τῆς Δυτικῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι κα τά
γονται ἀπό τήν Ἀδριανούπολη καί εἰδικώτερα τούς Συλλόγους Ἀδριανουπολιτῶν 
Ἀλεξανδρουπόλεως καί Κομοτηνής Θράκης, γιά τίς πολύτιμες πληροφορίες των, 
δ΄) τήν κυρία Κυριακή Σαββουλίδου, ἀνεψιά τοῦ ἀειμνήστου συγγραφέα Νίκου Π. 
Νικολαΐδη, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπό τήν Ἀδριανούπολη καί ἐδημοσίευσε τό πολύ 
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Ἡ πόλη ἱδρύθηκε ἀπό τόν μεγάλο Ρωμαῖο αὐτοκράτορα Ἀδρια
νό (Publius Aelius Trajanus Hadrianus)4 τό ἔτος 125 μ.Χ., ἀπό τόν 
ὁποῖον ἔλαβε καί τήν ὀνομασία αὐτῆς. Στήν ἴδια θέση εὑρίσκε
το ἀρχαία πολίχνη, ἡ ὁποία στή θρακική γλώσσα ἔφερε τήν ὀνο
μασία «Uskudama»5. Ἡ πόλη στήν τουρκική γλώσσα ὀνομάζεται 
«Edirne»6, στήν γερμανική Adrianopel καί στή γαλλική Adrianople7.

Ἡ Ἀδριανούπολη κεῖται σέ εὔφορη πεδιάδα8 καί λόγῳ τῆς ὑπάρξε
ως πλησίον αὐτῆς περισσοτέρων ποταμῶν, ἡ περιοχή ἀρδεύεται 
ἀπό τά νερά των καί εὐνοεῖται ἡ ἀνάπτυξη τῆς γεωργίας. Ἡ πόλη 
ἀπέκτησε μεγάλη σπουδαιότητα μεταξύ ἄλλων καί λόγῳ τῆς στρα
τηγικῆς θέσεως, στήν ὁποία εὑρίσκετο. Ἔκειτο ἐπί τῆς λεγομένης 
στρατιωτικῆς ὁδοῦ (HeeresStrasse) τῶν Τούρκων, ἡ ὁποία ἐκκι
νοῦσε ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί ὁδηγοῦσε στό Βελιγράδι καί 
ἀκολούθως στήν κεντρική Εὐρώπη.

Ἡ Ἀδριανούπολη στά τέλη τοῦ 19ου καί στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. μ.Χ. 
ἐχωρίζετο σέ δύο μέρη, ἤτοι: τήν κυρίως πόλη καί τά προάστεια. Τό 
ἄστυ, τό ὁποῖο περιεβάλλετο ὑπό τείχους, ἐκατοικεῖτο κυρίως ἀπό 
Ἕλληνες. Τά κύρια προάστεια ἦσαν τέσσερα, τά ἑξῆς:

α) Ἀτπαζάρ. Τό προάστειο Ἀτπαζάρ ἐξετείνετο ἀπό ΒΔ. πρός 
ΝΑ. πρός τόν ποταμό Τόνσον ἤ Τούντζαν καί ἐκατοικεῖτο κυρίως 

σπουδαῖο βιβλίο: «Νίκου Π. Νικολαΐδη, Ἡ Ἀδριανοῦ μας, ΙΙΙ (Ἀθήνα 1993)» καί 
πού εἶχε τήν εὐγενῆ καλοσύνη νά μοῦ ἀποστείλει ἡ κ. Κ. Σαββουλίδου καί ε΄) τήν 
σύζυγο καί συνεργάτιδα Δρ. Μαρία Gehlhoff  Βολανάκη, Ἰατρόν καί τά παιδιά 
μας Ἠλία καί Χριστίνα, γιά τήν ἠθική στήριξη, κατανόηση καί βοήθειά των.

4. Ὁ Ἀδριανός ἐγεννήθη τό ἔτος 76 μ.Χ. στήν Ἱσπανία, ἀνῆλθε στό θρόνο 
τό ἔτος 117 καί παρέμεινε μέχρι τοῦ θανάτου του, τό 138 μ.Χ., ὑπῆρξε δέ ἕνας 
ἀπό τούς ἐπιφανέστερους Ρωμαίους αὐτοκράτορες. Ἦτο γνώστης τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας καί κάτοχος τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καί παιδείας καί εὐνόησε τούς 
Ἕλληνες καί τόν ἑλληνικό πολιτισμό. Ὁ Ἀδριανός ἀνήγειρε λαμπρά οἰκοδομήμα
τα σέ διάφορες πόλεις τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα 
διατηροῦνται μέχρι σήμερα.

5. Νικολαΐδης 1993, Ι, 54.
6. Ἡ ὀνομασία Edirne ἀποτελεῖ προφανῶς παραφθορά τοῦ «Ἀδριανούπολις».
7. Μοσχόπουλος, ἀχρονολόγητο, 636641.
8. Τήν Ἀδριανούπολη ἐπισκέφθηκε ὁ γράφων καί ἐμελέτησε ἐπί τόπου 

τήν Ἱστορία καί τά Μνημεῖα της ἀπό 14 ἕως 16 Ἰουνίου 2003. Στήν Τουρκία  
Εὐρωπαϊκή καί Ἀσιατική, διασώζεται πλῆθος ἀρχαίων λειψάνων, μνημείων καί 
ἱστορικῶν καταλοίπων, προερχομένων ἀπό τὴν ἀπωτάτη ἀρχαιότητα καί ἐξι
κνουμένων μέχρι σήμερα. Αὐτά προέρχονται ἀπό πολλούς καί διαφόρους λαούς 
καί πολιτισμούς, οἱ ὁποῖοι ἤκμασαν στίς περιοχές αὐτές, Βολανάκης 2000, 1164.
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ἀπό Τούρκους καί Ἀρμενίους. β) Κιρισχανέ. Τό προάστειο Κιρι
σχανέ (Kirishane)9 ἐκατοικεῖτο ἀπό Τούρκους, Ἕλληνες, Ἑβραίους, 
Ἀρμενίους καί λίγους Βουλγάρους. γ) Κιγίκ ἤ Καίκ (Κιγίκιον). Τό 
προάστειο Κιγίκ ἤ Κιγκίκι10 ἐκατοικεῖτο σχεδόν ἀποκλειστικά ἀπό 
Τούρκους. δ) Γιλντιρίμ. Τό προάστειο τῆς Ἀδριανουπόλεως Γιλν
τιρίμ11, τό ὁποῖο ἔλαβε τό ὄνομά του πιθανώτατα ἀπό τόν Σουλτάνο 
Βαγιαζίτ Α΄, Χάν, τόν ἐπονομαζόμενο «Γιλντιρίμ», ἤτοι «Κεραυνόν» 
ἤ «Λαίλαπα»12, ἔκειτο μεταξύ τῶν ποταμῶν Ἕβρου καί Τούντζα καί 
μεταξύ τῶν κατοίκων του ὑπερεῖχε τό ἑλληνικό στοιχεῖο.

Στήν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ Ἕβρου (δυτικά) ἔκειτο τό ὡραῖο Καρά
ἀγάτς, ἡ κατόπιν δική μας Ὀρεστειάδα, τό ὁποῖο ἦτο τό θερινό 
ἐνδιαίτημα τῶν εὐπόρων καί τῶν Εὐρωπαίων.

Στό εὑρισκόμενο παρά τήν Ἀδριανούπολη «Ντεμίρτάς» (σιδε
ρένιο λιθάρι), τό ὁποῖο ἔλαβε αὐτήν τήν ὀνομασία ἀπό ἕναν ἀπό 
τούς πρώτους Διοικητές τῆς πόλεως, διέμεινε ὁ βασιλεύς τῆς Σουη
δίας Κάρολος ΙΒ΄ (16821718) καί κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό 
τῆς 21ης Φεβρουαρίου ἕως τήν 1η Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1713.

Ἡ Ἀδριανούπολη εἶχε περιφέρεια μήκους 6 χλμ. Ἡ πόλη ἦτο 
ὡραιο τάτη, διότι ἐξετείνετο σέ εὔφορα ἐδάφη, εἶχε κήπους καί κα
τάφυτες τοποθεσίες, μέ ἄφθονα νερά. Στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. μ.Χ. ἡ 
πόλη εἶχε ἑπτά γέφυρες, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ δύο εὑρίσκοντο στόν πο
ταμό Ἕβρο καί οἱ πέντε στόν ποταμό Τούντζα. Ἡ μεγαλύτερη ἀπό 
τίς γέφυρες αὐτές εὑρίσκετο ἐπί τοῦ ποταμοῦ Τούντζα, ἐκτίσθηκε 
μετά τήν κατάκτηση τῆς Ἀδριανουπόλεως ὑπό τῶν Τούρκων, ὑπό 
τοῦ ἑλληνικῆς καταγωγῆς ΓαζῆΜιχαήλ, ἀπό τόν ὁποῖον ἔλαβε καὶ 
τό ὄνομα. Ἡ γέφυρα αὐτή (μήκους 758 καί πλάτους 8.00 μ.) ἥνωνε 
τό προάστειο Γιλντιρίμ μετά τοῦ κυρίως ἄστεως.

9. Νικολαΐδης 1993, Ι, 156157.
10. Νικολαΐδης 1993, Ι, 158161.
11. Νικολαΐδης 1993, Ι, 151153.
12. Ὁ Σουλτάνος Βαγιαζίτ Α΄, ὁ ὁποῖος ὀνομάσθηκε «Κεραυνός» ἤ «Λαῖλαψ», 

γιά τήν ταχύτητα μετά τῆς ὁποίας ἐνεργοῦσε, ἦτο υἱός τοῦ Σουλτάνου Μουράτ 
Α΄ (1359  1389). Ἐγεννήθη τό ἔτος 1347, διεδέχθη τόν πατέρα του τό ἔτος 1389, 
συνελήφθη αἰχμάλωτος ὑπό τοῦ Ταμερλάνου τό ἔτος 1402, κατά τήν μάχη τῶν 
Ἐθνῶν τῆς Ἅγκυρας καί ἀπεβίωσε τήν 8η Μαρτίου τοῦ ἔτους 1403 μ.Χ. στό 
Ἀκσεχίρ. Ἡ σορός του μετεφέρθη καί ἐτάφη στήν Προῦσα.
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 2. Σύντομη ἱστορική ἐπισκόπηση

 Ἡ Ἀδριανούπολη, ὡς ἤδη ἀνεφέρθη, ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ρωμαῖο 
αὐτοκράτορα Ἀδριανό (117138 μ.Χ.), στή θέση τῆς ἀρχαίας θρακι
κῆς πολίχνης τῶν Ὀδρυσσῶν «Uskudama». Ὑπό τῶν Ἑλλήνων 
ὀνο μάσθηκε «Ὀρεστειάς», ἐπειδή, σύμφωνα μέ ὑπάρχουσα παλαιά 
παράδοση, ἱδρύθηκε ὑπό τοῦ Ὀρέστου, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀγαμέμνονα 
καί τῆς Κλυταιμήστρας13. Ἡ Ἀδριανούπολη διετήρησε τήν ὀνομασία 
της κατά τούς ἑπόμενους αἰῶνες συνεχῶς, δημωδέστερον δέ ἐκα
λεῖτο «Ἀντριανοῦ» καί στήν τουρκική γλώσσα Edirne. Ἡ πόλη, λόγῳ 
τῆς πολύ εὐνοϊκῆς θέσεως στήν ὁποίαν εὑρίσκετο ἀπέκτησε μεγάλη 
σπουδαιότητα ἤδη ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Κατά 
τήν διοικητική διαίρεση, ἡ ὁποία ἐθεσπίσθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτο
ρα Διοκλητιανό (284305 μ.Χ.) στά τέλη τοῦ 3ου αἰ. μ.Χ., ἡ Ἀδρια
νούπολη ἦτο πρωτεύουσα πόλη τῆς Ἐπαρχίας Αἰμιμόντου, ἡ ὁποία 
ἀνῆκε σέ μίαν ἀπό τίς τέσσερεις Διοικήσεις τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους, 
τήν Θράκη καί ἔφθανε μέχρι τά παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου καί 
τῆς Ἀγχιάλου14. Ἐπειδή ἡ Ἀδριανούπολη εἶχε ἀποβεῖ κέντρο ἐπικοι
νωνίας μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως, ἀνεδείχθηκε πόλη ἐμπορική 
καί βιομηχανική καί ἐγνώρισε μεγάλη ἀκμή, τήν ὁποία διετήρησε 
ἐπί μακρό χρονικό διάστημα. Ὡς θρακική πόλη ἡ Ἀδριανούπολη 
ἐκληρονόμησε ἀπό τήν ἀρχαιότητα πλούσια παράδοση λατρευτική 
καί ὀργιαστική. Ὁ Χριστιανισμός, ἄν καί θά πρέπει νά ἔγινε ἐνωρίς 
γνωστός στήν περιοχή τῆς Θράκης, ὅμως ἄργησε νά διαδοθεῖ στήν 
Ἀδριανούπολη, λόγῳ τῆς συντηρητικότητας τῶν κατοίκων της. Πι
θανῶς κατά τόν 4ον αἰ. μ.Χ. διεδόθη εὑρέως στήν Ἀδριανούπολη ἡ 
νέα θρησκεία. Στήν Ἀδριανούπολη καί στήν γύρω ἀπό αὐτήν περι
οχή ἔλαβαν χώραν πολυάριθμα καί σπουδαῖα ἱστορικά γεγονότα, 
μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καί τά ἑπόμενα:

Περί τό ἔτος 312 μ.Χ. παρά τήν Ἀδριανούπολη ὁ Λικίνιος ἐνίκησε 
τόν Μαξιμίνον. Τό 322 μ.Χ. στήν ἴδια θέση ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος 
(313337 μ.Χ.) ἐνίκησε τόν Λικίνιον. Ἡ νίκη αὐτή ἦτο ἀποφασιστι

13. Ἡ σύζυγος τοῦ Ἀγαμέμνονα, τοῦ βασιλέως τῶν Μυκηνῶν, ὀνομάζετο Κλυ
ταιμήστρα ἤ Κληταιμνήστρα. Ὁ πρῶτος τύπος εἶναι ἀρχαιότερος καί ἀπαντᾶ 
στίς ἐπιγραφές. Ἡ Κλυταιμήστρα ἦτο –σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική μυθο
λογία– κόρη τοῦ Τυνδάρεω καί τῆς Λήδας καί ἀδελφή τῆς ὡραίας Ἑλένης καί τῆς 
Τιμάνδρας, Ζαφειρόπουλος, ἀχρονολόγητο, 598.

14. Γριτσόπουλος 1962, 453454.
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κῆς σημασίας γιά τό μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ15. Τό ἔτος 378 μ.Χ. 
στήν περιοχή τῆς Ἀδριανούπολεως ἔλαβε χώρα φονική μάχη μετα
ξύ τῶν Ρωμαίων καί τῶν Γότθων, κατά τήν ὁποίαν ἐφονεύθηκε ὁ 
Ρωμαῖος αὐτοκράτορας Οὐάλης (364378). Κατά τήν περίοδο τῶν 
βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν (τέλη 4ουἀρχές 5ου αἰ. μ.Χ.) ἡ πόλη ἐδέχθη 
περισσότερες φορές ἐπιθέσεις ὑπό τῶν βαρβαρικῶν φύλων, ἀλ
λά ἐσώθηκε, λόγῳ τῶν τειχῶν της, ἐνῶ ἄλλες θρακικές πόλεις κα
τεστράφησαν. Τό ἔτος 528 μ.Χ. πλησίον τῆς Ἀδριανουπόλεως ἔλαβε 
χώρα μάχη μεταξύ Βυζαντινῶν καί Σλάβων, οἱ ὁποῖοι κατῆλθαν ἀπό 
τά μέρη τοῦ Δουνάβεως. Τό 559 ἔλαβε χώρα ἄλλη μάχη μεταξύ τῶν 
Οὔννων τοῦ Ζαβεργᾶ καί Βυζαντινῶν, ὅταν ὁ γηραιός στρατηγός 
Βελισσάριος ἔσωσε τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία. Τό ἔτος 586 ἐπο
λιορκήθηκε ἡ Ἀδριανούπολη ὑπό τῶν Ἀβάρων, ἀλλά ἀντέστη ἐπι
τυχῶς. Πλησίον τῆς Ἀδριανουπόλεως κατά τό ἔτος 811 ἔλαβε χώρα 
μάχη μεταξύ τῶν Βυζαντινῶν στρατευμάτων, ὑπό τόν αὐτοκράτορα 
Νκηφόρον Α΄ (802811) καί τῶν Βουλγάρων, ὑπό τόν Κροῦμο, κατά 
τήν ὁποία ἑνικήθησαν οἱ Βυζαντινοί καί ὁ Νικηφόρος ἐφονεύθη. 
Τό ἔτος 813 ἡ Ἀδριανούπολη ἐκυριεύθηκε ὑπό τῶν Βουλγάρων, 
τῶν ὁποίων ἡγεῖτο ὁ Κροῦμος (802814) καί βραδύτερον ἐπί τῆς 
ἐποχῆς τοῦ βασιλέως τῶν Βουλγάρων Συμεών (893927) ἡ πόλη 
ἐδοκιμάζετο δεινῶς. Τό ἔτος 894 ἔλαβε χώρα ἡ περίφημη μάχη παρά 
τό «Βουλγαρόφυγον», σέ ἀπόσταση πενήντα χλμ. περίπου ΝΑ. τῆς 
Ἀδριανουπόλεως. Κατά τά ἔτη 914 καί 923 ἡ Ἀδριανούπολη ἐπολι
ορκήθηκε καί ἐκυριεύθηκε ὑπό τῶν Βουλγάρων, παρά τήν γενναία 
ἀντίσταση τῶν στρατευμάτων, πού τήν ὑπερασπιζόταν καί τῶν 
κα τοίκων αὐτῆς. Ἀπό τήν Ἀδριανούπολη κατήγετο ὁ ἱδρυτής τῆς 
Μακεδονικῆς Δυναστείας Βασίλειος Α΄ ὁ Μακεδών (867886). Τό 
παλαιόν Θέμα τῆς Μακεδονίας καί Θράκης ἐτεμαχίσθηκε σέ τέσσε
ρα καί μεταξύ αὐτῶν ἐδημιουργήθηκε τό Θέμα Ἀδριανουπόλεως
Διδυμοτείχου, ὑπό τοῦ Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου (9631025), τό 
ὁποῖο ἐξετείνετο ἀπό τήν παραλία τοῦ Αἰγαίου Πελάγους μέχρι τοῦ 
Αἵμου.

Κατά τήν Γ΄ Σταυροφορία καί κατά τό ἔτος 1189, ὁ Φρειδερίκος 
Βαρβαρόσσας (11521190) ἔφθασε στήν Ἀδριανούπολη καί στίς 27
81190 συνῆψε ταπεινωτική εἰρήνη διά τό Βυζάντιον. Ὅταν κατά 
τήν Δ΄ Σταυροφορία (1204) καί μετά τήν κατάληψη τῆς Κωνσταντι

15. Freely 1992, 145.
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νουπόλεως ὑπό τῶν Σταυροφόρων, διενεμήθη ἡ Βυζαντινή Αὐτο
κρατορία, μεταξύ τῶν νοτίων μερῶν τῆς Θράκης συμπεριελαμβάνε
το καί ἡ Ἀδριανούπολη, τήν ὁποίαν ἔλαβε ὁ Γάλλος κόμης τῆς 
Φλάνδρας Βαλδουῖνος.

Τό ἔτος 1361 οἱ Τοῦρκοι ὑπό τόν ΛαλάΣαχίν κατέλαβαν τήν 
Ἀδρια νούπολη16. Κατά τό ἔτος 1365 ὁ Σουλτάνος Μουράτ Α΄, ὁ 
ἐπι λεγόμενος Γαζῆς, ἤτοι νικητής ἤ Hudavendigar ἤτοι «ἡγεμών» 
(13591389) μετέφερε τήν πρωτεύουσα αὐτοῦ στήν Ἀδριανούπολη, 
ὅπου καί ἀνήγειρε ὡραιότατα ἀνάκτορα, κείμενα παρά τίς ὄχθες 
τοῦ ποταμοῦ Τόνσου ἤ Τούντζα. Δυστυχῶς ἀπό τά ἀνάκτορα αὐτά 
δέν διατηροῦνται λείψανα. Ἡ Ἀδριανούπολη ἐχρησίμευσε ὡς πρω
τεύουσα τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἕως τό ἔτος 1453, ὅταν 
κατελήφθη ἡ Κωνσταντινούπολη καί τότε ἡ πρωτεύουσα τοῦ 
Κράτους μετεφέρθη σέ αὐτήν. 

Ἡ Ἀδριανούπολη ἐξηκολούθησε καί μετά ταῦτα νά ἔχει μεγάλη 
σπουδαιότητα καί ἦτο ἡ δεύτερη πρωτεύουσα (συμπρωτεύουσα) τῆς 
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, γι’ αὐτό καί ἐκοσμήθηκε μέ σπουδαῖα 
μουσουλμανικά Τεμένη καί ἄλλα μνημεῖα, τά ὁποῖα ἀνηγέρθησαν 
ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν Σουλτάνων, πολλά τῶν ὁποίων διατηροῦνται 
μέχρι σήμερα καί περί τῶν ὁποίων θά γίνει λόγος κατωτέρω.

Τό ἔτος 1444 ἔλαβε χώρα στήν Ἀδριανούπολη ἡ ἐπανάσταση 
τῶν Γενιτσάρων, κατά τήν ὁποία ἐπυρπολήθηκε μεγάλο μέρος τῆς 
πόλεως. Κατά τό ἔτος 1454 ὁ Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορθητής 
(14511481) μετέφερε βιαίως πολλούς κατοίκους τῆς Ἀδριανουπόλε
ως στήν Κωνσταντινούπολη, προκειμένου νά ἐποικίσει αὐτήν, 
ἐπειδή ὁ πληθυσμός της εἶχε ἐλαττωθεῖ σημαντικά καί ἔπρεπε νά 
ἐνι σχυθεῖ μέ νέους κατοίκους.

Κατά τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας στήν Ἀδριανούπολη εἶχε 
τήν ἕδρα τοῦ Μουσουλμανικό Ἱεροδικεῖο. Ὑπῆρχε Δικαστικό Μέ
γαρο, τό ὁποῖο ἦτο ἔργο τοῦ μεγάλου ἀρχιτέκτονα Κoca Sinan 
(14901588) καί στό ὁποῖο ἐλάμβαναν χώραν οἱ δίκες. Διατηρεῖται 
τό Ἀρχεῖο τοῦ Μουσουλμανικοῦ Ἱεροδικείου τῆς Ἀδριανουπόλεως 
(14021903), τό ὁποῖο ἐμελετήθη καί ἐξεδόθη πρόσφατα σχετική 
μελέτη17. 

Κατά τήν μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 στήν Ἀδρι

16. Στεφανίδης 1970, 389390.
17. Οnur O., Edirne kadlari, Istanbul 1999.Πρβλ. Bαλσαμίδην 2002, 309311.
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ανούπολη ἔλαβαν χώραν φοβερές σφαγές ἐκ μέρους τῶν Τούρκων 
καί μέ θύματα πολυάριθμους Ἕλληνες Χριστιανούς. Κατά τά ἔτη 
1829 καί 1878 ἡ Ἀδριανούπολη κατελήφθη ὑπό τῶν Ρώσσων. Ἡ 
Ἀδριανούπολη ἄρχισε νά παρακμάζει ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ρωσσο
τουρκικοῦ Πολέμου (18771878) καί ἑξῆς, ὅταν ἡ Θράκη ἐλαττώθη
κε σχεδόν στό ἥμισυ, διά τῆς ἀποσπάσεως τῆς Ἐπαρχίας, τῆς λε
γομένης «Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας,», ἡ ὁποία ἀργότερα προσηρτήθη 
στήν Βουλγαρία. Τό ἔτος 1913 ἡ Ἀδριανούπολη κατελήφθη ὑπό 
τῶν Βουλγάρων. Μετά τούς Βαλκανικούς Πολέμους (19121913) ἡ 
σπουδαιότητα τῆς Ἀδριανουπόλεως ἐλαττώθηκε ἀκόμη περισσότε
ρο, διότι βόρεια μέν ὁ Νομός Ἀδριανουπόλεως περιεκόπη, δυτικά 
δέ ἀπεσπάσθησαν ἀπό αὐτόν δύο Σαντζάκια (Διοικήσεις), ἤτοι, τό 
Σαντζάκιον τοῦ ΔεδέἈγάτς (Ἀλεξανδρουπόλεως) καί τό Σαντζάκι
ον τῆς Γκιουμουλτζίνης (Κομοτηνῆς), ἀπό τά ὁποῖα τό μεγαλύτερο 
μέρος ἀνήκει σήμερα στήν ἑλληνική Δυτική Θράκη. Διά τοῦ τρόπου 
αὐτοῦ καί ἀπό τοῦ ἔτους 1913 καί ἑξῆς ἡ Ἀδριανούπολη κατήντη
σε μία ἄσημη πόλη μεθοριακῆς φρουρᾶς. Κατά τά ἔτη 19201922 
ἡ Ἀδριανούπολη ἐτέλει ὑπό Ἑλληνική Διοίκηση. Τό 1922 ὁ ἑλλη
νικός Στρατός ἐγκατέλειψε τήν πόλη. Ἐπίσης τήν Ἀδριανούπολη 
ἐγκατέλειψε καί τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ 
αὐτῆς. Ἀργότερα (1924) ἔφυγαν καί οἱ τελευταῖοι Ἕλληνες Ὀρθόδο ξοι 
Χριστιανοί τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἐγκατεστάθησαν στήν Ἑλλάδα. 
Μέ τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης ἡ Ἀδριανούπολη προσηρτήθη στήν 
Τουρκία. Μάλιστα τότε οἱ Τοῦρκοι ἐπεδίωξαν καί ἐπέτυχαν, ὥστε 
ἡ γύρω ἀπό τήν Ἀδριανούπολη περιοχή, σέ ἀκτίνα 6 χλμ. περίπου, 
ἀκόμη καί δυτικά τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό φυ
σικό ὅριο μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας, νά ἀνήκει στήν Τουρκία, 
προβάλλοντας, μεταξύ ἄλλων καί τό ἐπιχείρημα, ὅτι τοῦτο ἔπρεπε 
νά γίνει γιά λόγους ἀσφαλείας τῶν κατοίκων τῆς Ἀδριανουπόλεως, 
ἐπειδή τότε τά πυροβόλα ὅπλα (κανόνια) ἠδύναντο νά βάλλουν σέ 
ἀκτίνα 6 χλμ. περίπου. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου τά τραύματα καί 
οἱ πληγές, πού προεκλήθησαν ἀπό τίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις στήν 
περιοχή ἐθεραπεύθησαν. Ἡ Ἀδριανούπολη σήμερα, μέ μόνιμο πλη
θυσμό, ὁ ὁποῖος ἀνέρχεται περίπου στίς 150.000 κατοίκους, παρέχει 
τήν ἐντύπωση μίας ζωντανῆς καί φιλικῆς ἐμπορι κῆς πόλεως, ἡ 
ὁποία, μεταξύ ἄλλων, ὑπερηφανεύεται γιά ἕνα μεγάλον ἀριθμόν 
αὐτοκρατορικῶν οἰκοδομημάτων, τά ὁποῖα ἔχει νά ἐπιδείξει καί τά 
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ὁποῖα προέρχονται ἀπό τήν περίοδο τῆς ἀκμῆς τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας. Πρόκειται ὡς ἐπί τό πλεῖστον γιά μουσουλμανικά 
Τε μένη, τά ὁποῖα εἶναι ἀπό τά παλαιότερα καί σπουδαιότερα τοῦ 
εἴδους των σέ ὁλόκληρη τήν Τουρκία.

3. Ἐπισκόπηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας  
τῆς Ἀδριανουπόλεως

Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τῆς Ἀδριανουπόλεως ἀρχίζει οὐσι
αστικά κατά τόν 4ον αἰ. μ.Χ. Στίς ἀρχές τοῦ αἰώνα αὐτοῦ ἔζησε 
καί ἔδρασε στήν Ἀδριανούπολη ὁ Ἐπίσκοπος αὐτῆς Εὐτρόπιος, 
ὁ ὁποῖος ὑπέπεσε στήν μήνη τῆς αὐτοκράτειρας, καταδιώχθηκε 
καί ἐξορίσθηκε. Ἀργότερα καθαιρέθηκε ἀπό τήν Εὐσεβιανή Σύνο
δο τοῦ ἔτους 336 μ.Χ.18 Διάδοχος τοῦ Εὐτροπίου ἦτο ὁ Λούκιος, ὁ 
ὁποῖος τό ἔτος 341 παρέστη στήν Σύνοδο τῆς Σαρδικῆς. Ὁ Λούκιος 
ἐμαρτύρησε τό ἔτος 348. Διάδοχος τοῦ Λουκίου ἦτο ὁ Φίλιππος, ὁ 
ὁποῖος κατεδικάσθη ὑπό τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ (361363) 
στόν διά πυρός θάνατον καί ἐμαρτύρησε τό ἔτος 362. Στά τέλη τοῦ 
4ου αἰ. ἡ Ἀδριανούπολη ὑπήγετο στό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντι
νουπόλεως καί κατεῖχε στήν τάξη προκαθεδρίας τήν 27η θέση. Ὁ 
Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως Ἀμμώνιος ὁ Αἰγύπτιος ἔλαβε μέρος 
στήν Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἔτους 394. Τόν 7ον αἰ. 
στό Τακτικόν, τό λεγόμενο τοῦ Ἐπιφανίου, ἡ Ἀδριανούπολη κα
τεῖχε τήν 31η θέση καί εἶχε πέντε Ἐπισκοπές, ἤτοι: α) Μεσημβρίας, 
β) Σωζοπόλεως, γ) Πλωτινουπόλεως, δ) Ἀναστασιουπόλεως καί ε) 
Τζωίδων. Τό ἔτος 813 ἀναφέρεται ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλε
ως Μανουήλ, ὁ ὁποῖος ἦτο αἰχμάλωτος τῶν Βουλγάρων, μαζί μέ 
ἄλλους Ἕλληνες κληρικούς, Μοναχούς καί λαϊκούς καί οἱ ὁποῖοι 
συνέβαλαν, μεταξύ ἄλλων, στήν διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν 
Βουλγαρία19. Στό Τακτικόν τοῦ Παρισινοῦ Κώδικα 1555 Α ἡ Ἀδρια
νούπολη κατέχει τήν 35η ἤ 36η θέση. Στήν Notitia τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ 
τοῦ Σοφοῦ (886912) τόν 10ον αἰ. ἀναγράφονται οἱ Ἐπισκοπές: α) 
Δεβελτοῦ, β) Ἀγαθουπόλεως, γ) Τραποβιζύης, δ) Καράβου, ε) Προ  
βάτου, στ) Σκοπέλου, ζ) Βρύσεως καί η) Βουλγαροφύγου. Ἐπί Ἰωάν
νου Τζιμισκῆ (969976) ἡ Μητρόπολη Ἀδριανουπόλεως κατέχει τήν 

18. Γριτσόπουλος 1962, 456460.
19. Στεφανίδης 1970, 399  400.
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40ή θέση στήν τάξη προκαθεδρίας τῶν θρόνων τοῦ Πατριαρχείου 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἔχει ἕνδεκα Ἐπισκοπές. Ἐπί τῆς 
ἐποχῆς τοῦ αὐτοκράτορος Ἀνδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου τοῦ Γέρο
ντος (12821328) καί στά τέλη τοῦ 13ου αἰ. ἡ Μητρόπολη Ἀδρια
νουπόλεως κατέχει στό Συνταγμάτιον τήν 12η θέση. Στήν Μητρόπο
λη Ἀδριανουπόλεως ὑπήγετο, ὡς προανεφέρθη καί ἡ Ἐπισκοπή 
Σωζοπόλεως. Αὐτή προβιβάσθηκε σέ Μητρόπολη ἐπί Ἀνδρονίκου 
Παλαιολόγου τοῦ Νέου (13281341) καί κατεῖχε τήν 109 σειρά στό 
Συνταγμάτιον. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1623 ἡ Μητρόπολη Σωζοπόλεως 
ἐνώθηκε μέ τήν Μητρόπολη Μηδείας, ἀπό τήν ὁποία ἐχωρίσθηκε 
καί πάλιν πιθανώτατα στά μέσα τοῦ 162820. Κατά τήν ἐποχή τῆς 
Τουρκοκρατίας (13611922) ἡ Μητρόπολη Ἀδριανουπόλεως δι
ετήρησε ἐν μέρει τό παλαιό αὐτῆς γόητρο, εἶχεν ὅμως μία καί μόνην 
Ἐπισκοπή, ἐκείνη τῆς Ἀγαθουπόλεως. 

Ὁ ἐπισκοπικός κατάλογος τῆς Ἀδριανουπόλεως ἄρχεται ἀπό 
τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ. καί φθάνει μέχρι τοῦ ἔτους 1922. Στόν κατάλογο 
αὐτόν ὑπάρχουν ὁρισμένα κενά. Καλλίτερα πληροφορημένοι εἴμε
θα γιά τούς Μητροπολίτες Ἀδριανουπόλεως τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρ
κοκρατίας (13611922), ἤτοι: 1) Πολύκαρπος (1361), 2) Ματθαῖος 
(13801389), 3) Θαδδαῖος (1401), 4) Νικηφόρος Μελισσηνός (1410
1420), 5) Γεράσιμος (14331457), 6) Μάρκος (1465 κ. ἑ.), 7) Μακάρι
ος (1467), 8) Θεοφάνης (1474), 9) Ματθαῖος (1499), 10) Σωφρόνιος, 
11) Ἰωάσαφ (15351555), 12) Ἀρσένιος (15611567), 13) Ἱερεμίας 
(1572158)0, 14) Κάλλιστος (15901594), 15) Ἄνθιμος (16001623), 
16) Παρθένιος (16321644)21, 17) Νεόφυτος (16441688), 18) Κλήμης 
(16881692), 19) Ἀθανάσιος ὁ Κρής (16921709), 20) Ἀθανάσιος ὁ 
Ἀδριανουπολίτης (17101738), 21) Διονύσιος ὁ Χίος (17381774), 22) 
Νικηφόρος (17741780), 23) Καλλίνικος (17801792), 24) Γαβριήλ 
(17921810), 25) Κύριλλος (18111813), 26) Δωρόθεος ὁ Πρώϊος 
(18131821), 27) Νικηφόρος ὁ Πηλουσιώτης (18211824), 28) Γεράσι
μος (18241829), 29) Γρηγόριος ὁ Βυζάντιος (18301840), 30) Γεράσι
μος (18401857), 31) Κύριλλος (18571873), 32) Διονύσιος, ὁ ἀπό 
Δι δυμοτείχου (18731880), 33) Νεόφυτος, ὁ ἀπό Φιλιππουπόλεως 

20. Βαλλαής 2002, 8687.
21. Στό ὑπόμνημα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἱερομονάχου Παρθενίου ὡς Μητροπο

λίτου Ἰωαννίνων, μέ ἡμερομηνία 30η Ἰουλίου 1632, φέρεται νά ὑπογράφει ὁ Μη
τροπολίτης Ἀδριανουπόλεως Παρθένιος, Γλαβίνας 2002, 78.
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(18801886), 34) Διονύσιος (18861887), 35) Ματθαῖος (18871890), 
36) Κύριλλος, ὁ ἀπό Λήμνου (18901908), 37) Καλλίνικος (19081910), 
38) Πολύκαρπος B΄, Βαρβάκης (19101922)22.

4. Ἕλληνες στήν Ἀδριανούπολη

Ἡ Ἑλληνική Κοινότητα τῆς Ἀδριανουπόλεως ἦτο ἀρχαιοτάτη. 
Ἡ περίφημη Σχολή τῆς Ἀδριανουπόλεως δέν ἔπαυσε ποτέ νά λει
τουργεῖ ἀπό τό 1550 μ.Χ. καί ἑξῆς, ὑπό διακεκριμένους διδασκάλους, 
ὅπως ἦσαν μεταξύ ἄλλων καί οἱ ἑξῆς: Ἀθανάσιος Παντοδύναμος, 
ὁ Κόντης Ἀθανάσιος Βουθρωντής, ὁ Ἀλέξιος Σπανός, ὁ Σταμάτιος 
Παπᾶ, ὁ ἐκ Σμύρνης Ἱερόθεος, ὁ Γεώργιος ὁ Κῶος, ὁ Η. Οὐζούμο
γλους, ὁ Ἰθακήσιος Εὐγένιος καί πολλοί ἄλλοι23. Στίς ἀρχές τοῦ 19ου 
αἰ. ὁ κόμης Marcellus, διάσημος Γάλλος διπλωμάτης, παρετήρει, 
ὅταν τό ἔτος 1820 ἐπισκέφθηκε τήν Ἀδριανούπολη, ὅτι στήν πόλη 
αὐτή ἦτο πολύ διαδεδομένη ἡ ἑλληνική παιδεία. Στό Γυμνάσιο 
ἐδιδάσκετο ἐκτός τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἡ ρητορική καί ἡ φιλο
σοφία. Ἡ ὅλη ἐκπαίδευση παρείχετο δωρεάν, μέ δαπάνες τῆς Ἑλλη
νικῆς Κοινότητας τῆς Ἀδριανουπόλεως. Ὅταν ὁ κόμης Marcellus 
ἐπισκέφθηκε τήν Ἀδριανούπολη, τό Γυμνάσιο αὐτῆς διεύθυνε ὁ 
Στέφανος Καραθεοδωρής, διάσημος τότε ἰατρός, ὁ ὁποῖος ἀργότε
ρα ἐκλήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη καί ἵδρυσε μαζί μέ ἄλλους 
Ἕλληνες Καθηγητές τήν πρώτη Τουρκική Ἰατρική Πανεπιστη
μιακή Σχολή. Ἀπό τήν Σχολή τῆς Ἀδριανουπόλεως ἀπεφοίτησαν 
μεταξύ ἄλλων καί οἱ ἑπόμενοι: Ἀλέξανδρος ὁ Ἑλλάδιος, ὁ Πάπας 
καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος, ὁ Ναζιανζοῦ Ἰγνάτιος, οἱ 
Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος καί Ἀγαθάγγελος, οἱ 
Στέφανος καί Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρής καί ἄλλοι. Στό ἐμπόριο 
ἀνεδείχθησαν οἱ ἀδελφοί Σακελλαρίου, οἱ Κουμανοῦδαι καί ἄλλοι. 
Ἀπό τήν οἰκογένεια Κουμανούδη κατήγετο ὁ διαπρεπής Ἀρχαι
ολόγος καί καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν Στέφανος 
Κουμανούδης (18181899). Τό ἔτος 1854 ἔγινε τακτικός καθηγητής 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀνεδείχθη κυρίως ὡς φιλόλογος καί 
ἐπιγραφολόγος. Ἀπό τήν οἰκογένεια Καραθεοδωρή κατήγοντο 
σπουδαῖες προσωπικότητες. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγεται καί 

22. Γριτσόπουλος 1962, 458459.
23. Μοσχόπουλος, ἀχρονολόγητο, 641.
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ὁ Ἀλέξανδρος Στέφ. Καραθεοδωρής (18331906), διαπρεπής δι
πλωμάτης. Ὁ Ἀλ. Καραθεοδωρής ἐγενννήθηκε στήν Κωνσταντι
νούπολη καί ἐσπούδασε νομικά στό Παρίσι, ἀκολούθως δέ ἔγινε 
διπλωμάτης καί ὑπηρέτησε στήν Διπλωματική Ὑπηρεσία τῆς Ὀθω
μανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τό 1874 διορίσθηκε Πρέσβυς στήν Ρώμη, 
τό 1876 Ὑφυπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, τό 1878 Πληρεξούσιος στό 
Συνέδριο τοῦ Βερολίνου καί κατόπιν Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν. 
Τό 1885 διορίσθηκε Ἡγεμών τῆς Σάμου24. Τό ἔτος 1874 ἀνηγέρθη 
στήν Ἀδριανούπολη τό κτίριο τοῦ ἑλληνικοῦ Γυμνασίου. Ἐπίσης 
στήν πόλη ὑπῆρχε τό Παρθεναγωγεῖον «Ζάππειον», ἀπό τό ὁποῖο 
ἀπεφοίτησαν πολυάριθμες Ἑλληνίδες. Ἐπίσης στήν Ἀδριανούπολη 
ὑπῆρχαν πολυάριθμα Σωματεῖα, διάφοροι Σύλλογοι, μεταξύ τῶν 
ὁποίων ἦτο καί ὁ «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ἀδριανουπόλεως» 
καί ἄλλα Ἱδρύματα, πού ἀνέπτυξαν πολύπλευρη δράση.

Ὅσον ἀφορᾶ στόν πληθυσμό τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, τοῦ Σαν
τζακίου τῆς Ἀδριανουπόλεως καί τῆς ἴδιας τῆς Ἀδριανουπόλεως, 
τά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἔχουμε στήν διάθεσή μας εἶναι πολύ πενιχρά. 
Γιά τήν τελευταία περίοδο ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τά ἀκόλουθα: Ὁ 
πληθυσμός στό Σαντζακίου (Νομοῦ) τῆς Ἀδριανουπόλεως κατά τά 
ἔτη 18891919 αὐξήθηκε ἀπό 230.958 ἄτομα σέ 287.780, ἤτοι κατά 
56.828 ἄτομα (αὔξηση 24,6%). Κατά τήν ἴδια χρονική περίοδο οἱ 
Ἕλληνες αὐξήθηκαν ἀπό 78.007 σέ 113.284 (αὔξηση 45,22%), ἐνῶ οἱ 
Μουσουλμάνοι ἀπό 115.751 σέ 127.386 (αὔξηση 10,05%). Τά πληθυ
σμιακά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν μόνο στήν πόλη τῆς Ἀδριανουπόλε
ως καί ἀναφέρονται στό ἔτος 1920 ἔχουν ὡς ἑξῆς: Ἐπί συνόλου 
87.687 κατοίκων τῆς πόλεως, εἶναι: Ἕλληνες 19.608 (22,36%), Μου
σουλμάνοι 47.284 (53,92 %), Ἰσραηλίτες 14.466 (16,50), Ἀρμένιοι 
4.005 (4,67%) καί Βούλγαροι 2.324 (2,65%)25.

Στήν Ἀδριανούπολη τῆς Θράκης σώζονται σήμερα πολύ λίγα λεί  
 ψανα, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Στό Ἀρχαιολο

24. Γεδεών, ἀχρονολόγητο 792.
25. Νικολαΐδης 1993, Ι, 73.
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γικό Μουσεῖο τῆς πόλεως, τό ὁποῖο κατεσκεύασθη τό ἔτος 1972 καί 
τό ὁποῖο εὑρίσκεται ἀνατολικά τοῦ Selimiye καί σέ μικρή ἀπόστα
ση ἀπό αὐτό, ἐκτίθενται ὁρισμένα ἀντικείμενα τῆς Νεολιθικῆς 
Ἐποχῆς, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό ἀνασκαφές τῆς περιοχῆς τῆς 
Ἀδριανουπόλεως καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης γενικώτερα. Στήν 
αὐλή τοῦ Μουσείου ἔχουν μεταφερθεῖ καί ἐπανατοποθετηθεῖ οἰκίες 
καί τάφοι τῆς προϊστορικῆς ἐποχῆς καί τῶν ἱστορικῶν χρόνων, πού 
προέρχονται ἀπό περιοχές τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Ἐντός καί 
ἐκτός τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθενται διάφορα ἀντικείμε
να, προερχόμενα ἀπό τήν ἀρχαϊκή ἐποχή, τούς κλασσικούς χρόνους 
καί τήν ἑλληνορρωμαϊκή ἐποχή. Ἀπό τήν ρωμαϊκή ἐποχή προέρχον
ται λείψανα τοῦ τείχους, τό ὁποῖο περιέβαλλε τήν Ἀδριανούπολη. 
Τοῦτο εἶναι κτισμένο μέ μεγάλου μεγέθους, ὀρθογωνίου σχήματος 
λιθοπλίνθους, κατά τό ἰσόδομο σύστημα καί ἐνισχύετο κατά δια
στήματα μέ πύργους. Ἀπό τήν ἴδια ἐποχή προέρχονται ἐπίσης διά
φορα μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη, γλυπτά, σαρκοφάγοι, ἐπι
τύμβια, ἐπιγραφές, ἀντικείμενα καθημερινῆς χρήσεως, πήλινα ἀγ  
γεῖα, κοσμήματα, νομίσματα κλπ. Ἀπό τήν βυζαντινή ἐποχή διατη
ρεῖται στό κέντρο περίπου τῆς πόλεως ἕνας πύργος, ὁ ὁποῖος ἐμφα
νίζει κυκλικοῦ σχήματος κάτοψη. Ὁ πύργος αὐτός ἱδρύθηκε στά 
λείψανα ἑνός ρωμαϊκοῦ πύργου, ὁ ὁποῖος ἐγνώρισε περισσότερες 
οἰκοδομικές περιόδους καί ἀνακαινίσεις. Ἐπίσης ἀπό τήν βυζαντινή 
καί μεταβυζαντινή ἐποχή διατηροῦνται στό Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο 
ὁρισμένα μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη καί ἐπιγραφές, καθώς καί 
ἄλλα μικροαντικείμενα, μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνεται καί 
μικρός ἀριθμός ξυλίνων φορητῶν εἰκόνων. Ἐντός τῆς πόλεως δια
τηρεῖται ἱκανός ἀριθμός παλαιῶν ἀρχοντικῶν, ἰσογείων ἤ διωρόφων, 
τά περισσότερα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι νεοκλασσικά οἰκοδομήματα, 
πού ἀνῆκαν προφανῶς σέ εὔπορους Ἕλληνες Χριστιανούς ἤ Τούρ
κους Μουσουλμάνους κατοίκους τῆς Ἀδριανουπόλεως καί προ
έρχον ται ἀπό τόν 19ον καί τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. μ.Χ. Ἀπό τήν ἴδια 
ἐποχή προέρχονται καί μεγάλων διαστάσεων νεοκλασσικά δημόσια 
κτίρια, τά ὁποῖα διατηροῦνται σέ καλή σχετικά κατάσταση, πολλά 
ἀπό τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται καί σήμερα ἐπίσης ὡς δημόσια 
κτίρια, ὅπως Σχολεῖα, Τράπεζες κ.λπ. Ἐπίσης διατηροῦνται ὁρισμένα 
ἰσόγεια ἤ διώροφα οἰκοδομήματα, τοῦ 19ου ἤ τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 20ου αἰ., 
τά ὁποῖα εἶναι τυπικά δείγματα τῆς τουρκικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Στήν 
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Ἀδριανούπολη ὑπῆρχαν εἰκοσιέξι (26) συνολικά ἑλληνικοί, ὀρθόδο
ξοι χριστιανικοί ναοί, ἀπό τούς ὁποίους οἱ δεκαεπτά ἦσαν ἐντός τῆς 
πόλεως καί οἱ ὑπόλοιποι ἐκτός αὐτῆς26. Ἀπό αὐτούς δέν διατηρεῖται 
σήμερα οὔτε ἕνας. 

Ὁρισμένα μουσουλμανικά Τεμένη ἔχουν ἱδρυθεῖ στή θέση ἤ ἐπί τῶν 
λειψάνων παλαιῶν χριστιανικῶν ναῶν. Κατά τήν ἀνέγερση τῶν Τε  
μενῶν αὐτῶν φαίνεται, ὅτι ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς οἰκοδομι κά ὑλικά 
λιθόπλινθοι καί μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη, τά ὁποῖα προήρχον
το, εἴτε ἀπό ἀρχαῖα ὀκοδομήματα τῶν προχριστιανικῶν χρόνων, 
εἴτε ἀπό παλαιούς χριστιανικούς ναούς.

Τά λοιπά μνημεῖα τῆς Ἀδριανουπόλεως εἶναι κυρίως μουσουλμα
νικά Τεμένη, τά ὁποῖα ἀνηγέρθησαν μετά τήν κατάληψη τῆς πόλε
ως ὑπό τῶν Τούρκων. Πρόκειται γιά πολυάριθμα, συνήθως μεγάλων 
διαστάσεων, ἐπιβλητικά καί πολύ σημαντικά οἰκοδομήματα.

Γιά τά σπουδαιότερα ἀπό τά προαναφερθέντα μνημεῖα καί ἀντι
κείμενα θά γίνει σύντομος λόγος ἀκολούθως.

Ι. ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

1. Σαρκοφάγος Βάσσου Θεοδούλου

Στήν αὐλή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ἀδριανουπόλεως καί 
ἀριστερά, ὡς πρός τόν εἰσερχόμενο, κεῖται μία μεγάλων διαστάσε
ων σαρκοφάγος ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται, ὡς 
συνήθως, ἀπό δύο τμήματα, ἤτοι:

α) Κάτω τμῆμα. Πρόκειται γιά ὀρθογωνίου σχήματος μονολιθική 
σαρκοφάγο, ἡ ὁποία στή μία μακρά ἐξωτερική πλευρά αὐτῆς φέρει 
ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, τετράστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει 
ὡς ἑξῆς: ΒΑΣΣΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΕΙΤΗΣ ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ / 
ΒΑΣΣΟΝ ΔΕ ΛΕΓΩ ΤΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΡΝΕΩΝ ΕΥΛΑΛΟΝ / 
ΚΑΛΟΝ ΑΗΔΟΝΑ ΗΔΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΜΕ / ///ΗΔΕΜ ΑΝΑ
ΘΡΕΨΑΣΑΗΔΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΕΧΕΙ

Ἤτοι σέ μεταγραφή: Βάσσος Θεοδούλου πολείτης, ἐνθάδε κεῖται. 
/ Βάσσον δέ λέγω τον τῶν μικρῶν ὀρνέων εὔλαλον, / καλόν ἀηδόνα, 
ἥδε πόλεις κατέχει με, / ἥδε μ’ ἀναθρέψασα, ἥδε πόλεις κατέχει.

β) Ἄνω τμῆμα. Ἡ σαρκοφάγος ἔχει κάλυμμα ἀπό φαιόχρωμο 
μάρ μαρο, ἀμφικλινές ἤ σαμαρωτό, τό ὁποῖο στήν ἐξωτερική αὐτοῦ 

26. Νικολαΐδης 1993, Ι, 8283.
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ἐπι φάνεια φέρει ἀπομίμηση κεράμων (στρωτῆρεςκαλυπτῆρες), 
ἤ τοι μιμεῖται τήν στέγη οἰκίας. Στίς τέσσερεις γωνίες τοῦ καλύμμα
τος τῆς σαρκοφάγου ὑπάρζουν ἐξέχοντα πτερύγια, οἱ ἐξωτερικές 
ἐπι φάνειες τῶν ὁποίων φέρουν πλούσιο ἀνάγλυφο διάκοσμο. Χρο
νο λογία: 3ος2ος αἰ. π.Χ.

2. Ἐπιτύμβιο ἀνάγλυφο τοῦ Συβαρίτη «Lucius Fabricius»

Ἐντός τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται ἕνα ἐπιτύμβιο 
ἀνά γλυφο ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο. Στό κέντρο τῆς συνθέσεως πα
ρίσταται ἀνακεκλιμένος σέ ἀνάκλιντρο ὁ νεκρός πολεμιστής, μέ τό 
κεφάλι δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή καί τά πόδια ἀριστερά. Μέ τό δεξί 
του χέρι κρατεῖ ἕνα ποτήριο. Μπροστά του ἔχει τοποθετηθεῖ μία 
τριποδική τράπεζα γιά τίς προσφορές. Δεξιά, ὡς πρός τόν θεατή, 
εἰκονίζεται ἡ σύζυγος τοῦ νεκροῦ ὁλόσωμη, καθήμενη, στραμμένη 
πρός τό κέντρο καί μπροστά ἀπό αὐτήν ἵσταται ἡ νεαρά θερα
παινίδα της. Στό βάθος καί μεταξύ τοῦ νεκροῦ καί τῆς συζύγου τοῦ 
παρίσταται στρατιωτική στολή, ἡ ὁποία περιλαμβάνει μεταξύ ἄλλων 
θώρακα καί κράνος, ἀπό τά ὁποία ὑποδηλώνεται, ὅτι ὁ νεκρός ἦτο 
πολεμιστής καί ἔπεσε στή μάχη. Ἀριστερά, ὡς πρός τόν θεατή, 
εἰκονίζεται ἕνα δένδρο, στόν κορμό τοῦ ὁποίου ἔχει τυλιχθεῖ ἕνας 
ὄφις, σύμβολο τοῦ θανάτου. Ἀριστερότερα παρίσταται ἕνας ἵππος, 
σημεῖο ὅτι ὁ νεκρός ἀνῆκε στήν τάξη τοῦ ἱππέων ἤ πιθανώτερο ὅτι 
ὑπηρετοῦσε στό ἱππικό τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ. Ἄνω καί δεξιά στήν 
γωνία εἰκονίζεται καρπός ροιᾶς (ρόδι), σύμβολο τῆς γονιμότητας 
καί τῆς ἀθανασίας. Ἀριστερά τῆς συνθέσεως διατηρεῖται ἐγχάρακτη, 
μεγαλογράμματη, ἑλληνική, πολύστιχη ἐπιγραφή. Χρονολογία: 1ος 
αἰ. π.Χ.

3. Ἀνάγλυφο μέ Θράκα ἱππέα

Ἀνάγλυφο ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό 
τήν Βιζύη καί στό ὁποῖο εἰκονίζεται ἕνας ὁλόσωμος νέος, ὁ ὁποῖος 
ἱππεύει σέ ἄλογο. Ὁ ἵππος κινεῖται ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά. Δε
ξιά, ὡς πρός τόν θεατή, παρίσταται ἕνα ἰσχυρῶς σχηματοποιημένο 
δένδρο. Χρονολογία: 10ς αἰ. π.Χ.

4. Πήλινος λύχνος μέ ἐρωτική σκηνή

Πήλινος λύχνος ἀκέραιος, μέ μία μύξα καί μία λαβή. Στήν ἄνω 
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ἐπιφάνεια αὐτοῦ ὑπάρχει ἀνάγλυφο, στό ὁποῖο εἰκονίζεται μία νέα 
γυναίκα γυμνή, κείμενη σέ κλίνη, σέ ὕπτια θέση καί ἐπάνω ἀπό αὐτήν 
ἕνας νέος ἄνδρας, ἐπίσης γυμνός, τό μόριο τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται σέ 
στύση. Χρονολογία: 1ος αἰ. π.Χ.

ΙΙ. ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

1. Ἀνάγλυφο Ὀρφέα  Χριστοῦ

Ἐντός τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται ἀνάγλυφο ἀπό 
λευκόχρωμο μάρμαρο, στό ὁποῖο ἀπεικονίζεται ὁ Ὀρφέας καθήμε
νος, νά παίζει τήν λύρα του καί γύρω του νά ἔχουν συγκεντρωθεῖ 
διάφορα ἄγρια ζῶα, τά ὁποῖα εἶναι ἤρεμα καί ἀκούουν τήν μου
σική27. Παρόμοιο ἀνάγλυφο ἐκτίθεται στό Βυζαντινό Μουσεῖο τῶν 
Ἀθηνῶν καί χρονολογεῖται στόν 4ον αἰ. μ.Χ.28 Τοῦτο ἑρμηνεύεται 
ὡς συμβολική παράσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς Ὀρφέα. Ὅπως 
ὁ Ὀρφέας σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική μυθολογία ἡμέρευε 
τά ἄγρια ζῶα μέ τήν μουσική του, ἔτσι καί ὁ Χριστός διά τοῦ Εὐαγ
γελίου καί τοῦ κηρύγματος Αὐτοῦ, ἡμερεύει τούς ἀνθρώπους. Χρο
νολογία: Πιθανῶς 4ος αἰ. μ.Χ.

2. Λειψανοθήκη

Ἐντός τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου ἐκτίθεται μία λειψανοθήκη 
ἀπό λευκό μάρμαρο (διαστ. 0.15 x 0.10 x 0.10 μ. περίπου), ἡ ὁποία 
ἔχει τήν μορφή μικρῆς σαρκοφάγου. Ἀποτελεῖται ἀπό τό κάτω 
τμῆμα, τό ὁποῖο εἶναι σχήματος ὀρθογωνίου καί ἀπό τό κάλυμ
μα, τό ὁποῖο εἶναι ἀμφικλινές ἤ σαμαρωτό. Ἡ λειψανοθήκη εἶναι 
ἀ κόσμητη. Παρόμοιες λειψανοθῆκες ἔχουν εὑρεθεῖ καί ἀλλοῦ29. 
Πρό κειται γιά λειψανοθῆκεςλαρνακίδια, τά ὁποῖα περιεῖχαν λείψα
να μαρτύρων καί εἶχαν τεθεῖ ὡς ἐγκαίνια ὑπό τήν Ἁγία Τράπεζα 
χρι στιανικῶν ναῶν. Χρονολογία: 4ος αἰ. μ.Χ.

3. Τμῆμα Τράπεζας

Στό Μουσεῖο ἐκτίθεται τμῆμα ἀπό τό χεῖλος μίας κυκλικοῦ σχήμα
τος Τράπεζας ἀπό λευκό μάρμαρο, στήν ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου δια

27. Νικολαΐδης 1993, Ι, 65.
28. ΣκλάβουΜαυροειδῆ, Γλυπτά,  26, ἀρ. 13.
29. Brenk 1977, πίν. 139b , λειψανοθήκη ἀπό τά Adana τῆς Τουρκίας, 5ου αἰ. μ.Χ.
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τηρεῖται καλῆς ποιότητας διάκοσμος σέ ἐλαφρό ἀνάγλυφο σχεδόν 
ἐπιπεδόγλυφος τεχνική, μέ προτομές ἀνθρώπων καί σκηνές κυ
νηγίου. Πρόκειται γιά Τράπεζα παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς30, ἡ 
ὁποία προέρχεται πιθανῶς ἀπό παλαιοχριστιανική βασιλική τῆς 
Ἀδριανουπόλεως ἤ τῆς γύρω ἀπό αὐτήν περιοχῆς. Πιθανῶς τό 
τμῆ μα αὐτό προέρχεται ἀπό Ἁγία Τράπεζα ἤ Τράπεζα Προθέσεως. 
Χρο νολογία: Πρῶτο μισό 4ου αἰ. μ.Χ. 

4. Κορινθιάζον κιονόκρανο

Στήν αὐλή τοῦ Μουσείου κεῖται μεταξύ ἄλλων καί ἕνα μεγάλου 
σχήματος κορινθιάζον κιονόκρανο ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο, τό ὁποῖο 
κοσμεῖται μέ φύλλα πριονωτῆς ἄκανθας. Προέρχεται προφανῶς ἀπό 
τούς κίονες μίας παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, ἡ ὁποία θά ἔκειτο 
στήν Ἀδριανούπολη ἤ ἐκεῖ πλησίον. Χρονολογία: 5ος αἰ. μ.Χ.

5. Θωράκιο τέμπλου

Τμῆμα διαχωριστικοῦ θωρακίου τέμπλου ἀπό φαιόχρωμο μάρμα
ρο, τό ὁποῖο φέρει ἀνάγλυφο Χριστόγραμμα καί καρδιόσχημα, 
ἰσχυρῶς σχηματοποιημένα φύλλα κισσοῦ. Προέρχεται ἀπό τό τέμ
πλο παλαιοχριστιανικοῦ ναοῦ. Χρονολογία: 5ος 6ος αἰ. μ.Χ.

6. Κορινθιάζον κιονόκρανο

Στήν αὐλή τοῦ Μουσείου κεῖται κορινθιάζον κιονόκρανο ἀπό 
φαιόχρωμο μάρμαρο, φέρον ἀνάγλυφο διάκοσμο, ὁ ὁποῖος ἀποτε
λεῖται ἀπό φύλλα ἄκανθας. Χρονολογία:  5ος6ος αἰ.μ.Χ.

ΙΙΙ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

1. Κιονόκρανο

Στήν αὐλή τοῦ Μουσείου εὑρίσκεται ἕνα κιονόκρανο ἀπό φαιό
χρωμο μάρμαρο μέ ἀνάγλυφο διάκοσμο. Χρονολογία: 10ος11ος αἰ. 
μ.Χ.

30. Brenk 1977, πίν. 382 a, παλαιοχριστιανική Τράπεζα ἀπό τό Zagreb, περί 
τό 400 μ.Χ.
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2. Κτητορική ἐπιγραφή Προμαχώνα b4

Ἐντός τῆς Ἀδριανουπόλεως διετηροῦντο παλαιότερα περισσότε
ρα τμήματα ἀπό τήν ὀχύρωση τῆς πόλεως, τόσον τῆς ρωμαϊκῆς, 
ὅσον καί τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς, καθώς καί τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρ
κοκρατίας. Σήμερα διατηροῦνται ἀκόμη λιγώτερα. Ἐπί ἑνός προ
μαχώνα (ba) ὑπῆρχε μία ἐπιγραφή, ἡ ὁποία δέν διατηρεῖται31. Ἀπό 
τόν ἴδιο Πύργο προέρχεται ἑτέρα ἐπιγραφή, ἡ ὁποία φυλάσσεται 
σήμερα ἐντός τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου (ἀριθμός εὑρετηρίου 
31/1791/34). Πρόκειται γιά ὀρθογωνίου σχήματος λιθόπλινθο ἀπό 
φαιόχρωμο μάρμαρο (διαστ. 1.50 x 0.60 x 0.50 μ. περίπου), ὁ ὁποῖος 
στό παρελθόν ἔχει θραυσθεῖ σέ δύο τμήματα, τά ὁποῖα διατηροῦνται 
καί ἔχουν προσαρμοσθεῖ τό ἕνα δίπλα στό ἄλλο. Στήν κυρίαν ὄψη 
τοῦ λιθοπλίνθου αὐτοῦ ὑπάρχει ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, 
τετράστιχη, κτητορική ἐπιγραφή32, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:  

+ ΑΝΑΞ ΜΙΧΑΗΛ Α*ΥC ΟΝΩΝ ΟΝΤΩC ΚΛΕΟC 
 ΛΥΤΡΩCΙΝ ΕΥΡΕ ΔΙ ΟΝ Η ΚΩΝCΤΑΝΤΙΝ(ΟΥ)
 ΠΥΡΓΩΜΑ ΤΕΥΧΕΙ ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΒΑΡΒΑΡΩΝ
 ΜΑΧΑC ΠΡΟC ΑΥΤΩΝ ΑΠΤΟΗΤΟΝ ΚΑΘΑΠΑΞ+33. 
Ἤτοι σέ μεταγραφή:
 « + Ἄναξ Μιχαήλ, Αὐσόνων ὄντως κλέος,
 λύτρωσιν εὗρε, δι’ ὅν ἡ Κωνσταντίν(ου),
 πύργωμα τεύχει κατέναντι βαρβάρων,
 μάχας πρός αὐτῶν ἀπτόητον καθάπαξ +».
Ἡ ἐπιγραφή αὐτή ἀναφέρει τόν «ἄνακτα Μιχαήλ», χωρίς περισ

σότερους προσδιορισμούς. Ὁρισμένοι ἐρευνητές δέχονται, ὅτι πρό 
  κειται γιά τόν αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Μιχαήλ Ζ΄ Παραπινάκην 
(10711078), πρᾶγμα, τό ὁποῖο φαίνεται καί πιθανώτερον. Πρός 
τοῦτο συνηγορεῖ καί ἡ μορφή τῶν γραμμάτων τῆς ἐπιγραφῆς. 
Ἕτεροι ἐρευνητές πιστεῦον ὅτι πρόκειται γιά τόν Μιχαήλ Ζ΄ τόν 
Παλαιο λόγο (12591282)34. Τό κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς εἶναι ἔμμε
τρο. Ἀποτελεῖται ἀπό τέσσερεις στίχους, ἕκαστος τῶν ὁποίων πε
ριλαμβάνει ἕξι (6) πόδες. Κάθε πόδας ἔχει δύο συλλαβές, ἀπό τίς 

31. Νικολαΐδης 1993, Ι, 179.
32. Νικολαΐδης 1993, Ι, 179 καί ΙΙ, 33, 35.
33. Τήν ἐπιγραφή εἶδε, ἐφωτογράφησε καί ἀντέγραψε ἐπί τόπου ὁ γράφων, 

τήν 1462003. Πρβλ. Νικολαίδην 1993, ΙΙ, 35.
34. Νικολαΐδης 1993, Ι, 179 καί ΙΙ, 33.
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ὁποῖες τονίζεται (μουσικός τόνος) ἡ πρώτη (τονικό μέτρο), κατά 
ἀπο μίμηση τοῦ ἀρχαίου μέτρου τοῦ τροχαίου.  Χρονολογία: Τέλη 
11ου αἰ. μ.Χ.

3. Τμῆμα κοσμήτου τέμπλου

Στήν αὐλή τοῦ Μουσείου, δεξιά ὡς πρός τόν εἰσερχόμενο, ἔχει ἐνα  
ποτεθεῖ τμῆμα κοσμήτου τέμπλου ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο (ἀριθμός 
εὑρετηρίου 1792), τό ὁποῖο φέρει ἀνάγλυφο διάκοσμο, ἀποτελούμε
νον ἀπό ἑξάφυλλους ρόδακες, συμπλεκόμενους κύκλους, πυρο
στροβίλους35 κ.λπ. Ἐπίσης διατηρεῖται τμῆμα ἀπό ἀνάγλυφη, μεγα
λογράμματη, μονόστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

« [ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ] ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ . ΟΝ ΕCΧΕ»36.
Ἤτοι σέ μεταγραφή:
« [Δημήτριον ] Μυροβλύτη, ὅν ἔσχε».
Πιθανώτατα ἡ ἐπιγραφή αὐτή ἀναφέρεται στόν Ἅγιο Δημήτριο 

Θεσσαλονίκης, τόν Μυροβλύτη καί ἴσως προέρχεται ἀπό ναόν, ὁ 
ὁποῖος ἦτο ἀφιερωμένος στήν μνήμη του. Ναός τοῦ Ἁγίου Δημη
τρίου ὑπῆρχε στήν Ἀδριανούπολη καί ἔκειτο στή θέση «ΚαφέςΚα
πί». Αὐτός ἐκάη τό ἔτος 1700 καί ἔκτοτε δέν ἀνοικοδομήθηκε37. 
Χρο νολογία: 11ος12ος αἰ. μ.Χ.

4. Τμῆμα κοσμήτου τέμπλου

Στήν αὐλή τοῦ Μουσείου ἐναπόκειται τμῆμα κοσμήτου τέμπλου 
ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο (ἀριθμός εὑρετηρίου 1793), μέ ἐγχάρακτη, 
μονόστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«.[ΓΕΩΡΓΙΟ]Ν ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΑΓΝΗ ΚΑΙ ΘΥΤΗΝ ΤΗC ΑΔΡΙ
ΑΝΟΥ CΥΝ»38.

Ἤτοι, σέ μεταγραφή:
«[Γεώργιο]ν Πρόεδρον, Ἁγνή καί θύτην τῆς Ἀδριανοῦ σύν[ 

πραττε]»39.

35. Ὁ πυροστρόβιλος εἶναι ἀρχαιότατο σύμβολο τοῦ «θείου πυρός» καί προ
έρχεται ἀπό τόν ΖωροαστρισμόΠαρσισμό. Ἀπαντᾶ στήν παλαιοχριστιανική, βυ
ζαντινή καί μεταβυζαντινή τέχνη, καθώς καί στήν Μουσουλμανική.

36. Νικολαΐδης 1993, ΙΙ, 36.
37. Νικολαΐδης 1993, Ι, 89.
38. Nικολαΐδης 1993, II, 36.
39. Ζῆκος 1977, 83, ὅπου δημοσιεύεται μολυβδόβουλλο του Βυζαντινοῦ Μου
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Προφανῶς πρόκεται γιά ἐπίκληση πρός τήν Παναγία, τοῦ Μη
τρο πολίτου Ἀδριανουπόλεως, τοῦ τέλους τοῦ 12ου αἰ. μ.Χ., ὁ ὁ ποῖος 
ἦτο εἴτε ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ, εἴτε ὁ χορηγός τῆς κατασκευῆς τοῦ 
μαρμαρίνου τέμπλου τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας. Ἀτυχῶς δέν διατη
ρεῖται τό ὄνομά του. Πιθανῶς πρόκειται γιά τόν Μητροπολίτην 
Ἀδριανουπόλεως Γεώργιον, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται τό ἔτος 1173 καί 
διεδέχθη τόν Μητροπολίτη Λέοντα, εἴτε γιά ἕνα ἀπό τούς διαδόχους 
του, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί ὀλιγώτερον γνωστοί, εἶναι δέ οἱ ἑξῆς: 
Χριστόδουλος, Εὐστάθιος, Θεοδόσιος40. Χρονολογία: Τέλη 12ου αἰ.

5. Κιονόκρανο μέ περιστερές καί δικέφαλους ἀετούς

Μικρῶν διαστάσεων κιονόκρανο ἀπό λευκόχρωμο μάρμαρο, φέ
ρον ἀνάγλυφο διάκοσμο, ἀποτελούμενον ἀπό περιστερές καί δι κέ
φαλους ἀετούς41. Στίς τέσσερεις γωνίες αὐτοῦ παρίσταται σέ ἔξεργο 
ἀνάγλυφο ἀνά μία περιστερά. Στίς ὄψεις αὐτοῦ καί μεταξύ τῶν πε
ριστερῶν εἰκονίζεται ἰσχυρά σχηματοποιημένος δικέφαλος ἀετός42. 
Ὁ ἀετός κατά τήν ἀρχαιότητα ἀπετέλει σύμβολο τοῦ Διός. Ἀναφέρε
ται, ὅτι ὁ Ζεύς μεταμορφώθηκε σέ ἀετό καί ἀπήγαγε τόν Γανυμήδη, 
τόν ὁποῖον ἀνέβασε στόν Ὄλυμπο. Ἐπίσης ὁ ἀετός γενικώτερα 
ἀπετέλει τό σύμβολο τῆς δυνάμεως καί γι’ αὐτό ἀπεικονίζεται σέ 
πολλά ἐμβλήματα, οἰκόσημα, νομίσματα κ.λπ. ἀπό τήν ἀρχαιότητα 
μέχρι σήμερα. Στόν κίονα τοῦ Μαρκιανοῦ στήν Κωνσταντινούπολη 
(περί τό 450452 μ.Χ.) διατηρεῖται μαρμάρινο κιονόκρανο, τό ὁποῖο 
κοσμεῖται στίς τέσσερεις αὐτοῦ γωνίες μέ ἀνάγλυφους ἀετούς43. 
Δίδυμα ἤ δικέφαλα ζῶα καί εἰδικώτερα πτηνά ἀπαντοῦν ἤδη στήν 
τέχνη τῆς Μυκηναϊκῆς Ἐποχῆς (σέ περιδέραια καί ἄλλα κοσμήμα

σείου Ἀθηνῶν, τοῦ τέλους τοῦ 12ου αἰ., μέ τήν ἀκόλουθη ἐπιγραφή:
<+Μ(ῆτ>ερ Θ(εο)ῦ [σύμπ
[ρ]αττε σύμ[π]
[ν]ει συμπόνει:
[Εὐ]σταθίω σω [Χ]
[α]ντρηνῶ πρω[τ]
[ε]<κ>δίκω».
40. Γριτσόπουλος 1962, 458.
41. Ὀρλάνδος 1948, 3235, Παναγιωτίδη 1972, 82129.
42. Δικέφαλα ἤ καί πολυκέφαλα ζῶα ἀπαντοῦν στήν μυθολογία πολλῶν λαῶν, 

ἀπό τήν ὁποία ἄντλησε πολλά ἀπό τά θέματά της καί ἡ τέχνη.
43. Brenk 1977, πίν. 107a.
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τα)44. Ὁ δικέφαλος ἀετός ἐχρησιμοποιήθηκε ὡς σύμβολο τῆς Βυζα
ντινῆς Αὐτοκρατορίας καί ἀπαντᾶ σέ διάφορα ἔργα τέχνης45. Μετά 
τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Τούρκων (29η Μαΐου 
1453) ὁ δικέφαλος ἀετός συνέχισε νά χρησιμοποιεῖται ὡς σύμβολο 
ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
ἐπειδή ἐθεωρήθη ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐν μέρει ἐκλη
ρονόμησε ἰδιότητες καί λειτουργίες τοῦ αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου 
καί ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι ὁ συνεχιστής τῆς πα
ραδόσεως τοῦ Βυζαντίου. Ὁ Γεώργιος Παχυμέρης (14ος αἰ.) ἀναφέρει 
σχετικά μέ τόν δικέφαλο ἀετό τά ἀκόλουθα: «Ἐν τούτῳ καί φάμου
σος τόμος πλήρης χλεύης ριπτεῖται. Καί οὐ γάρ ἄλλως τῷ τολμῶντι 
ρίπτειν ὑπείληπτο εἰς χεῖρας δεδόσθαι τόν τόμον τῶν βασιλεῖ, ἦν μή 
ἐν αὐτοῖς του τῶν ἀνακτόρων ἄλλο τίς λαθῶν ἐκτεθείη ἐπί τόν 
αὐτόν θρόνον οὐ εἰώθει καθέζεσθαι βασιλεύς, τοῦ ἀμφικεφάλου 
ὑπεν τεθειμένου»46.

Ἀρχικά τό κιονόκρανο πιθανῶς ἔστεφε κίονα κιβωρίου Ἁγίας Τρα
πέζης ἤ τέμπλου. Σέ μιά δεύτερη χρήση ἐκοιλάνθη τό ἐσωτερικό αὐτοῦ 
καί τοῦτο ἐχρησίμευε ὡς Ἰγδίον (γουδί). Χρονολογία: 13ος αἰ. μ.Χ.

ΙV. METABYZANTINΗ ΕΠΟΧΗ

1. Κτητορική ἐπιγραφή Μονῆς Λαμπούσης

Ἀπό τήν Ἀδριανούπολη προέρχεται ἐγχάρακτη, μεγαλογράμμα
τη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό ἐνννέα στίχους καί ἡ ὁποία 
ἔχει ὡς ἑξῆς:

+ ΙΟΥCΤΙΝΟΥ ΤΕΘΑΠΤΑΙ
 ΝΕΚΡΟΝ ΕΝΘΑΔΕ+
 ΚΤΙΤΟΡΟC ΜΟΝΗC ΤHC
 ΛΑΜΠΟΥCΗC ΠΑΛΑΙ
 ΤΗ CΟΦΙΑ ΛΑΜΨΑΝΤΟC
 ΚΑ[Ι] ΜΟΥCΗC ΤΕΧΝΗ
 ΜΑΛΛΟΝ Δ΄ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛ

44. Στό Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο τῶν Ἀθηνῶν καί στήν αἴθουσα, ὅπου 
ἐκτίθενται τά εὑρήματα ἀπό τίς Μυκῆνες, εὑρίσκονται τέτοιου εἴδους ἀντικείμενα.

45. Androudiw 2002, 4042.
46. Γεώργιος Παχυμέρης, Περί Ἀνδρονίκου Παλαιολόγου, CSHB, Bonn 1835, 

VII, 576, 1317. Πρβλ. Androudis 2002, 19.
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 ΛΗ ΤΗ CΥΝΕCΕΙ
 ΕΝ ΕΤΕΙ 1691 ΜΑΡΤΙΟΥ 947.
Ἤτοι, σέ μεταγραφή:
«+ Ἰουστίνου τέθαπται
 νεκρόν ἐνθάδε+
 Κτίτορος Μονῆς τῆς
 Λαμπούσης πάλαι,
 τή σοφία λάμψαντος
 κα[ι] μού[σ]ης τέχνη,
 μᾶλλον δ’ ἀρετή καί πολ
 λῇ τῇ συνέσει.
 Ἐν ἔτει 1691, Μαρτίου 9
 Πρόκειται γιά ἔμμετρο κείμενο, τό ὁποῖο ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἰουστίνου τέθαπται νεκρόν ἐνθάδε,
κτίτορος Μονῆς τῆς Λαμπούσης πάλαι,
τή σοφία λάμψαντος καί μούσης τέχνη,
μᾶλλον δ’ ἀρετή καί πολλῇ τῇ συνέσει.
Ἐν ἔτει 1691, Μαρτίου 9».
Ἕκαστος ἀπό τούς τέσσερεις πρώτους στίχους ἀποτελεῖται 

ἀπό ἕξι (6) πόδες. Κάθε πόδας περιλαμβάνει δύο συλλαβές, ἀπό τίς 
ὁποῖες τονίζεται (μουσικός τόνος) ἡ πρώτη, κατά ἀναλογίαν τοῦ 
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ μέτρου τοῦ τροχαίου. Ἡ Μονή τῆς Λαμπούσης 
ἔκειτο ΝΔ. τῆς Ἀδριανουπόλεως καί νότια τοῦ ποταμοῦ Ἄρδα48. 
Χρονολογία: 1691.

 2. Μαρμάρινο θωράκιο

Ἐντός τοῦ Μουσείου τῆς Ἀδριανουπόλεως ἐκτίθεται ἕνα θωράκιο 
ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο, σχήματος ὀρθογωνίου. Στήν κυρία ὄψη 
αὐτοῦ ἐκονίζεται μέσα σέ ὀρθογώνιο πλαίσιο ἕνας ἀνισοσκελής 
σταυρός, ὁ ὁποῖος στηρίζεται ἐπάνω σέ ἡμικυκλική βάση. Ἑκατέρω
θεν τῆς βάσεως τοῦ σταυροῦ φύεται ἀνά ἕνας βλαστός πριονωτῆς 
ἄκανθας. Χρονολογία: 18ος αἰ.

47. Nικολαΐδης 1993, II, 36.
48. Νικολαΐδης 1993, Ι, 92.
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3. Ἀνάγλυφο Ἁγίου Γεωργίου Δρακοντοκτόνου

Ἀνάγλυφο ἀπό λευκόχρωμο μάρμαρο (διαστ. 0.60 x 0.60 x 0.05 μ. 
περίπου), στό ὁποῖο παρίσταται ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁλόσωμος, ἔφιπ
πος, Δρακοντοκτόνος49. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἰκονίζεται νέος, ρω
μαλαῖος, μέ ὡραῖα χαρακτηριστικά καί φέρει πλήρη στρατιωτική 
ἐξάρτυση. Ὁ ἵππος κινεῖται ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά, ὡς πρός 
τόν θεατή. Κάτω καί ἐπί τοῦ ἐδάφους κεῖται ὁ φοβερός Δράκοντας, 
τόν ὁποῖον πλήττει θανάσιμα μέ τό ἀκόντιό του ὁ Ἅγιος Γεώργιος. 
Δεξιά καί στό μέσον εἰκονίζεται ἡ πόλη Ἀλαγία50 καί ἐπί τοῦ τείχους 
ὁ βασιλεύς Σέλβιος καί ἡ σύζυγός του, οἱ ὁποῖοι παραδίδουν τά κλει
διά τῆς πόλεως αὐτῶν σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης στόν Ἅγιο Γεώργιο. 
Ἔμπροσθεν τῆς Πύλης τῆς πόλεως εἰκονίζεται ἡ βασιλοπούλα, τήν 
ὁποία ἔσωσε ὁ Ἅγιος. Ἄνω καί δεξιά παρίσταται ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
στηθαῖος, ὁ Ὁποῖος προβάλλει ἀπό τά νέφη καί εὐλογεῖ τόν Ἅγιο 
Γεώργιο. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ὁ Ἅγιος Γεώργιος παρουσιάζει 
πολλά κοινά σημεῖα πρός τόν Θράκα ἱππέα, τοῦ ὁποίου φαίνεται 
καί νά ἀποτελεῖ συνέχεια. Χρονολογία: Πιθανῶς 18ος αἰ. μ.Χ.

4. Ἐπιτύμβια στήλη

Στήν αὐλή τοῦ Μουσείου εὑρίσκεται ἐπιτύμβια στήλη ἀπό 
φαιόχρωμο μάρμαρο μέ σταυρό καί ἐγχάρακτη, τετράστιχη ἐπιγρα
φή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

 +
ΕΝΘΑΔΕ ΚΗΤΙ Ο ΔΟΥΛΟC ΤΟΥ Θ
ΕΟΥ ΜΑΚΑΛ ΠΟΛΙΧΡΟΝΙΣ
ΚΑΙ Ο ΠΑΤΙΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1844.
Ἤτοι, σέ μεταγραφή:
Ἐνθάδε κήτ(α)ι ὁ δοῦλος τοῦ Θ
οῦ Μακάλ Πολιχρόνις
καί ὁ πατίρ Νικόλαος
1844

49. Βολανάκης 1996, 107122.
50. Ἡ Ἀλαγία, σύμφωνα μέ τό Συναξάριο, ἦτο πόλη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στήν 

ὁποία ἐβασίλευε ὁ Σέλβιος. Ἐκεῖ ἔλαβε χώραν τό σχετικό θαῦμα, κατά τό ὁποῖο 
ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἐφόνευσε τόν φοβερό Δράκοντα καί ἔσωσε τήν ζωή τῆς κόρης 
τοῦ βασιλέως, λυτρώσας συγχρόνως ὁλόκληρη τήν περιοχή ἀπό τόν Δράκοντα.
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Εἶναι ἄξιο σημειώσεως, ὅτι στήν ἐπιγραφή αὐτή, ἡ ὁποία φαίνε
ται νά ἔχει γραφεῖ στήν ὁμιλούμενη τοπική διάλεκτο παρατηροῦνται 
σημαντικά ὀρθογραφικά σφάλματα, γεγονός τό ὁποῖο φανερώνει 
τό χαμηλό μορφωτικό ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων τῆς τότε ἐποχῆς. Τό 
ἀναγραφόμενο ὄνομα «Μακάλ», ἀποτελεῖ προφανῶς παραφθορά 
τοῦ ὀνόματος «Μιχαήλ», ἑβραϊκῆς προελεύσεως, τό ὁποῖο σημαίνει: 
«Τίς ἔστιν ὁ Θεός».

5. Ἐπιτύμβια στήλη

Στήν αὐλή τοῦ Μουσείου κεῖται τό ἄνω τμῆμα ἐπιτύμβιας στήλης 
ἀπό λευκό μάρμαρο, στό ἄνω ἄκρο τῆς ὁποίας ὑπάρχει ἀνάγλυ
φος σταυρός καί κάτωθεν αὐτοῦ διατηρεῖται τμῆμα ἀνάγλυφης ἐπι
γραφῆς, ἀποτελουμένης ἀπό δύο στίχους, ἤτοι:

+
ΕΝΘΑΔΕ ΚΗΤΕ Η ΔΟΥΛΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ CΟΥΦΗΤΖΑ».
Ἤτοι σέ μεταγραφή:
+
Ἐνθάδε κῆτε ἡ δούλη 
τοῦ Θεοῦ Σουφήτζα».
Τό ἀναγραφόμενο «Σουφήτζα» εἶναι προφανῶς ὑποκοριστικό τοῦ 

βαπτιστικοῦ ὀνόματος «Σοφία», ἀπό τό ὁποῖο προέρχεται τό «Σο
φίτσα» καί στή συνέχεια τό «Σουφίτζα». Χρονολογία: Μέσα 19ου αἰ.

6. Κτητορική ἐπιγραφή

Ἀπό τήν Ἀδριανούπολη προέρχεται μία ἐγχάρακτη, μεγαλο γράμ
ματη, πεντάστιχη ἐπιγραφή51, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

+ ΚΤΟΙΤΟΡΙ ΤΟΥ
ΕΥΛΟ(Γ)ΕΙΜΕΝΟΥ
ΡΟΥΦΕΤΙΟΥ ΤΟΝ ΤΖΕ
ΛΕΠΙΔΟΝ +
1887 ΑΥΓΟΥ
[Σ]ΤΟΥ 26».
Ἤτοι, σέ μεταγραφή:
+ Κτοιτόρι τοῦ

51. Νικολαΐδης 1993, ΙΙ, 36.
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εὐλο(γ)ειμένου
ρουφετίου τόν Τζέ
λεπίδον+
1889 Αὐγού
[σ]του 26.
Τό «Τζελεπής» ἤ «Τσελεπής» προέρχεται ἀπό τήν τουρκική λέξη 

«celep», ἡ ὁποία σημαίνει «Ζωέμπορος». Τό «ρουφέτιον» τῶν Τζε
λεπίδων, ἦτο τό Σωματεῖο τῶν ζωεμπόρων, τό ὁποῖο ἐφρόντισε καί 
κατέβαλε τά χρήματα γιά τήν κατασκευή κτίσματος, ἀπό τό ὁποῖο 
προφανῶς προέρχεται ἡ ἐπιγραφή αὐτή.

7. Ἐπιτύμβια στήλη

Στήν αὐλή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου τῆς Ἀδριανουπόλεως 
διατηρεῖται μία ἐπιτύμβια στήλη ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο, ἡ ὁποία 
φέρει στό ἄνω αὐτῆς τμῆμα ἕνα ἰσοσκελῆ σταυρό καί κάτωθεν αὐ
τοῦ ἐγχάρακτη, μεγαλογράμματη, τρίστιχη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει 
ὡς ἑξῆς:

+ ΚΙΡΓΙΑΚΙΤΣΑ / ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 1901 / ΑΠΡΗΛΙΟΥ 6. Ἤτοι σέ 
μεταγραφή: + / Κιργιακίτσα / Θεοδοσίου 1901 / Ἀπρηλίου 6.

Ὡς πρός τήν μορφή τοῦ ὀνόματος «Κιργιακίτσα», πρόκειται προ
φανῶς γιά ὑποκοριστικό τοῦ βαπτιστικοῦ ὀνόματος «Κυριακή, ἡ».

8. Τμήματα ξυλογλύπτου τέμπλου

Ἐντός τοῦ Μουσείου φυλάσσονται τρία τμήματα ξυλογλύπτων 
τέμπλων καλῆς ποιότητας, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τέμπλα χρι
στιανικῶν, μεταβυζαντινῶν ναῶν τῆς Ἀδριανουπόλεως ἤ τῆς γύρω 
ἀπό αὐτήν περιοχῆς. Χρονολογία: Πιθανῶς τοῦ 17ου  18ου αἰ.

9. Ξύλινες, φορητές εἰκόνες

Στίς προθῆκες τοῦ Μουσείου τῆς Ἀδριανουπόλεως φυλάσσεται μι
κρός ἀριθμός ξυλίνων φορητῶν εἰκόνων μετρίας τέχνης καί δια τη
ρήσεως, οἱ ὁποῖες προέρχονται πιθανῶς ἀπό χριστιανικιούς ναούς 
τῆς περιοχῆς ἤ οἰκογενειακά εἰκονοστάσια. Χρονολογία: Οἱ εἰκόνες 
αὐτές εἶναι τοῦ τέλους τοῦ 19ου καί τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰ. Με
ταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονται καί οἱ ἑξῆς: α) Ἰησοῦς Χριστός Παν
τοκράτωρ. β) Παναγία βρεφοκρατοῦσα, Ὁδηγήτρια (δύο). γ) Ἁγία 
Ἀναστασία. δ) Ἁγία Βαρβάρα. ε) Ἅγιος Γεώργιος Δρακοντοκτόνος. 
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στ) Ἅγιος στρατιωτικός, ἀδιάγνωστος. ζ) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρο
μος. η) Μικρά Δέηση.

10. Ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα

Ἐπίσης στό Μουσεῖο Ἀδριανουπόλεως φυλάσσονται μεταξύ 
ἄλλων καί τά ἀκόλουθα ἐκκλησιαστικά μικροαντικείμενα: α) Σταυρός 
λιτανείας. β) Σταυρός εὐλογίας. γ) Μία ὀστρέϊνη πόρπη, ἀπό ζώνη 
λειτουργικῶν ἀμφίων. Τά ἀντικείμενα αὐτά προέρχονται πιθανῶς 
ἀπό τόν 17ον  18ον αἰ.

V. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ

Στήν Ἀδριανούπολη καί στήν γύρω ἀπό αὐτήν περιοχή ὑπῆρχαν 
πολυάριθμοι ἑλληνικοί ὀρθόδοξοι χριστιανικοί ναοί, ἀπό τούς 
ὁποίους δέν διατηρεῖται σήμερα κανείς. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται τά 
ὀνόματα τῶν κυριωτέρων ἀπό αὐτούς, ἤτοι:

Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (καθεδρικός ναός). Ἅγιος Στέφανος ὁ 
Πρωτομάρτυς. Σιναϊτικόν Μετόχιον. Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Με
ταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος. Παναγία Κουλικαρέα. Ἅγιοι Ἀπόστολοι. 
Ἅγιος Νικόλαος. Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυς. Ἁγία Σοφία. 
Ἅγιοι Θεόδωροι (Θεόδωρος ὁ Τήρων καί Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης). 
Ταξιάρχαι Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἤ 
τοῦ Βαρέως ἤ Βαθύς Ἁϊ Γιάννης. Μέγας Βασίλειος (Ἀρχιεπίσκοπος 
Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας). Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης. 
Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυς. Ἁγία Παρασκευή. Ἅγιος Δημήτρι
ος (Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου). Προφήτης Ἠλίας, Τρεῖς Ἱε
ράρχαι ἤ Ταξιάρχαι. Παναγία, Ζωοδόχος Πηγή. Ἅγιοι Ἀπόστολοι. 
Ἁγία Τριάς (στό προάστειο Κιγίκι). Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη 
ἤ Ἅγιοι Θεόδωροι52.

VΙ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΤΕΜΕΝΗ

Στήν Ἀδριανούπολη διατηρεῖται σήμερα μεγάλος ἀριθμός μου
σουλμανικῶν Τεμενῶν. Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ ἀριθμός αὐτῶν ἀνήρχε
το παλαιότερα περίπου στά πενήντα (50)53, συνυπολογιζομένων 
καί τῶν μικροτέρων, καθώς καί τῶν οἴκων προσευχῆς, τῶν ὀνο

52. Νικολαΐδης 1993, Ι, 8591.
53. Νικολαΐδης 1993, Ι, 93.
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μαζομένων Μεστζίτ. Ὁρισμένα ἀπό τά Τεμένη αὐτά ἀνηγέρθησαν 
ἀμέσως μετά τήν κατάληψη τῆς πόλεως ὑπό τῶν Τούρκων, ἤτοι 
ἀμέσως μετά τό ἔτος 1361 μ.Χ., ὅταν ἡ Ἀδριανούπολη ἦτο ἡ πρω
τεύουσα τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (13611453). Πολλά ἀπό 
αὐτά ἦσαν στήν ἐποχή των τά μεγαλύτερα καί σημαντικότερα 
Τεμένη σέ ὁλόκληρη τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, ἔργα μεγάλων 
Σουλτάνων καί δημιουργήματα σπουδαίων ἀρχιτεκτόνων. Ἀλλά 
καί μετά τήν μεταφορά τῆς πρωτευούσης στήν Κωνσταντινούπο
λη, ἡ Ἀδριανούπολη παρέμεινε ἡ δεύτερη πόλη τῆς Αὐτοκρατορίας 
καί πολλοί Σουλτάνοι διετήρουν στενούς δεσμούς μέ αὐτήν. Ἔτσι 
ἐξηγεῖται καί τό γεγονός, ὅτι καί μετά τό 1453 ἀνηγέρθησαν στήν 
Ἀδρια νούπολη μεγαλοπρεπῆ Τεμένη, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα ἀπο
τελοῦν τό ἀποκορύφωμα τῆς μουσουλμανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. 

 Γιά τά σπουδαιότερα μέχρι σήμερα διατηρούμενα Τεμένη τῆς 
Ἀδριανουπόλεως θά γίνει σύντομος λόγος ἀκολούθως.

1. Eski Cami (Παλαιό Τέμενος)

Τό Eski Cami εὑρίσκεται στό κέντρο τῆς Ἀδριανουπόλεως, παρά 
τό Cumhuriyet Meydan (Πλατεία τῆς Δημοκρατίας), ἀπέναντι 
ἀπό τό Τέμενος Uec Serefeli καί δίπλα ἀπό τήν Ἀγορά, ἐπί τῆς λε
ωφόρου Talatpasa Asfalti54. Τοῦτο ἀνηγέρθη κατά τά ἔτη 1413 ὑπό 
τῶν τριῶν υἱῶν τοῦ Σουλτάνου Βαγιαζίτ Α΄ Γιλντιρίμ (13891402), 
ἤτοι ἀπό: α) Τόν Ἐμίρη Σουλεϋμάν, β) τόν Μουσά Τσελεμπή καί 
γ) τόν Μεχμέτ Τσελεμπή. Αὐτοί, μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του 
Σουλτάνου Βαγιαζίτ, κατά τό ἔτος 1403, ὁ ὁποῖος εἶχε αἰχμαλωτι
σθεῖ τό 1402 στή μάχη τῆς Ἄγκυρας ὑπό τοῦ Ταμερλάνου, ἄρχισαν 
νά ἀλληλοσπαράσσονται, γιά τό ποιός θά καταλάβει τήν ἐξουσία 
καί θά διαδεχθεῖ τόν ἀποθανόντα Σουλτάνο. Νικητής ἀπό αὐτούς 
τούς σκληρούς ἀγῶνες ἀνεδείχθη τελικά ὁ Mehmet, ὁ ὁποῖος ἀνε
κηρύχθη Σουλτάνος τό ἔτος 1413 καί ἀνῆλθε στόν θρόνο ὡς Μεχμέτ 
Α΄, ὁ ἐπικαλούμενος Τσελεμπή, ἤτοι νικητής (14131421). Κατά τό 
ἔτος 1413 ὁ Μεχμέτ Β΄ ἑόρτασε τήν ἀνάρρησή του στόν θρόνο μέ τά 
ἐγκαίνια τοῦ Τεμένους αὐτοῦ, ἡ ἀνέγερση τοῦ ὁποίου εἶχε ἀρχίσει 
πρίν ἀπό τήν δολοφονία τῶν ἀδελφῶν του.

 Τό Eski Cami εἶναι μεγάλων διαστάσεων οἰκοδόμημα καί ἐμ

54. Νικολαΐδης 1993, I, 95.
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φανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη. Ἀρχιτέκτονας τοῦ Τεμένους 
αὐτοῦ ἦτο ὁ Haci Alaaddin, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἀνήγειρε καί τό 
Τέμενος Uec Serefeli. Ὁ κυρίως ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος βαίνει 
ἀπό ΒΔ. πρός ΝΑ. Στό μέσον τῆς ΝΑ. αὐτοῦ πλευρᾶς ἔχει κατα
σκευασθεῖ τό λεγόμενο Mihrab (κόγχη προσευχῆς), τό ὁποῖο ἔχει 
κατεύθυνση πρός τήν Μέκκα, τήν ἱερά πόλη τοῦ Ἰσλάμ55. Νότια 
τοῦ Mihrab καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτό, ἐπί τῆς ἐσωτερικῆς 
ἐπιφανείας τοῦ τοίχου τοῦ Τεμένους καί σέ ὕψος 2.50 μ. περίπου 
ἀπό τῆς στάθμης τοῦ δαπέδου, ἔχει ἐντοιχισθεῖ μικρῶν διαστάσεων 
μέλας λίθος (διαστ. 0.10 x 0.10 μ. περίπου), ὁ ὁποῖος εἶναι σχήματος 
ἀκανονίστου56. Οἱ προσκυνητές Μουσουλμάνοι ἀνέρχονται σέ ξύλι
νο σκίμποδα (σκαμνί), ἅπτονται καί μέ τά δύο των χέρια τῆς ἐπι
φανείας τοῦ λίθου αὐτοῦ καί στή συνέχεια ἅπτονται τοῦ προσώπου 
αὐτῶν πρός ἁγιασμό. Πρόκειται γιά ἀξιοσημείωτο λατρευτικό χει
ρισμό. ΝΔ. τοῦ Mihrab καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτό κεῖται τό 
Mimbar (εἶδος ἄμβωνα), κατασκευασμένο ἀπό μάρμαρο. Ἡ κυρίως 
αἴθουσα τοῦ Τεμένους χωρίζεται σέ ἐννέα ἐπί μέρους χώρους, ἕκα
στος τῶν ὁποίων καλύπτεται μέ ἕναν κτιστό, τυφλό, ἡμισφαιρικό 
τροῦλλο, ὁ ὁποῖος φέρεται ἐπί κυλινδρικοῦ τυμπάνου. Τό τέμενος 
ἔχει συνολικά ἐννέα τρούλλους. Στό κέντρο τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ 
Τεμένους ἵστανται τέσσερεις, τετραγώνου κατόψεως, ἐλεύθεροι 
πεσσοί, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τόν κεντρικό τροῦλλο, ἐνῶ οἱ λοιποί, 
οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τούς ὑπόλοιπους τρούλλους εἶναι ἐνσωμα
τωμένοι στούς ἐξωτερικούς τοίχους τοῦ κτίσματος. Ἔτσι δημιουρ
γεῖται ἐσωτερικά ἕνας ἑνιαῖος σχεδόν χῶρος, ὁ ὁποῖος διακόπτε
ται μόνον ἀπό τούς τέσσερεις ἐλεύθερους πεσσούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι 
ἀρκετά ὀγκώδεις, διότι πιθανῶς ὁ ἀρχιτέκτονας τοῦ οἰκοδομήμα
τος ἐφοβεῖτο, μήπως τό κτίσμα δέν ἔχει στατική ἐπάρκεια, γεγονός, 
τό ὁποῖο φανερώνει ὅτι ἡ μουσουλμανική ἀρχιτεκτονική ἀκόμη 
εἶναι πολύ συντηρητική καί δέν πειραματίζεται. Στή ΒΔ. πλευρά 

55. Ὁ κυρίως ἄξονας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καί ρωμαϊκῶν, καθώς καί τῶν 
χριστιανικῶν ναῶν, ὡς γνωστόν, ἔχει κατεύθυνση ἀπό Δ. πρός Α. Ἡ ἁψίδα τοῦ Ἱε
ροῦ Βήματος τῶν χριστιανικῶν ναῶν ἔχει κατεύθυνση πρός τήν Ἀνατολή (προσανα
τολισμός τῶν οἰκοδομημάτων). Τά μουσουλμανικά Τεμένη ἔχουν κατεύθυνση πρός 
τήν Μέκκα.

56. Ὁ λίθος αὐτός ἔχει προφανῶς μεταφερθεῖ ἀπό κάποιο ἱερόν τόπον τῶν 
Μου σουλμάνων, πιθανῶς ἀπό τήν Μέκκα ἤ ἀπό ἀλλοῦ καί ἀποτελεῖ ἀντικείμενο 
λατρευτικῶν χειρισμῶν.
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τοῦ Τεμένους αὐτοῦ ὑπάρχει ἀνοικτό Πρόπυλο, τό ὁποῖο ἐμφανίζει 
ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί χωρίζεται σέ πέντε ἐπί μέρους 
χώρους. Ἀπό αὐτούς ὁ κεντρικός καλύπτεται μέ κτιστό χαμηλό, ἡμι
σφαιρικό τροῦλλο, ἐνῶ οἱ ἑκατέρωθεν αὐτοῦ λοιποί χῶροι καλύπτον
ται μέ εἶδος σταυροθολίων. Στό κέντρο τῆς ΒΔ. πλευρᾶς τῆς κυρίως 
αἰθούσης τοῦ Τεμένους ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος, ἐνῶ στόν χῶρο τοῦ 
Προπύλου ὑπάρχουν εὐάριθμες κρῆνες, μέ ἄφθονο νερό, τό ὁποῖο 
εἶναι ἀπαραίτητο γιά τίς τελετουργικές νίψεις καί τούς θρησκευ
τικούς καθαρμούς τῶν πιστῶν57. Ὁ χῶρος τοῦ κυρίως Τεμένους, ὁ 
ὁποῖος εὑρίσκεται ἀμέσως μετά τήν εἴσοδο σέ αὐτό, καλύπτεται μέ 
ἡμισφαιρικό τροῦλλο, ἐπί τοῦ ὁποίου ἔχει κατασκευασθεῖ ἕτερος 
τρουλλίσκος, φερόμενος ἐπί κυλινδρικοῦ τυμπάνου, ὥστε νά δια
φοροποιεῖται ὁ τροῦλλος αὐτός ἐκ τῶν ὑπολοίπων ὁμοίων του. Στό 
κέντρο περίπου τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς κυρίας αἰθούσης τοῦ Τεμένους 
ἔχει κατασκευασθεῖ ἡ ἐξέδρα τοῦ Μουεζίνη. Τό Τέμενος ἔχει δύο 
μιναρέδες, ἀπό τούς ὁποίους ὁ ἕνας ἔχει δύο ἐξῶστες καί ὁ ἄλλος 
ἕναν μόνον ἐξώστη.

Ὁ ἀρχιτεκτονικός αὐτός τύπος τοῦ Eski Cami τῆς Ἀδρια
νουπόλεως ὁμοιάζει πρός ἐκεῖνον τοῦ Τεμένους Ulu Cami (Ὑψηλό 
Τέμενος) στήν Προῦσα, ὅμως ἐδῶ, λόγῳ τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ 
τῶν πεσσῶν, ὁ ἐσωτερικός χῶρος φαίνεται μεγαλύτερος καί φω
τεινότερος ἀπό ἐκεῖνον τοῦ Τεμένους τῆς Προύσας58. Τό Eski Cami 
ἀποτελεῖ τό ἀρχαιότερο σωζόμενο Τέμενος τῆς Ἀδριανουπόλεως 
καί εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀρχαιότερα Τεμένη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτο
κρατορίας. Τοῦτο παρουσιάζει πολλά καί ἐνδιαφέροντα ἀρχαΐζοντα 
καί προδρομικά ἀρχιτεκτονικά στοιχεῖα. Ἡ ὅλη σύλληψη καί δομή 
αὐτοῦ φανερώνουν γενικά συντηρητικό πνεῦμα, συγκρινόμενο δέ 
τό οἰκοδόμημα αὐτό πρός μεταγενέστερα Τεμένη, διαπιστώνονται 
οἱ μεγάλοι πρόοδοι, τίς ὁποῖες ἐπετέλεσε ἡ μουσουλμανική ἀρχι

57. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι στόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος στά Ἱεροσόλυμα (Β΄ 
Βασιλειῶν Η΄, 8 καί Γ΄ Βασιλειῶν Γ΄, 1) , στά ἀρχαῖα Ἱερά τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, 
τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ρώμης τῶν προχριστιανικῶν χρόνων, στίς παλαιοχριστια
νικές βασιλικές, τούς ἐνοριακούς ναούς καί τά Καθολικά Μονῶν τῶν βυζαντινῶν 
καί μεταβυζαντινῶν χρόνων, στά αἴθρια ἤ στίς αὐλές αὐτῶν ὑπῆρχαν κρῆνες, τό 
ὕδωρ τῶν ὁποίων ἦτο προορισμένο γιά τελετουργικές νίψεις καί θρησκευτικούς 
καθαρμούς. Ἡ ἀρχαιότατη αὐτή παράδοση συνεχίζεται καί στά Μουσουλμανικά 
Τεμένη.

58. Freely 1992, 146.
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τεκτονική. Ἀποκορύφωμα αὐτῆς ἀποτελεῖ τό Τέμενος Σελήμ τῆς 
Ἀδριανουπόλεως, ἔργο τοῦ μεγάλου ἀρχιτέκτονα Koca Sinan. 

2. Üç Şerefeli Cami (Τέμενος μέ τούς τρεῖς ἐξῶστες)

Στό κέντρο τῆς Ἀδριανουπόλεως καί ἀπέναντι ἀπό τό Eski Cami, 
ἐπί τῆς ὁδοῦ Ηuekuemet Caddesi, ὑψώνεται τό Üç Şerefeli Cami. 
Τοῦτο ἀνηγέρθη ἀπό τόν Σουλτάνο Μουράτ Β΄ (1421451), κατά τά 
ἔτη 14371447. Ἀρχιτέκτονας ἦτο ὁ Haci Alaaddin, ὁ ὁποῖος κα
τήγετο ἀπό τό Ἰκόνιον (Κοnya)59. Πρόκειται γιά τό μνημειωδέστε
ρο ἀρχιτεκτονικό δημιούργημα σέ ὁλόκληρη τήν Ὀθωμανική Αὐτο
κρατορία πρίν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν 
Τούρκων (1453 μ.Χ.). Τό οἰκοδόμημα αὐτό ἀποτελεῖ συγχρόνως τό 
ἀποκορύφωμα τῆς πρώϊμης ὀθωμανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς60.

Πρόκειται γιά μεγάλων διαστάσεων Τέμενος, τό ὁποῖο κεῖται 
ἐπάνω σέ ὑπερυψωμένη βάση, ὥστε νά ἀνέρχεται κανείς σέ αὐτό μέ 
κλίμακες. Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ὁ κυρίως 
ἄξονας τοῦ οἰκοδομήματος βαίνει ἀπό ΒΑ. πρός ΝΔ. Στό μέσον τῆς 
ΝΑ. μακρᾶς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἀνοίγεται μία ἐσωτερικά ἡμι
κυκλική κόγχη, ἡ ὁποία ἐγγράφεται στό πάχος τοῦ τοίχου καί ἀπο
τελεῖ τήν κόγχη προσευχῆς (Μihrab), μέ κατεύθυνση τήν Μέκκα. Ἡ 
κυρίως αἴθουσα τοῦ Τεμένους φέρει στό ἐσωτερικό αὐτῆς δύο κτι
στούς, ἐλεύθερους, σχετικά ὀγκώδεις πεσσούς, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν 
ἐξαγωνικοῦ σχήματος κάτοψη61 καί φαίνεται νά στηρίζουν τόν κεν
τρικό, μεγάλων διαστάσεων, ἡμισφαιρικό τροῦλλο (διαμ. 24.00 μ.), ὁ 
ὁποῖος τήν ἐποχή, κατά τήν ὁποίαν κατασκευάσθηκε ἦτο ὁ μεγα
λύ  τερος τροῦλλος σέ ὁλόκληρη τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. 

59. Νικολαΐδης 1993, Ι, 95.
60. Freely 1992, 147  148.
61. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι χρησιμοποιεῖται τό ἑξαγωνικό σχῆμα, τό ὁποῖο 

ἀπαντᾶ καί στήν παλαιοχριστιανική καί βυζαντινή ἀρχιτεκτονική ποικιλοτρόπως, 
ὅπως: σέ κατόψεις χριστιανικῶν ναῶν καί προσκτισμάτων αὐτῶν (Μαρτυρίων, 
Βαπτιστηρίων), κολυμβηθρῶν φωτιστηρίων, πύργων, κωδωνοστασίων κ.λπ. Βο
λα νάκης 1976, 4750. Ἐπίσης τό ἑξαγωνικό σχῆμα ἀπαντᾶ σέ κατόψεις μουσουλ
μανικῶν οἰκοδομημάτων, Ὀρλάνδος 1958, 109, εἰκ. 119. Εἶναι πολύ πιθανόν, σην 
προτίμηση σχημάτων τοῦ εἴδους αὐτοῦ καί συνέβαλε καί ἡ ἄποψη περί τῆς συμ
βολικῆς σημασίας τῶν ἀριθμῶν, περί τῶν ὁποίων εἶχαν ἀναπτύξει ἰδιαίτερη θε
ωρία ἤδη οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες (Πυθαγόρειοι κ.ἄ.). Ἔτσι οἱ ἀριθμοί τρία, ἕξι, ἑπτά, 
ἐννέα κλπ. εἶχαν ἰδιαίτερη συμβολική καί μυστική σημασία.
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Στήν πραγματικότητα ὅμως ὁ κεντρικός τροῦλλος φέρεται σέ 
ἕξι πεσσούς, ἀπό τούς ὁποίους οἱ δύο εἶναι ἐλεύθεροι καί ὁρατοί, 
ἐνῶ οἱ λοιποί τέσσερεις εἶναι ἐνσωματωμένοι ἀνά δύο στίς πλάγι
ες μακρές πλευρές τῆς κεντρικῆς αἰθούσης τοῦ Τεμένους αὐτοῦ. 
Πάνω ἀπό τούς τέσσερεις ἐπί μέρους χώρους, οἱ ὁποῖοι δημιουρ
γοῦνται στίς ἰσάριθμες γωνίες τῆς κεντρικῆς αἰθούσης εὑρίσκονται 
ἰσάριθμοι κτιστοί, χαμηλοί, τυφλοί, ἡμισφαιρικοί, μικροτέρας δια
μέτρου, σέ σχέση μέ τόν κεντρικό τροῦλλο, τροῦλλοι, ὥστε συνο
λικά ἡ κεντρική αἴθουσα καλύπτεται μέ πέντε τρούλλους. Ἡ ὕπαρξη 
μόνο δύο πεσσῶν στό ἐσωτερικό τοῦ Τεμένους δίδει τήν ἐντύπωση 
ἑνός τεραστίου ἐσωτερικοῦ ἐλεύθερου χώρου. Οἱ πιστοί ἠδύναν
το ἀπό ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς αἰθούσης αὐτῆς νά ἀντικρύζουν 
ἀνεμπόδιστα τό Μιχράμπ, στόχο, τόν ὁποῖο ἐπεδίωξε καί ἐπέτυχε 
ὁ ἀρχιτέκτονας τοῦ οἰκοδομήματος. ΝΑ. τῆς κεντρικῆς αἰθούσης 
τοῦ Τεμένους αὐτοῦ εἶναι προσηρτημένη μία μεγάλου μεγέθους καί 
ὀρθογωνίου κατόψεως αὐλή, ἡ ὁποία εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τήν 
κεν τρική αἴθουσα τοῦ Τεμένους. Στό κέντρο αὐτῆς ὑπάρχει αἴθριος 
χῶρος καί στίς τέσσερεις αὐτῆς πλευρές ἰσάριθμες στοές, οἱ ὁποῖες 
χωρίζονται σέ εἴκοσι (20) ἐπί μέρους, τετραγώνου κατόψεως μικρούς 
χώρους, οἱ ὁποῖοι καλύπτονται μέ ἰσάριθμους κτιστούς, χαμηλούς, 
τυφλούς τρουλλίσκους. Ὁ χῶρος αὐτός τῆς αὐλῆς ἐχρησιμοποίηθη 
γιά μεγάλο χρονικό διάστημα ὡς Νεκροταφεῖο (Μezar) καί καλύπτε
ται σήμερα μέ πολυάριθμους τάφους, ὥστε ἀπώλεσε τήν ἀρχική 
λειτουργία του ὡς αὐλῆς καί αἰθρίου τοῦ Τεμένους. Στίς τέσσερεις 
γωνίες τῆς αὐλῆς ὑψώνονται ἰσάριθμοι μιναρέδες. Ὁ μιναρές τῆς 
ΒΔ. γωνίας (ὕψους 68.00 μ. περίπου), ἔχει τρεῖς ἐξῶστες, ἀπό τούς 
ὁποίους ἔλαβε καί τήν ὀνομασία αὐτοῦ τό Τέμενος. Ἐξωτερικά ὁ 
κορμός τοῦ μιναρέ αὐτοῦ εἶναι κυλινδρικός καί φέρει διάκοσμο, μέ 
ἑλικοειδεῖς ραβδώσεις, ἐν εἴδει στρεπτοῦ κίονα, ἀπό τόν ὁποῖον τό 
Τέμενος ἔλαβε καί τήν ὀνομασία «Burmali Cami»62.

4. Selimiye (Τέμενος Σελήμ)

Στό κέντρο περίπου τῆς Ἀδριανουπόλεως, ἀνατολικά τοῦ Eski 
Cami καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτό, πλησίον τῆς Ἀγορᾶς, 
ἐπί τῆς νοτίας πλευρᾶς τῆς Mimar Sinan Caddesi (Λεωφόρου 

62. Νικολαΐδης 1993, Ι, 95.
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ἀρχιτέκτονα Σινάν), ἐπάνω σέ φυσική ἔξαρση τοῦ ἐδάφους καί στή 
θέση παλαιοῦ χριστιανικοῦ ναοῦ63, ὁ ὁποῖος πιθανῶς νά εἶχε κτισθεῖ 
στή θέση ἀρχαίου Ἱεροῦ τῶν προχριστιανικῶν χρόνων, σέ ἐπίκαι
ρο, σκόπιμα ἐπιλεγμένο σημεῖο, ὑψώνεται τό Τέμενος τοῦ Σελήμ 
(Selimiye)64, τό ὁποῖο δεσπόζει σέ ὁλόκληρη τήν πόλη καί τήν γύρω 
ἀπό αὐτήν περιοχή καί εἶναι ὁρατό ἀπό πολύ μεγάλη ἀπόσταση. Τό 
Τέμενος αὐτός ἀνηγέρθη ἀπό τόν Σουλτάνο Σελήμ καί κατά τά ἔτη 
15691575, ἀπό τόν ὁποῖο ἔλαβε καί τό ὄνομά του. Δημιουργός τοῦ 
Selimiye ὑπῆρξε ὁ περίφημος ἀρχιτέκτονας Koca Sinan, ὁ ὁποῖος 
ὅταν ἐτελείωσε τό Τέμενος ἦτο ἡλικίας 85 ἐτῶν καί αὐτό ἀποτε
λεῖ ἔργο τῆς ὡριμότητός του. Ὁ Koca Sinan (14901588 ἤ 1590) 
ἐγεννήθη στό χωριό Agirnas τῆς Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας65 καί 
ἡ οἰκογένειά του εἶχε παράδοση στήν ἀρχιτεκτονική. Ὁ παππούς 
καί ὁ πατέρας τοῦ ἐξήσκουν τήν τέχνη αὐτή, ἄρα ἐμεγάλωσε μέσα 
σέ εὐνοϊκό περιβάλλον, μέ ἀποτέλεσμα νά τύχει εὐρύτερης παιδείας 
καί νά καλλιεργήσει τό ταλέντο, μέ τό ὁποῖον πλουσιοπάροχα τόν 
εἶχε προικίσει ἡ φύση. Ὁ Sinan ἦτο ἐπίσης προικισμένος μέ μεγάλη 
εὐφυία, εὐστροφία πνεύματος, ὄρεξη γιά μάθηση καί εἶχε ἰσχυρή 
θέληση, ὑπομονή καί ἐπιμονή, στοχεύοντας στήν τελειότητα, τήν 
ὁποία καί πάντοτε ἐπετύγχανε. Ἀρχικά ἐξήσκησε διάφορα συναφῆ 
ἐπαγγέλματα, ὅπως τοῦ ξυλουργοῦ, τοῦ μάστορα στίς οἰκοδομές, 
τοῦ ἀρχιμάστορα καί τοῦ ἀρχιτέκτονα. Τέλος προσελήφθη ὡς 
ἀρχιτέκτονας στήν Αὐλή τῶν Σουλτάνων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτο
κρατορίας, θέση τήν ὁποίαν διετήρησε μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς 
του. Ὁ Sinan εἶχε τήν τύχη νά γεννηθεῖ καί νά ζήσει σέ μιά ἐποχή, 
κατά τήν ὁποία ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία εὑρίσκετο στό ὕψιστο 
σημεῖο τῆς ἀκμῆς της καί διέθετε τεράστιους οἰκονομικούς πόρους 
γιά ἔργα τέχνης καί πολιτισμοῦ. Κατά τήν ἴδια περίοδο ἀνῆλθαν 
στόν θρόνο Σουλτάνοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τύχει εὐρύτερης παιδείας καί 
διέθεταν, μεταξύ ἄλλων, καλαισθησία, ἀγάπη πρός τίς καλές τέχνες, 

63. Σύμφωνα μέ ὑπάρχουσα παλαιά παράδοση τῶν Ρωμιῶν, στή θέση αὐτή, 
ὅπου ὑψώνεται σήμερα τό Τέμενος Σελήμ, ἔκειτο προηγουμένως ὁ ναός τῆς 
Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, Νικολαΐδης 1993, Ι, 94.

64. Νικολαΐδης 1993, Ι, 9495.
65. Γύρω ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Sinan ἔχει δημιουργηθεῖ μιά ὁλόκληρη μυθο

λογία. Σύμφωνα μέ παλαιά παράδοση τῶν Ρωμιῶν ὁ Sinan κατήγετο ἀπό ἑλλη
νική χριστιανική οἰκογένεια καί τό ὄνομά του ἀρχικά ἦτο Συμεών. Σέ πολύ μικρή 
ἡλικία ἀσπάσθηκε τόν Ἰσλαμισμό καί ὀνομάσθηκε Sinan.
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καθώς καί ἰσχυρή θέληση, γιά νά κοσμήσουν τήν Αὐτοκρατορία μέ 
οἰκοδομήματα ἀξεπέραστου κάλλους, ὥστε νά κατακτήσουν καί 
διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ τήν ἀθανασία. Ὑπολογίζονται σέ τριακόσια 
(300) τά δημιουργήματα τοῦ Mimar Koca Sinan σέ ὁλόκληρη τήν 
Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Ἀπό αὐτά εἰκοσιπέντε (25) εὑρίσκον
ται στήν Ἀδριανούπολη, στήν ὁποία ἔζησε πολλά χρόνια τῆς ζωῆς 
του καί ὅπου καί ἀπέθανε σέ βαθύτατο γήρας66. Τό Selimiye τῆς 
Ἀδριανουπόλεως, τό λαμπρό αὐτό ἀρχιτεκτονικό ἐπίτευγμα, ἀπο
τελεῖ τό ἀποκορύφωμα τῆς δημιουργίας τοῦ Mimar Koca Sinan 
καί θεωρεῖται γενικώτερα ὡς τό τελειότερο δημιούργημα τῆς ἀρχι
τεκτονικῆς σέ ὁλόκληρη τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία καί ἕνα 
ἀπό τά σπουδαιότερα ἀρχιτεκτονήματα παγκοσμίως67. Ὁ ἴδιος ὁ 
Koca Sinan ἐθεώρει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς του τό Selimiye τῆς 
Ἀδριανουπόλεως ὡς τό ἀποκορύφωμα τῆς ὅλης δημιουργίας του 
καί ἐπίστευε, ὅτι αὐτό ὑπερέβαλε ἀκόμη καί τό Suelemaniye (Τέμε
νος Σουλεϋμάν) τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τό Selimiye τῆς Ἀδρι
ανουπόλεως, σύμφωνα μέ πολλούς ἐρευνητές, θεωρεῖται ἐπίσης ὅτι 
συναγωνίζεται τόν ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Κωνσταντινουπόλε
ως68, τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰουστινιανοῦ Α΄ (527565 μ.Χ.), δημιούργη
μα, ὡς γνωστόν, τῶν περιφήμων ἀρχιτεκτόνων Ἰσιδώρου ἀπό τήν 
Μίλητο καί Ἀνθεμίου ἀπό τίς Τράλλεις69.

 Ἡ κυρίως αἴθουσα τοῦ Τεμένους τοῦ Σελήμ τῆς Ἀδριανουπόλε
ως εἶναι μεγάλων διαστάσεων καί ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος 
κάτοψη. Ὁ κυρίως ἄξονας αὐτῆς βαίνει ἀπό ΒΑ. πρός ΝΔ. Στό κέντρο 
αὐτῆς σχηματίζεται ὀκταγωνικῆς κατόψεως πυρήνας, σέ ἑκάστη 
γωνία τοῦ ὁποίου ὑψώνεται ἀνά ἕνας ὀγκώδης πεσσός. Οἱ ὀκτώ 
αὐτοί πεσσοί ἑνώνονται μεταξύ των μέ μεγάλα, ἡμικυκλικά τόξα καί 

66. Στό κέντρο τῆς Ἀδριανουπόλεως καί στήν Πλατεία Cumhuriet Meydan, σέ 
μικρή ἀπόσταση ἀπό τό Selimiye, ἔχει κατασκευασθεῖ μνημεῖο, ἀφιερωμένο στόν 
Sinan. Ἔχει στηθεῖ τό ἄγαλμα αὐτοῦ  πράγμα ἀσύνηθες στή σημερινή Τουρκία, 
ὅπου κατά κανόνα ὑπάρχουν ἀνδριάντες καί προτομές μόνον τοῦ Mustafa Κemal 
Atatuerk (1880  10/11/1938)  , στό ὁποῖο παρίσταται ὁ Sinan σέ φυσικό μέγεθος, 
καθήμενος, μέ πλούσια γενειάδα, φέρων ἐπίσημα, πολυτελῆ ἐνδύματα, μέ καφτάνι 
καί τουρμπάνι στό κεφάλι. Εἰκονίζεται νά σκύβει ἐπάνω σέ ἕνα βιβλίο, σοβαρός 
καί σκεπτόμενος.

67. Freely 1992, 148150.
68. Σωτηρίου 1942, 348358, Krautheimer 1991, 256 κ.ἑ.
69. Κωνσταντινίδης 1967, 324342.
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στηρίζουν τόν μεγάλων διαστάσεων κτιστό, ἡμισφαιρικό τροῦλλο. 
Στή βάση αὐτοῦ ἀνοίγονται πολυάριθμα παράθυρα, ὥστε τό φῶς 
νά εἰσέρχεται ἄπλετο καί νά καταυγάζει τό ἐσωτερικό τοῦ Τεμένους. 
Στό μέσον τῆς ΝΑ. μακρᾶς πλευρᾶς τῆς αἰθούσης αὐτῆς ἀνοίγεται 
μία μεγάλων διαστάσεων κόγχη, ἐσωτερικά ἡμικυκλική καί ἐξωτερικά 
ὀρθογωνίου σχήματος, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό Mihrab (κόγχη προσ
ευχῆς), μέ κατεύθυνση πρός τήν ἱερά πόλη τῶν Μουσουλμάνων, τήν 
Μέκκα. ΝΔ. τοῦ Mihrab καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτό κεῖται τό 
Mimbar (ἄμβωνας), τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό ὑπερυψωμένο βῆμα, 
στό ὁποῖο ὁδηγεῖ μία μαρμάρινη κλίμακα, οἱ πλευρές τῆς ὁποίας 
φράσσονται μέ λεπτῆς τέχνης μαρμάρινα, διάτρητα θωράκια. Τό 
Μimbar αὐτό θεωρεῖται ὅτι εἶναι τό κομψότερο, τελειότερο καί 
ὡραιότερο ὁλοκλήρου τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου. Κάτω ἀπό τό 
κέντρο τοῦ τρούλλου κεῖται ὁ ἐξώστης τοῦ Μουεζίνη καί κάτωθεν 
αὐτοῦ ὑπάρχει μικρό, κομψό ἀναβρυτήριο (Συντριβάνι)70. Στήν ΒΑ. 
γωνία τῆς κεντρικῆς αἰθούσης τοῦ Τεμένους τοῦ Σελήμ ὑψώνεται 
ὁ ἐξώστης τοῦ Σουλτάνου, ἔργο περίτεχνο, ἀληθινό κομψοτέχνη
μα, μέ ἐντοιχισμένα πλακίδια İznik, τά ὁποῖα φέρουν κυανόχρω
μη ἐφυάλωση καί κοσμοῦνται μέ διάφορα γεωμετρικά καί φυτικά 
σχέδια. Ἀπό τό θεωρεῖο αὐτό ὁ Σουλτάνος καί ἡ ἀκολουθία του πα
ρηκολούθουν τίς ἱερές τελετές, πού ἐλάμβαναν χώραν στό Τέμενος. 
Στίς τρεῖς ἐσωτερικές πλευρές τοῦ Selimiye, πλήν τῆς ΝΑ., στήν 
ὁποίαν ἀνοίγεται τό Mihrab, ὑπάρχουν ὑπερῶα (ἐξῶστες ἤ γυ
ναικωνίτες), στούς ὁποίους ἀνέρχεται κανείς μέ κτιστές κλίμακες, 
οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στήν τοιχοποιία. Στό μέσον τῆς ΒΔ. 
μακρᾶς πλευρᾶς τῆς κυρίως αἰθούσης ἀνοίγεται μία μνημειώδης 
εἴσοδος, μέ πλούσιο διάκοσμο, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά. Ἐπίσης 
στίς δύο πλάγιες πλευρές, τήν ΒΑ. καί τήν ΝΔ. ἀνοίγονται εἴσοδοι. 
Οἱ ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές ἐπιφάνειες τῶν τοίχων τοῦ Τεμένους 
φέρουν εἴτε ὀρθομαρμάρωση, εἴτε καλύπτονται μέ πολύχρωμα 
πλακίδια, τά ὁποῖα κοσμοῦνται μέ διάφορα σχέδια. Στό ἐσωτερικό 
τοῦ Τεμένους κρέμονται πολυάριθμα κανδήλια καί πολυέλαιοι. Τά 
δάπεδα καλύπτονται μέ βαρύτιμους τάπητες (χαλιά). Ἐξωτερικά 
καί στίς τέσσερεις γωνίες τῆς κεντρικῆς αἰθούσης τοῦ Τεμένους 
ὑψώνονται ἰσάριθμοι, κομψοί μιναρέδες (ὕψους ὑπέρ τά 70.00 μ.), 

70. Ἡ ὀνομασία «Συντριβάνι, τό» προέρχεται ἀπό τήν περσική λέξη «Sandri
van», πού σημαίνει «ἀναβρυτήριον».
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ἕκαστος τῶν ὁποίων φέρει ἀνά τρεῖς ἐξῶστες. Στήν ΒΔ. πλευρά τῆς 
κεντρικῆς αἰθούσης εἶναι προσκεκολλημένο μεγάλων διαστάσεων 
αἴθριο71. Τοῦτο ἐμφανίζει ὀρθογωνίου σχήματος κάτοψη καί φέρει 
στίς πλευρές αὐτοῦ στοές72. Στίς προσόψεις τῶν τεσσάρων στοῶν 
ἔχουν τοποθετηθεῖ δεκαέξι (16) συνολικά κίονες, οἱ ὁποῖοι εἶναι, εἴτε 
ἀπό μάρμαρο, εἴτε ἀπό γρανίτη. Ὁρισμένοι ἀπό τούς κίονες αὐτούς 
φαίνεται νά ἔχουν ληφθεῖ ἀπό ἀρχαιότερα οἰκοδομήματα τῆς πε
ριοχῆς καί νά ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἐδῶ (δεύτερη χρήση). Οἱ κίο
νες αὐτοί ἑνώνονται μεταξύ των καί μέ τούς παρακείμενους τοίχους 
μέ ἡμικυκλικά τόξα καί στηρίζουν τίς στέγες τῶν χώρων, στούς 
ὁποίους ὑποδιαιροῦνται οἱ τέσσερεις στοές. Οἱ χῶροι αὐτοί εἶναι 
συνολικά δεκαέξι (16), ἐμφανίζουν τετραγώνου σχήματος κάτοψη 
καί καλύπτονται μέ ἰσάριθμους (16) κτιστούς, χαμηλούς, ἡμισφαι
ρικούς, ἄνευ τυμπάνου τρούλλους. Στό κέντρο τοῦ αἰθρίου ὑπάρχει 
εὐρύχωρη, μαρμάρινη κρήνη73, τό ὕδωρ τῆς ὁποίας χρησιμεύει γιά 
τίς τελετουργικές νίψεις καί τούς θρησκευτικούς καθαρμούς τῶν 
πιστῶν. Ὁ κεντρικός πυρήνας τῆς Κρήνης αὐτῆς ἔχει κυκλικοῦ 
σχήματος κάτοψη, ἐνῶ ἐξωτερικά ἡ Κρήνη ἐμφανίζει ὀκταγωνικοῦ 
σχήματος κάτοψη74. Στό μέσον τῆς ΒΔ. πλευρᾶς τοῦ αἰθρίου ἀνοίγε
ται μνημειώδης εἴσοδος, ἡ ὁποία φέρει πλούσιο διάκοσμο. Ἐπίσης 
στίς δύο πλάγιες πλευρές τοῦ αἰθρίου, τήν ΒΑ. καί τήν ΝΔ. ἀνοίγον
ται ἕτεροι εἴσοδοι.

Τό Τέμενος Σελήμ περιβάλλεται μέ μεγάλων διαστάσεων αὐλή 
καί ἀπό τίς τέσσερεις πλευρές αὐτοῦ, ἡ ὁποία εἶναι κατάφυτη μέ 
διάφορα δένδρα καί ἄλλα καλλωπιστικά φυτά. Ἐπίσης γύρω ἀπό τό 
Τέμενος κεῖνται διάφορα προσκτίσματα, ἤτοι: α) Στήν ΒΑ. γωνία 
τῆς αὐλῆς κεῖται συγκρότημα προσκτισμάτων, τό ὁποῖο ἀρχικά 
ἐχρησίμευε ὡς Ἱεροδιδασκαλεῖον (Μεδρεσές) καί σήμερα χρησιμο
ποιεῖται ὡς Μουσεῖο, στό ὁποῖο ἐκτίθενται διάφορα παλαιά ἀντι
κείμενα. Στό οἰκοδόμημα αὐτό ὑπάρχει ἕνα τετράστωο αἴθριο, στούς 
ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς χώρους στούς ὁποίους ἔχουν ἀποτε
θεῖ διάφορα μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη, ἐπιτύμβιες στῆλες, ἐπι
γραφές κ.λπ. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονται καί τά ἀκόλουθα:

71. Σωτηρίου 1942, 217 , Ὀρλάνδος 1952, 1, 94110, Krautheimer 1991, 51, 121, 558.
72. Στίκας 1976, 101106, παρένθετος πίναξ Β΄ (κάτοψη).
73. Σωτηρίου 1942, 217220, Ὀρλάνδος 1952, 1, 110124, Ὀρλανδος 1958, 119124.
74. Πρβλ. Krautheimer 1991, 197, εἰκ. 118 καί 203, εἰκ. 124.
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1. Διαχωριστικός ἀμφικίονας παραθύρου

Πρόκειται γιά ἀσυνήθως μεγάλων διατάσεων διαχωριστικό 
ἀμφικίονα παραθύρου ἀπό φαιόχρωμο μάρμαρο, ὁ ὁποῖος προέρχε
ται πιθανώτατα ἀπό παράθυρο παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, ἡ 
ὁποία θά ἔκειτο στήν Ἀδριανούπολη ἤ στήν γύρω ἀπό αὐτήν περι
οχή. Χρονολογία: 5ος αἰ. μ.Χ.

2. Δίδυμος κίονας τέμπλου

Δίδυμος κίονας ἀπό λευκόχρωμο μάρμαρο. Αὐτός ἀποτελεῖται 
ἀπό τούς κορμούς δύο κυλινδρικῶν, ἀρραβδώτων κιόνων, οἱ ὁποῖοι 
εἶναι ἑνωμένοι μεταξύ των καί στέφονται μέ κιονόκρανα, κοσμούμε
να μέ πλούσιο, ἀνάγλυφο, ἰσχυρῶς σχηματοποιημένο, φυτικό διάκο
σμο. Πιθανώτατα ὁ δίδυμος αὐτός κίονας προέρχεται ἀπό μαρμάρι
νο βυζαντινό τέμπλο. Χρονολογία: 11ος12ος αἰ. μ.Χ.

3. Θυρεός τῆς Ἑλλάδος

Στήν αὐλή τοῦ Μουσείου αὐτοῦ καί δεξιά, ὡς πρός τόν εἰσερχόμε
νο, ἔχει ἀποτεθεῖ ἕνας θυρεός τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπό 
φαιόχρωμο μάρμαρο. Στό κέντρο τῆς κυρίας ὄψεως αὐτοῦ εἰκονίζε
ται ἀνάγλυφος, ἰσοσκελής σταυρός καί ἄνωθεν αὐτοῦ τό βασιλικό 
στέμμα. Ἑκατέρωθεν τοῦ σταυροῦ παρίσταται ἀνάγλυφη ἀνά μία 
ἑλληνική σημαία, φέρουσα ἐπίσης σταυρό. Πιθανώτατα ὁ θυρεός 
αὐτός προέρχεται ἀπό τήν ἐποχή, κατά τήν ὁποία ἡ Ἀδριανούπολη 
ἐτέλει ὑπό τήν Ἑλληνική Διοίκηση (19201922).

β) Στήν ΝΔ. γωνία τῆς μεγάλης ἐξωτερικῆς αὐλῆς τοῦ Τεμένους 
Σελήμ ὑπάρχει ἀντίστοιχο συγκρότημα κτιρίων, τό ὁποῖο ἀρχικά 
ἐχρησίμευε ὡς Σχολή σπουδῆς τοῦ Κορανίου, τό ὁποῖο σήμερα 
εἶναι κλειστό καί φαίνεται ὅτι χρησιμοποιεῖται ὡς ἀποθήκη.

Μεταξύ τῶν δύο προηγουμένων προσκτισμάτων κεῖται μουσουλ
μανικό νεκροταφεῖο (Mezar), μέ πολλούς τάφους, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν 
προφανῶς σέ ἐπιφανεῖς προσωπικότητες τῆς τοπικῆς κοινωνίας. 
Στήν ΝΔ. πλευρά τῆς μεγάλης ἐξωτερικῆς αὐλῆς τοῦ Τεμένους Σε
λήμ καί σέ ὅλο τό μῆκος αὐτῆς, σέ χαμηλότερο ἐπίπεδο εἶναι προ
σκεκολλημένο τεραστίων διαστάσεων συγκρότημα, τό λεγόμενο 
«Kavaflar Arasta», ἤτοι ἡ «Σειρά τῶν ὑποδηματοποιείων». Πρόκειται 
γιά συγκρότημα, τό ὁποῖο περιλαμβάνει ἑκατόν καί εἰκοσιτέσσερα 
(124) καταστήματα καί ἀνηγέρθη δέκα ἔτη μετά τήν περάτωση τῶν 
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ἐργασιῶν τοῦ Τεμένους Σελήμ. Τοῦτο εἶναι ἔργο τοῦ ἀρχιτέκτονα 
Davut Aga, μαθητοῦ τοῦ Σινάν καί διαδόχου αὐτοῦ ὡς ἀρχιτέκτονα 
τῶν Σουλτάνων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

4. Muradiye (Τέμενος Μουράτ)

Ἀνατολικά τοῦ Cumhuriet Meydan (Πλατεία Δημοκρατίας) τῆς 
Ἀδριανουπόλεως καί σέ ἀπόσταση 1,5 χλμ. περίπου ἀπό αὐτήν, 
ἀνατολικά τοῦ Τεμένους Σελήμ καί σέ ἀπόσταση 1 χλμ. περίπου 
ἀπό αὐτό, ἀπέναντι ἀκριβῶς ἀπό τό ἀνατολικό πέρας τῆς λε
ωφόρου Mimar Sinan Caddesi, στήν κορυφή ἑνός γηλόφου, σέ 
μέρος σκόπιμα ἐπιλεγμένο, τό ὁποῖο δεσπόζει σέ ὁλόκληρη τήν 
γύρω περιοχή, εὑρίσκεται τό Muradiye (Tέμενος Μουράτ)75. Εἶναι 
πιθανόν στή θέση αὐτή νά ὑπῆρχε ἀρχαῖο Ἱερό τῆς προχριστια
νικῆς ἐποχῆς, ἐπί τῶν ἐρειπίων τοῦ ὁποίου ἀνηγέρθη χριστιανικός 
ναός καί στήν ἴδια θέση ἱδρύθηκε τό Τέμενος Μουράτ. Στήν ὑπόθε
ση αὐτή μᾶς ὁδηγεῖ, ἐκτός ἀπό τήν ὅλως ἐξαιρετική καί προνομι
ούχα αὐτή θέση καί ἡ ὕπαρξη μαρμαρίνων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν 
(Spolia), τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό ἀρχαιότερα οἰκοδομήματα 
καί τά ὁποῖα, εἴτε ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς οἰκοδομικά ὑλικά, κατά 
τήν ἀνέγερση τοῦ Τεμένους, εἴτε κεῖνται μέχρι σήμερα στόν χῶρο 
τῆς εὐρύχωρης αὐλῆς αὐτοῦ. Τό Τέμενος αὐτό ἱδρύθηκε τό ἔτος 
1436 μ.Χ. ἀπό τόν Σουλτάνο Μουράτ Β΄ (14211451), ὕστερα ἀπό 
ἕνα ὄνειρο, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἐνεφανίσθη σέ αὐτόν ὁ 
Mewlana (ὁ κύριός μας) Celal edDin Rumi (12001273), ὁ ἱδρυτής 
τοῦ Τάγματος τῶν Mewlewi. Ὁ Mewlana ἐγεννήθη περί τό ἔτος 
1200 μ.Χ. στό Balch (σημερινό Ἀφγανιστάν). Τό 1221 μετοίκισε μετά 
τῆς οἰκογενείας του στό Karaman (Καραμανία), ὅπου παρέμεινε 
ἐπί ἑπταετία. Τό ἔτος 1228 μετοίκισε ὁριστικά καί ἐγκατεστάθη στό 
Ἰκόνιον (Κonya). Ὕστερα ἀπό τόν θάνατο τοῦ πατέρα του τό ἔτος 
1231 μ.Χ., ὁ Mewlana συγκέντρωσε γύρω του τούς πρώην μαθητές 
τοῦ πατέρα του. Τότε ἄρχισε νά διδάσκει καί νά κηρύττει δημόσια 
καί οἱ ὀπαδοί του ηὐξάνοντο διαρκῶς.Ὁ Mewlana συνέγραψε τό 
ἔργο «Masnawi», τό ὁποῖο ἀποτελεῖ μίαν Συλλογή, ἡ ὁποία περι
λαμβάνει περισσότερες χιλιάδες Ὠδές. Σέ αὐτές ψάλλει τά μυστικά 
ὁράματα αὐτοῦ καί κηρύττει μιά ἐκστατική, παγκόσμια ἀγάπη. Τό 

75. Freely 1992, 150151.



ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

113

δεύτερο ἔργο του εἶναι τό «Divani Kebir», τό ὁποῖο περιλαμβάνει 
μία Συλλογή ποιημάτων καί πεζῶν κειμένων, μεταξύ τῶν ὁποίων 
συγκαταλέγονται ἐπίσης κηρύγματα καί ἐπιστολές τοῦ Mewlana. 
Ἕνας μελετητής καί μεταφραστής τοῦ ἔργου τοῦ Mewlana, ἀξιο
λογώντας αὐτόν καί τό ἔργο του, παρατηρεῖ μέ ἐνθουσιασμό τά 
ἑπόμενα: «Στόν Rumi συναντοῦμε ἕνα ἀπό τούς μεγαλύτερους ποιη
τές ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Μέ τό βάθος τῆς σκέψεως αὐτοῦ, τήν 
παραστατικότητα τῆς περιγραφῆς του, τήν ἀνυπέρβλητη δύναμη 
τῆς γλώσσας του, ἀποτελεῖ τήν ἐξαιρετική μεγαλοφυία τοῦ ἰσλαμι
κοῦ μυστικισμοῦ. Οἱ μελλούμενες γενεές, ὅταν πλέον ἡ ποίησή του 
θά ἔχει γίνει εὐρύτερα γνωστή καί θά κατανοηθεῖ περισσότερο, θά 
ἐκτιμήσουν καλλίτερα καί θά ἀπολαύσουν τίς ποιητικές δημιουργίες 
αὐτοῦ, τοῦ σοφώτατου, βαθυνούστατου καί εὐσεβέστατου ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων»76. Ὁ Mewlana ἵδρυσε τό μοναχικό Τάγμα τῶν 
Mewlewi, τό ὁποῖο ἐγνώρισε εὐρύτατη διάδοση. Μοναστήρια τοῦ 
Τάγματος αὐτοῦ ἱδρύθησαν σέ ὁλόκληρη σχεδόν τήν Ὀθωμανική 
Αὐτοκρατορία. Ὁ Μewlana ἀπεβίωσε τό ἔτος 1273 καί ἐτάφη στό 
Ἰκόνιον, δίπλα ἀπό τόν πατέρα του. Τό 1274 ἀνηγέρθη ὑπεράνω 
τῶν δύο σαρκοφάγων, ἤτοι τοῦ Μewlana καί τοῦ πατέρα του, ἕνα 
Μαυσωλεῖο καί ὁ χῶρος αὐτός ἀπέβη σπουδαῖο θρησκευτικό κέντρο 
ὁλοκλήρου τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου, τό ὁποῖο ἐπεσκέπτοντο 
χιλιάδες προσκυνητές. Τό ἔτος 1397 ὁ καραμανίδης Ἐμίρης Ala ed
Din Ali προσέθεσε στό οἰκοδομικό αὐτό συγκρότημα ἕνα περίτε
χνο τροῦλλο, φερόμενο ἐπί κυλινδρικοῦ τυμπάνου, ἡ ἐξωτερική 
ἐπιφάνεια τοῦ ὁποίου κοσμεῖται μέ ἡμικυκλικές κόγχες77. Οἱ ἐξωτε
ρικές ἐπιφάνειες τοῦ τυμπάνου καί τοῦ τρούλλου αὐτοῦ καλύπτον
ται σήμερα μέ ὡραιώτατα, ἀνοικτοῦ κυανοῦ χρώματος πλακίδια, τά 
ὁποῖα προέρχονται ἀπό τόν 19ον αἰ. καί ἀντικατέστησαν παλαιά, 
ἐφθαρμένα πλακίδια ἀπό φαγεντιανή, τά ὁποῖα ἀνῆκαν στήν ἀρχική 
οἰκοδομική φάση τοῦ Μαυσωλείου. Τό Τάγμα τῶν Mewlewi κα
τηργήθη τό ἔτος 1925 καί τό Μαυσωλεῖο τοῦ Μewlana στό Ἰκόνιο 
ἔκλεισε. Ὕστερα ὅμως ἀπό ἕνα χρόνο (1926) ἄνοιξε καί λειτουργεῖ 
ὡς Μουσεῖο, τό ὁποῖο δέχεται χιλιάδες ἐπισκέπτες ἐτησίως.

 Ἐπανερχόμενοι στό Τέμενος Μουράτ τῆς Ἀδριανουπόλεως, 
ἀναφέρομε, ὅτι ἀργότερα ὁ Μουράτ Β΄ ἐπεξέτεινε τό ἀρχικό μονα

76. Freely 1992, 316, 325326.
77. Freely 1992, 88, πίν. 6.
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στικό Κελλί καί ἀνήγειρε τό ὁμώνυμο Τέμενος. Στόν κῆπο αὐτοῦ 
ἵδρυσε ἕνα Τekke (Μοναστήρι) Δερβισῶν.

 Τό Τέμενος αὐτό ἐμφανίζει σέ κάτοψη τό σχῆμα Τ. Ἡ κυρίως 
αἴ θουσα τοῦ Τεμένους ἐμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη καί 
καλύπτεται μέ ἕνα ἡμισφαιρικό τροῦλλο. Στήν ΝΑ. αὐτῆς πλευ
ρά ἀνοίγεται μία κόγχη προσευχῆς (Mihrab) μέ κατεύθυνση πρός 
τήν Μέκκα. To Mihrab εἶναι ἀξιοπρόσεκτο, ἐπειδή κοσμεῖται μέ 
ὁρισμένα ἀπό τά ὡραιότερα σωζόμενα πλακίδια τύπου Νικαίας 
(İznik), τοῦ πρώϊμου 15ου αἰ. μ.Χ. Δίπλα ἀπό τό Μihrab κεῖται τό 
Mimbar. ΒΔ. τῆς κυρίως αἰθούσης τοῦ Τεμένους εἶναι προσκεκολ
λημένο ἕνα ὀρθογωνίου κατόψεως Πρόπυλο, στήν πρόσοψη τοῦ 
ὁποίου ἔχουν τοποθετηθεῖ κίονες, προερχόμενοι ἀπό ἀρχαῖα οἰκο
δομήματα. Στό μέσον αὐτοῦ ἀνοίγεται ἡ κυρία εἴσοδος, ἡ ὁποία κο
σμεῖται μέ ἔγχρωμα μάρμαρα (λευκά  ἐρυθρά) καί ὁδηγεῖ ἀπό τόν 
χῶρο τοῦ Προπύλου στό κυρίως Τέμενος78. Στήν αὐλή τοῦ Τεμένους 
ὑπάρχουν, ὡς συνήθως, πολυάριθμοι μουσουλμανικοί τάφοι. Ἡ 
αὐλή περιβάλλεται μέ ὑψηλό μανδρότοιχο. ΝΑ. τῆς αὐλῆς καί ἐκτός 
αὐτῆς, μπροστά ἀπό τήν εἴσοδο, ὑπάρχει μία κρήνη, τό ὕδωρ τῆς 
ὁποίας ἐχρησίμευε προφανῶς γιά τίς τελετουργικές νίψεις καί τούς 
θρησκευτικούς καθαρμούς τῶν πιστῶν.

5. Kuelliye Beyazits II (οἰκοδομικό συγκρότημα Βαγιαζίτ B΄)

Βόρεια τοῦ κέντρου τῆς Ἀδριανουπόλεως καί σέ ἀπόσταση 2 
χλμ περίπου ἀπό αὐτό, σέ χαμηλότερο ἐπίπεδο, στή βόρεια ὄχθη 
τοῦ ποταμοῦ Τόνσου ἤ Τούντζα79, παρά τήν ἐπί τοῦ Τούντζα σχη
ματιζόμενη νησίδα καί ΒΑ. τῆς παλαιᾶς ἐπί τοῦ Τούντζα γέφυρας, 
τῆς ἐπονομαζομένης «γέφυρας Βαγιαζίτ», ἐκτείνεται ἕνα τεραστίων 
δια στάσεων οἰκοδομικό συγκρότημα, τό ὁποῖο ἐκπλήσσει καί σήμε
ρα τόν ἐπισκέπτη γιά τό μέγεθος καί τόν πλοῦτον του, ἐκεῖνο τοῦ 

78. Τό Τέμενος Μουράτ Β΄ παραμένει σήμερα κλειστό. Διατηρεῖται ὅμως σέ 
καλή σχετικά κατάσταση. Τό μνημεῖο αὐτό ἐπεσκέφθη ὁ γράφων τήν 16η Ἰουνίου 
2003.

79. Πρός τήν πλευρά τῆς ὄχθης τοῦ Τούντζα καί παράλληλα πρός αὐτήν ἔχει 
κα τασκευασθεῖ ὑψηλό ἀνάχωμα, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν προστασία τοῦ μνημεια
κοῦ αὐτοῦ συγκροτήματος ἀπό πιθανή ὑπερχείληση τῶν ὑδάτων τοῦ παραρρέον
τος ποταμοῦ.
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Kuelliye Beyazits80. Αὐτό ἱδρύθηκε ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Σουλτάνου 
Βαγιαζίτ Β΄ (14811512) καί μέ δαπάνες τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους. 
Πρόκειται γιά ἀρχιτεκτονικό δημιούργημα τοῦ μεγάλου ἀρχιτέκτο
να Hayreddin καί ἱδρύθηκε κατά τά ἔτη 14841488. Τό μέγεθος καί ὁ 
πλοῦτος τοῦ οἰκοδομικοῦ αὐτοῦ συγκροτήματος ἀντικατοπτρίζουν 
τόν μετά μεγάλης ταχύτητας αὐξανόμενο πλοῦτο, τήν δύναμην καί 
τήν ἀντίστοιχη εὐημερία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, κατά 
τήν ἐποχήν τοῦ Σουλτάνου Βαγιαζίτ Β΄, ἐποχή κατά τήν ὁποίαν 
τό Κράτος ἐγνώρισε τήν μεγαλύτερη ἀκμή του. Ἡ πολιτική τοῦ 
Βαγιαζίτ Β΄ ἀποσκοποῦσε, ὄχι τόσον στήν ἐπέκταση τῶν κτήσε
ων τῆς ἤδη ἐκτεταμένης Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅσον στήν 
ἐξασφάλιση τῶν κεκτημένων, τήν σταθεροποίηση τῶν συνόρων, 
τήν ἀναδιοργάνωση τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Κράτους καί τήν εἰρήνη 
καί εὐημερία τῶν κατοίκων του. Τό οἰκοδομικό αὐτό συγκρότημα 
εὑ ρίσκεται ἐκτός τῆς πόλεως καί καταλαμβάνει ἕνα τεράστιο χῶρο. 
Ἀπό μακρυά δίνει τήν ἐντύπωση ἑνός αὐτοτελοῦς προαστείου τῆς 
Ἀδριανουπόλεως. Τά οἰκοδομήματα εἶναι πολυάριθμα καί μεγάλων 
διαστάσεων, διαθέτουν εὐρύχωρα αἴθρια καί περιβάλλονται ἀπό 
ἐντυπωσιακοῦ μεγέθους αὐλές καί ἐλεύθερους χώρους. Ὁ σημερινός 
ἐπισκέπτης καταλαμβάνεται ἀπό αἰσθήματα μελαγχολίας, ὅταν 
εὑρίσκεται στό οἰκοδομικό αὐτό συγκρότημα, τό ὁποῖο ἄλλοτε 
ἔσφυζε ἀπό ζωή καί τό ὁποῖο εἶναι ἀπό μακροῦ ἐγκαταλελειμμένο. 
Αὐτό εἶναι κλειστό καί μή ἐπισκέψιμο, πολλά κτίρια αὐτοῦ ἔχουν 
ὑποστεῖ σοβαρές βλάβες ἀπό τόν χρόνο καί τήν ἐγκατάλειψη καί 
εἶναι ἑτοιμόρροπα81. To ἐκτεταμένο οἰκοδομικό αὐτό συγκρότη
μα προϋποθέτει ἰσχυρά κεντρική ἐξουσία, ἡ ὁποία διαθέτει μεγάλη 
δύναμη, εἶναι σέ θέση νά προγραμματίζει μακροπρόθεσμα καί νά 
ὑλοποιεῖ τούς στόχους της, καθώς ἐπίσης νά διαθέτει πλούσιους 
οἰκονομικούς πόρους καί εἰδικευμένο προσωπικό γιά τήν συντήρη
ση καί τήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν γιγαντιαίων αὐτῶν Ἱδρυμάτων. 
Τά οἰκοδομήματα ἔχουν ἀνεγερθεῖ σύμφωνα μέ ἕνα ἑνιαῖο καί ἐξ 

80. Freely 1992, 152153.
81. Τό μνημεῖο ἐπισκέφθηκε ὁ γράφων τήν 15ην Ἰουνίου 2003. Ὅπως διεπί

στωσε ἐπί τόπου καί σύμφωνα μέ τά ἀναγραφόμενα σέ σχετικές πινακίδες, ἔχει 
ἀνατεθεῖ ἀπό τό Κράτος στό Τουρκικό Πανεπιστήμιο τῆς Θράκης ἡ μελέτη, 
ἀποτύπωση, στερέωση, συντήρηση, διατήρηση καί ἀνάδειξη τοῦ πολύ σημαντι
κοῦ αὐτοῦ μνημειακοῦ συγκροτήματος. Ἐπίσης στό συγκρότημα αὐτό στεγάζον
ται τμήματα τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου.
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ὑπαρ χῆς καθορισμένο χωροταξικό σχέδιο. Αὐτά εἶναι παρατεταγ
μένα γύρω ἀπό μία ἐξωτερική αὐλή, ἡ ὁποία προορίζετο ἀρχικά γιά 
τά ἄλογα καί τίς καμῆλες τῶν καραβανιῶν. Στήν ΒΑ. πλευρά τῆς 
αὐλῆς αὐτῆς εὑρίσκεται τό Ἰμαρέτ (Πτωχοκομεῖον), ἤτοι ἕνα φιλαν
θρωπικό Ἵδρυμα, μέ δημόσια κουζίνα καί ἀποθηκευτικούς χώρους. 
Ἐκεῖ παρεσκευάζετο φαγητό, τό ὁποῖο προορίζετο ὄχι μόνον γιά 
τούς πάσης φύσεως ἐπισκέπτες καί τούς φιλοξενουμένους, ἀλλά 
καί γιά τούς ἀσθενεῖς καὶ τό προσωπικό τοῦ παρακείμενου Νοσο
κομείου. Τά διάφορα οἰκοδομήματα τοῦ Νοσοκομείου, στό ὁποῖο 
ἐνοσηλεύοντο κατά κανόνα ψυχοπαθεῖς, κεῖνται ΝΔ. τοῦ Τεμένους. 
Εἰδικώτερα τά ἐπί μέρους οἰκοδομήματα εἶναι τά ἑξῆς:

Α) Τέμενος. Τό Τέμενος Βαγιαζίτ82 ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα μεγάλων 
διαστάσεων ὀρθογωνίου κατόψεως, τετράστωο αἴθριο83, ὁ κυρίως 
ἄξονας τοῦ ὁποίου βαίνει ἀπό ΒΑ. πρός ΝΔ. Στό μέσον τῆς ΒΔ. 
πλευρᾶς αὐτοῦ ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος. Οἱ τέσσερεις στοές τοῦ αἰθρίου 
χωρίζονται σέ εἰκοσιδύο (22) ἐπί μέρους χώρους, οἱ ὁποῖοι φέρουν 
τετραγώνου σχήματος κάτοψη καί καλύπτονται μέ ἡμισφαιρικούς 
τρούλλους. Οἱ πλευρές τῶν στοῶν πού βλέπουν πρός τό κέντρο 
τοῦ αἰθρίου φέρουν κίονες. Στό κέντρο τοῦ αἰθρίου εὑρίσκεται μία 
κρήνη84, ἡ ὁποία ἐμφανίζει ὀκταγωνικοῦ σχήματος κάτοψη85. Τό 
ὕδωρ αὐτῆς ἐχρησίμευε γιά τίς τελετουργικές νίψεις καί τούς καθαρ
μούς τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐλάμβαναν χώραν πρίν τήν εἴσοδόν των 
στόν κυρίως χῶρον τοῦ Τεμένους. Ἡ ΝΑ. στοά τοῦ αἰθρίου χωρίζε
ται σέ ἑπτά (7) ἐπί μέρους, τετραγώνου κατόψεως χώρους. Στό κέν
τρο αὐτῆς ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ ἀπό τό αἴθριο στό 
κυρίως Τέμενος. Τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπό μία τεραγώνου κατόψεως 
αἴθουσα, ἡ ὁποία καλύπτεται μέ μεγάλων διαστάσεων ἡμισφαιρικό 
τροῦλλο. Στήν ΝΑ. πλευρά τῆς αἰθούσης αὐτῆς κεῖται τό Mihrab 
(κόγχη προσευχῆς), μέ κατεύθυνση πρός τήν Μέκκα. Λίγο νοτιώτε
ρα αὐτοῦ εὑρίσκεται τό Mimbar (εἶδος ἄμβωνα). Τό Τέμενος αὐτό 
ἔχει δύο μιναρέδες, ἕκαστος τῶν ὁποίων φέρει ἕνα ἐξώστη. Στήν ΒΑ. 

82. Νικολαΐδης 1993, Ι, 95.
83. Σωτηρίου 1942, 217, Ὀρλάνδος 1952, 1, 94110, Λαζαρίδης 1987, 329, εἰκ. 11 

(κάτοψη), Παπαζῶτος 1988, 200203, σχέδ. 3 (κάτοψη).
84. Σωτηρίου 1942, 217220, Ὀρλάνδος 1952, 1, 110124.
85. Βολανάκης 1976, 4750, Λαζαρίδης 1987, 335, εἰκ. 16 (κάτοψη), Krautheimer 

1991, 197, εἰκ.118.
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καί τήν ΝΔ. πλευρά τῆς κυρίως αἰθούσης τοῦ Τεμένους αὐτοῦ εἶναι 
προσκεκολλημένο ἀνά ἕνα πρόσκτισμα. Τά προσκτίσματα αὐτά 
δέν εὑρίσκονται σέ ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τήν κυρίως αἴθουσα τοῦ 
Τεμένους. Ἡ πρόσβαση σέ αὐτά γίνεται εἴτε ἀπό τό αἴθριο, εἴτε ἀπό 
τήν ἐξωτερική αὐλή. Αὐτά ἐμφανίζουν τετραγώνου σχήματος κάτο
ψη καί χωρίζεται ἕκαστο σέ πέντε ἐπί μέρους χώρους, ἤτοι: ἕναν κεν
τρικό, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζει κάτοψη σχήματος ἰσοσκελοῦς σταυροῦ, 
ἐγγεγραμμένου ἐντός τετραγώνου καί τέσσερα πλευρικά δωμάτια86. 
Τά προσκτίσματα αὐτά ἐχρησίμευαν γιά τήν διαμονή τῶν Δερβισῶν.

Β) Timarhane (Ἄσυλο ψυχοπαθῶν). ΝΔ. τοῦ Τεμένους καί 
σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτό κεῖται ἕνα ἐκτεταμένο αὐτοτελές 
οἰκοδομικό συγκρότημα, τό ὁποῖο ἐχρησίμευε ὡς ἄσυλο, προο
ρισμένο νά δέχεται ψυχοπαθεῖς87 καί τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό τά 
ἑξῆς μέρη: Ἀπό ἕνα ἑξαγωνικῆς κατόψεως οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο 
κεῖται στό ΝΑ. τμῆμα τοῦ ὅλου οἰκοδομικοῦ συγκροτήματος. Στό 
κέντρο αὐτοῦ ὑπάρχει ὀκταγωνικῆς κατόψεως πυρήνας, ὁ ὁποῖος 
καλύπτεται μέ ἡμισφαιρικό τροῦλλο. Γύρω ἀπό τήν πυρήνα αὐτόν 
εἶναι προσκεκολλημένοι δώδεκα (12) ἐπί μέρους μικρῶν διαστάσεων 
χῶροι. Ἕνας ἀπό τούς χώρους αὐτούς, ἐκεῖνος πού εὑρίσκεται στά 
ΝΑ., φέρει μία κόγχη, ἐν εἴδει Μihrab, μέ κατεύθυνση τήν Μέκκα. 
Πιθανῶς ὁ χῶρος αὐτός νά ἦτο διαμορφωμένος σέ ἕνα μικρό Τέμε
νος ἤ Μεστζίτ (αἴθουσα προσευχῆς). ΒΔ. τοῦ ἑξαγωνικοῦ αὐτοῦ 
οἰκοδομήματος εἶναι προσκεκολλημένο ἕτερο κτίσμα, τό ὁποῖο 
πε ριλαμβάνει ἕνδεκα μικρότερους, τετραγώνου κατόψεως χώρους, 
παρατεταγμένους γύρω ἀπό μία ὀρθογωνίου κατόψεως αὐλή. ΒΔ. 
αὐτοῦ εἶναι προσηρτημένο ἕτερο κτίσμα, τό ὁποῖο διαθέτει μεγάλη, 
ὀρθογωνίου κατόψεως αὐλή, στήν ΝΔ. μακρά πλευρά τῆς ὁποίας 
εἶναι προσκεκολλημένα ἑπτά δωμάτια καί στήν ΒΑ. μακρά πλευρά 
αὐτῆς κεῖνται ἕτερα τρία δωμάτια, ἤτοι συνολικά δέκα. Ὁ Evliya 
Celebi (17oς αἰ. μ.Χ.)88 ἀναφέρει, ὅτι τρεῖς φορές ἑβδομαδιαίως 

86. Πρβλ. Krautheimer 1991, 198 , εἰκ. 121 (κάτοψη).
87. Νικολαΐδης 1993, Ι, 95.
88. Ὁ Evliya Celebi εἶναι ὁ διασημότερος ἀπό τούς Τούρκους περιηγητές τοῦ 

17ου αἰ. μ.Χ. Κατήγετο ἀπό εὔπορη οἰκογένεια, ὁ πατέρας του ἦτο προμηθευτής 
πολυτίμων λίθων καί κοσμημάτων τῆς Αὐλῆς τοῦ Σουλτάνου, ἔτυχε εὐρείας παι
δείας, διετέλεσε ἰμάμης διαφόρων Βεζυρῶν καί περιηγήθηκε πολυάριθμες χῶρες 
τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀσίας. 

Κατά τήν διάρκεια τοῦ Βενετοτουρκικοῦ Πολέμου (16451669), κατά τόν 
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ἤρχε το μία ὀρχήστρα στό ἄσυλο αὐτό τῶν ψυχοπαθῶν καί ἔπαιζε 
μουσική: «...γιά νά θεραπευθοῦν οἱ ἀσθενεῖς, νά βοηθηθοῦν οἱ ἐξου
θενωμένοι καί οἱ ἀνήμποροι, νά ἐνισχυθοῦν οἱ ψυχοπαθεῖς καί νά 
χαροῦν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔπασχαν ἀπό μελαγχολία καί κατάθλι
ψη»89. Πρόκειται γιά μιά πολύ προοδευτική ἀντίληψη, σχετικά μέ 
τήν θεραπευτική ἐπίδραση, τήν ὁποία ἀσκεῖ ἡ μουσική ἐπί τῶν 
πάσης φύσεως πασχόντων καί εἰδικώτερα ἐπί τῶν ψυχασθενῶν, γιά 
τήν ἐποχή αὐτή (17ος αἰ. μ.Χ.), ἀκόμη καί γιά τήν σύγχρονη ἐποχή.

Γ) Ἰατρική Σχολή. Στήν ΝΔ. γωνία τοῦ Ἀσύλου τοῦ ψυχασθενῶν 
εἶναι προσκεκολλημένο ἕτερο οἰκοδόμημα, τό ὁποῖο ἐστέγαζε τήν 
Ἰατρική Σχολή, ἡ ὁποία ἐλειτούργει στό μεγάλο αὐτό οἰκοδομικό 
συγκρότημα τοῦ Βαγιαζίτ. Ὑπάρχει ἕνα εὐρύχωρο, τετραγώνου 
κατόψεως, τετράστωο αἴθριο90, στό κέντρο τοῦ ὁποίου εὑρίσκε
ται ἕνα κυκλικῆς κατόψεως ἀναβρυτήριο. Οἱ τέσσερεις στοές τοῦ 
αἰθρίου εἶναι στεγασμένες καί χωρίζονται σέ δεκαεννέα (19) ἐπί 
μέρους, τετραγώνου κατόψεως χώρους. Στίς τρεῖς πλευρές τοῦ 
αἰθρίου, ἤτοι τήν ΝΑ., ΝΔ. καί ΒΔ. εἶναι προσηρτημένες πτέρυγες, οἱ 
ὁποῖες χωρίζονται σέ ἐπίσης δεκαεννέα (19) ἐπί μέρους, τετραγώνου 
κατόψεως, στεγασμένους χώρους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πρόσβαση ἀπό 
τίς στοές τοῦ αἰθρίου καί δέν ἐπικοινωνοῦν μεταξύ των.

Δ) Imaret (Πτωχοκομεῖον). Στήν ΒΑ. πλευρά τοῦ ὅλου οἰκοδομι
κοῦ συγκροτήματος καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό κυρίως Τέμενος, 
κεῖται μία πτέρυγα, ἡ ὁποία περιλαμβάνει δύο χώρους μέ ἐστίες91, 
ὅπου παρεσκευάζοντο τά ἐδέσματα, μία μεγάλων διαστάσεων, 
ὀρθογωνίου κατόψεως αἴθουσα, ἡ ὁποία ἐχρησίμευε ὡς Τράπεζα 
(ἑστιατόριον)92 καί διάφορους ἀποθηκευτικούς χώρους, οἱ ὁποῖοι 

ὁποῖον οἱ Τοῦρκοι ἐπολιόρκουν τόν Χάνδακα (σημερινό Ἡράκλειο) τῆς Κρήτης, 
ὁ Evliya Celebi ἦτο παρών καί περιγράφει τήν πολιορκία ἀπό τῆς πλευρᾶς τῶν 
πολιορκητῶν. Οἱ πληροφορίες του εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρουσες.

Ἐπίσης ὁ Ε. Celebi συνέγραψε περιηγητικά καί ἄλλα κείμενα. Τό ἔργο του 
ἐξεδόθη ἀρχικά σέ τρεῖς τόμους, ἀργότερα σέ ἕξι, στούς ὁποίους προσετέθησαν 
ἀκόμη δύο, ἤτοι τό ἔργο του περιλαμβάνει ὀκτώ συνολικά τόμους. Στόν τελευταῖο 
τόμο γίνεται λόγος καί περί τῆς Μακεδονίας. Ν. Μοσχόπουλος, ἄρθρο «Ἐβλιά 
Τσελεμπή», ΜΕΕ 9 (Ἀθῆναι ἄνευ χρονολογίας ἐκδόσεως), 635.

89. Freely 1992, 153.
90. Σωτηρίου 1942, 217220 , Ὀρλάνδος 1952, 1, 110124.
91. Ὀρλάνδος 1958, 6168.
92. Ὀρλάνδος 1958, 4360.
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ἦσαν ἀπαραίτητοι, τόσον γιά τήν φύλαξη τῶν μαγειρικῶν σκευῶν, 
ὅσων καί τῶν εἰδῶν ἑστιάσεως, καθώς καί γιά τήν ἀποθήκευση τῶν 
τροφίμων. Πρόκειται γιά τό Imaret (Πτωχοκομεῖον), ἤτοι ἕνα φι
λανθρωπικό Ἵδρυμα, στό ὁποῖο παρεσκευάζοντο ἐδέσματα, τόσο 
γιά τούς φιλοξενουμένους καί τούς πάσης φύσεως ἐπισκέπτες, ὅσο 
καί γιά τούς ἀσθενεῖς τοῦ Ἱδρύματος ψυχοπαθῶν, γιά τό προσωπικό 
τοῦ Ἱδρύματος καί τῶν παρακειμένων οἰκοδομημάτων καί γιά ὅλους 
γενικά τούς ἐργαζόμενους καί ἀπασχολούμενους στό τεράστιο αὐτό 
οἰκοδομικό συγκρότημα, μέ τίς διάφορες λειτουργίες του. Καί τά 
τέσσερα αὐτά οἰκοδομήματα, περί τῶν ὁποίων ἔγινε σύντομος πε
ριγραφή ἀνωτέρω, εὑρίσκονται γύρω ἀπό μία μεγάλων διαστάσε
ων σχεδόν ὀρθογωνίου σχήματος αὐλή, ἡ ὁποία περιβάλλεται μέ 
μανδρότοιχο. Στό ΒΑ. τμῆμα τῆς ΒΔ. πλευρᾶς τῆς μεγάλης αὐτῆς 
αὐλῆς εὑρίσκεται ἡ κυρία εἴσοδος, διά τῆς ὁποίας εἰσέρχεται κανείς 
καί ἔχει πρόσβαση στά ἐπί μέρους κτίρια τοῦ ἀχανοῦς αὐτοῦ καί 
ἄκρως ἐντυπωσιακοῦ οἰκοδομικοῦ συγκροτήματος.
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Περίληψη

ΒΔ. τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί σέ ἀπόσταση 230 χλμ. ἀπό αὐτήν, 
στήν συμβολή τῶν ποταμῶν Ἕβρου, Ἄρδα καί Τόνσου κεῖται ἡ Ἀδρια
νούπολη, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε στή θέση τῆς ἀρχαίας θρακικῆς πολίχνης τῶν 
Ὀδρυσσῶν «Uskudama» τό ἔτος 125 μ.Χ. ὑπό τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορος 
Ἀδριανοῦ (117138 μ.Χ.), ἀπό τόν ὁποῖο ἔλαβε καί τό ὄνομά της καί τό 
ὁποῖο διετήρησε μέχρι σήμερα. Ἡ πόλη ὀχυρώθηκε ἤδη ἀπό τήν ἐποχή 
τῆς ἱδρύσεώς της καί γι αὐτό κατώρθωσε νά ἀντισταθεῖ σέ ἐχθρικές ἐπι
δρομές, ἐνῶ ἄλλες θρακικές πόλεις κατελήφθησαν ὑπό τῶν βαρβάρων καί 
κατεστράφησαν.

Λόγῳ τῆς εὐφορίας τοῦ ἐδάφους καί τῆς στρατηγικῆς της θέσεως ἡ 
πόλη ἐγνώρισε ἐνωρίτατα μεγάλη ἀκμή. Σέ αὐτήν ἤ στήν γύρω περιοχή 
ἔλαβαν χώρα σπουδαῖα ἱστορικά γεγονότα. 

Ὁ Χριστιανισμός, ἡ νέα θρησκεία τῆς ἀγάπης, τῆς ἀνοχῆς καί τῆς συν
αδελφώσεως τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν, μέ τόν οἰκουμενικόν του χα
ρακτήρα καί τήν μεταφυσική του διάσταση, ἄν καί ἔγινε ἐνωρίς γνωστός 
τήν περιοχή, ὅμως ἡ εὐρύτερη διάδοσή του σέ αὐτήν ἔλαβε χώραν κυρίως 
ἀπό τοῦ 4ου αἰ. καί ἑξῆς. Ἡ Ἀδριανούπολη ἦτο ἀρχικά ἕδρα Ἐπισκόπου 
καί πολύ ἐνωρίς προεβιβάσθη σέ Μητρόπολη, ὑπό τήν ὁποίαν ὑπήγοντο 
διάφορες Ἐπισκοπές.

Τό 1361 μ.Χ. ἡ Ἀδριανούπολη κατελήφθη ὑπό τῶν Τούρκων καί 
ἀπετέλεσε τήν πρωτεύουσα τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Μετά τήν 
ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Τούρκων (2951453), ἡ πρω
τεύουσα τοῦ Κράτους μετεφέρθη στήν Κωνσταντινούπολη. Ὅμως καί 
μετά ταῦτα, ἡ Ἀδριανούπολη ἦτο ἡ συμπρωτεύουσα τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας καί διετήρησε τό γόητρο καί τήν ἰσχύ της.

Τόσο κατά τά ἔτη 13611453, ὅσο καί μετά ταῦτα ἡ Ἀδριανούπολη 
ἐκοσμήθη μέ διάφορα κτίσματα, τά ὁποῖα εἶναι συνήθως αὐτοκρατο
ρικά οἰκοδομήματα καί δημιουργήματα μεγάλων ἀρχιτεκτόνων. Μεταξύ 
αὐτῶν συγκαταλέγονται καί ἔργα τοῦ μεγάλου ἀρχιτέκτονα Koca Sinan 
(14901588), ὁ ὁποῖος ἔζηε γιά ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα τῆς ζωῆς του 
στήν πόλη. Ὁρισμένα ἀπό τά κτίσματα αὐτά διατηροῦνται μέχρι σήμερα. 
Πρόκειται συνήθως γιά Μουσουλμανικά Τεμένη, τά ὁποῖα εἶναι ἀπό τά 
μεγαλύτερα , σπουδαιότερα καί τελειώτερα οἰκοδομήματα τῆς Ὀθωμα
νικῆς Αὐτοκρατορίας.

Στήν μελέτη αὐτή γίνεται σύντομος λόγος γιά τήν ἱστορία, τίς 
ἀρχαιότητες καί τά σπουδαιότερα μνημεῖα τῆς Ἀδριανουπόλεως, τήν 
ὁποίαν ἐπεσκέφθη τελευταῖα ὁ γράφων.
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Summary

Adrianople is located 230km NW of Constantinople at the meeting 
point of Evros, Ardas and Tonsu rivers. The city was founded at the site 
of the ancient Thracian hamlet of the Odryssians, ‘Uskudama’ in A.D. 125 
by the Roman emperor Hadrian (A.D. 117138), after whom it was named. 
The city was fortified from the time of its foundation and it was thus that 
it was possible to be defended against foreign attacks, while other cities 
of the regions were conquered and destroyed.

The city flourished soon due to the fertile soil and its strategic position 
and a number of important historic events took place in it or its vicinity.

Christianity, the new religion of love, tolerance, and brotherhood of 
the people and culture, with its ecumenical character became soon known 
in the region but it spread widely from the 4th century AD. Adrianople 
was originally the seat of a bishop that was very soon promoted to a 
metropolitan with several bishoprics under his jurisdiction.

In 1361 Adrianople was conquered by the Turks and became the capital 
of the Ottoman Empire until the Conquest of Constantinople in 1453. 
Adrianople retained its prestige and remained a kind of cocapital.

During the period of its being the capital (13611453) as well as later 
it was embellished with several edifices, mainly imperial, the works of 
important architects. Among those are the works of the famous Koca 
Sinan (14901588), who spent a big part of his life in Adrianople. Some of 
those buildings are still preserved. They are mainly mosques, some of the 
biggest, most important and most perfect of the Ottoman Empire. 

The history, antiquities and the most important monuments of 
Adrianople, where the author recently paid a visit, are discussed in this 
paper.
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Δικηγόρος, Ὑπ. Διδάκτωρ Συνταγματικοῦ- Διοικητικοῦ Δικαίου

«Οἱ Σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας  
καί Φορολογικό Καθεστώς»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ έ τήν παροῦσα μελέτη, μέ περιεκτικό τρόπο ἀποτυπώνονται 
οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας μέ ἰδιαίτερη βαρύτητα ὡς πρός 

τό φορολογικό καθεστώς πού διέπει αὐτό τό σύμπλεγμα σχέσεων, 
σέ μία μάλιστα  χρονική συγκυρία πού ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία 
βρίσκεται κάτω ἀπό τό βάρος τῆς δημοσιονομικῆς ὕφεσης. Οἰκονο-
μική περίοδος πού καθιστᾶ θεμελιώδεις συνταγματικά ἔννομες κα-
τα στάσεις πιό εὐμετάβλητες ἀπό ποτέ, ἀλλά καί δημιουργεῖ τήν 
ἀνάγκη ἐπαναπροσδιορισμοῦ εὐαίσθητων θεσμῶν τῆς Ἑλληνικῆς 
κοι νωνίας στό σύγχρονο κοινωνικό καί οἰκονομικό περιβάλλον.

Γιά τήν ἀποτελεσματικότερη καί σφαιρικότερη προσέγγιση τοῦ 
ἐξεταζόμενου ζητήματος ἡ ἐν λόγῳ μελέτη ἔχει ὡς ἀφετηρία τόν 
προσδιορισμό αὐτῆς τῆς πολύπλευρης σχέσης μεταξύ τοῦ κρατι-
κοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ μηχανισμοῦ, τήν ἱστορική ἀναδρομή ἀπό 
τίς ἀπαρχές αὐτῆς τῆς σύνδεσης τό 313 μ.Χ. καί τή Συνθήκη τῶν 
Μεδιολάνων καθώς καί τήν πορεία της μέχρι σήμερα. Στή συνέχεια 
παρατίθενται μέ ἐκτενῆ τρόπο, τά εἴδη, οἱ κατηγορίες καί οἱ μορφές 
σύνδεσης ἤ διαχωρισμοῦ αὐτῆς μέ τό Κράτος 

Ἐπίσης, ἀναλύονται οἱ διατάξεις μέ τίς συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένες Ἀρχές, τῆς Σχέσης αὐτῆς (Ἄρθρο 3 Συντ.), τῆς Φορολο-
γικῆς (Ἄρθρο 4 παρ. 5) καί τῆς Θρησκευτικῆς Ἰσότητας (Ἄρθρο 13) 
καθώς καί ὁ τρόπος πού συνδέονται καί συμπλέουν αὐτές στό δικαιι - 
κό κρατικό πλαίσιο τῆς χώρας μας.
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 Ὡς ἰδιαίτερη ὄψη τῆς σχέσης Κράτους Ἐκκλησίας παρουσιάζε-
ται ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπο-
λης μέ διακριτές ἐπισημάνσεις στό καθεστώς πού θά ἔπρεπε νά τό 
περιβάλλει ὡς θεσμός μέ διεθνεῖς προεκτάσεις καί λειτουργία.

Συνεπακόλουθα προκύπτει ἡ ἀνάγκη, παράθεσης ἐκτενῶς τῆς 
νομικῆς φύσης ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων πού δροῦν 
στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια (ἑλληνορθόδοξων καί μειονοτήτων), 
ἀναδεικνύοντας συνταγματικούς προβληματισμούς μέ ἀντίκτυπο 
στή κατανομή τῶν δημοσιονομικῶν βαρῶν, πού συνεπικουροῦν στή 
ἀναγκαιότητα περεταίρω σαφέστερης νομοθετικῆς τους ἀποτύπω-
σης. Ἀνάγκη ἐπιβεβλημένη γιά τήν καθημερινή συναλλακτική καί 
ὄχι μόνο λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν προσώπων.

Ἔπειτα μέ τήν παρουσίαση καί καταγραφή τῶν βασικῶν φόρων 
καί φοροαπαλλαγῶν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, μέ τίς ἀλλεπάλλη-
λες τροποποιήσεις τους, ὅπως ἰσχύουν σήμερα ὑπέρ ἀρχικῶς τῆς 
Ἑλληνορθόδοξης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας (καί ὡς Ν.Π.Δ.Δ.) καί 
ἐν γένει τῶν ἄλλων «γνωστῶν» θρησκευμάτων ( ἄρθρο 13 Συντ.- 
Θρησκευτική Ἰσότητα), καί μέ τήν ἐπίκληση πρόσφατων-ἐπίκαι-
ρων Ἐγκυκλίων-θέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος, ἀνακύπτουν εἰδικά ζητήματα συνταγματικότητας, ὡς πρός 
τό φορολογικό καθεστώς καί τήν ἰδιαίτερη προνομιακή ἀντιμετώπι-
ση τῶν ἐξεταζόμενων ὀργανισμῶν λόγω τῆς πνευματικῆς, κοινωφε-
λοῦς, μή κερδοσκοπικῆς φύσης τους. 

Τέλος, ἡ συγκριτική ἔκθεση τῶν Σχέσεων Κράτους-Ἐκκλησιῶν 
καί τῆς Φορολογικῆς Δικαιοσύνης ὅπως αὐτές ἐκφράζονται σέ ἄλ-
λα ἀντιπροσωπευτικά παραδείγματα Κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωπαϊ-
κῆς Ἕνωσης, μᾶς βοηθᾶ νά κατανοήσουμε κατ’ ἀντιστοιχία τήν 
ἀντιμετώπιση τοῦ ἐν λόγῳ θέματος στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη καί τό 
κατά πόσο ὑπάρχουν δυνατότητες ἀλληλεπίδρασης καί κοινῆς δια-
χείρισης σέ Ἑνωσιακό ἐπίπεδο, μέ σεβασμό πάντοτε στίς κοινωνικές, 
οἰκονομικές καί ἱστορικές περιστάσεις τῆς κάθε χώρας. 

Δέν πρέπει νά παραβλέπεται ἐξ ἄλλου πώς μέ τίς μεθόδους καί 
μέ τά κριτήρια φορολογικῆς πολιτικῆς τοῦ κάθε κράτους ἐξυπηρε-
τοῦνται βαθύτερες πολιτικές ἀξιολογήσεις σέ κάθε ἐπίπεδο, μέ τίς 
ἀντίστοιχες συνέπειες τῆς ἀτολμίας ἤ τῆς ἐπιθετικότητας αὐτῆς, 
ἄλλοτε τήν πλήρη φοροαπαλλαγή καί ἄλλοτε τήν ὑπερφορολόγηση, 
τῶν ἑκάστοτε κοινωνικῶν ὁμάδων. Συμπεριφορές ἀκραῖες καί ἀντίθε-
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τες μέ τίς ἀξίες καί τούς σκοπούς τοῦ Συντάγματος, τοῦ θεμελιώδους 
νόμου τοῦ κράτους καί τῆς κοινωνικῆς μᾶς ὀργάνωσης. Γι’ αὐτό καί 
ἴσως ἡ φορολογική πολυνομία καί ἡ ἀδιαφορία γιά ὀρθολογική- ἑνι-
αία καί ὄχι ἀποσπασματική- εὐκαιριακή φορολόγηση νά μήν εἶναι 
καί τόσο τυχαία, ἀλλά στό νά ἀποσκοπεῖ στήν καταστρατήγηση τοῦ 
Συντάγματος, εἰδικά σέ περιόδους οἰκονομικῆς κρίσης.

ΜΕΡΟΣ Α΄

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 —

Σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας  
στή γραμμή τοῦ χρόνου καί τῆς ἱστορίας

Ὡ ς θεμελιώδη χρονική ἀρχή τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῶν σχέσεων 
κράτους καί ἐκκλησίας μπορεῖ νά θεωρηθεῖ, ἡ ἐποχή πού ἐκδόθη-

κε τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (στό σημερινό Μιλάνο), καί ἡ 13η 
Ἰουλίου τοῦ 313 μ.Χ, μέ τήν νομοθετική διάταξη τῶν αὐτοκρατόρων 
Κωνσταντίνου καί Λικινίου, περί ἀνεξιθρησκίας. Στή συνέχεια αὐτοῦ 
τοῦ διατάγματος μάλιστα, τόν Ὀκτώβριο τοῦ ἴδιου ἔτους, ὡς μία ἀπό 
τίς πρῶτες κινήσεις αὐτῆς τῆς σχέσης ἦταν ὁ χριστιανικός κλῆρος νά 
ἀπαλλαχτεῖ ἀπό τόν φόρο numera civilia καί προστατεύτηκε θεσμικά 
ἡ λειτουργία του. Κατά ἄλλες γνῶμες1 ὡστόσο, ἡ ἀπαρχή τῶν σχέσε-
ων κράτους-ἐκκλησίας τοποθετεῖται, στό διάταγμα τῆς ἀναγνώρισης 
τῆς χριστιανικῆς θρησκείας ὡς ἐπίσημης θρησκείας τούς κράτους, 
ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Θεοδόσιο στίς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 380 μ.Χ., 
ὥστε νά εἶναι δυνατό νά ἑστιάσουμε στήν ἰδιόμορφη αὐτή σχέση, μέ 
σαφήνεια καί πληρότητα.

Ἀρχικά, ἄν γίνει ἀποδεκτή ἡ νοηματική συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ 
 Κράτους ἀπό τήν τμηματική καί πολιτιστική μετεξέλιξη τῆς Ρωμαϊ-

1. Π. Παναγιωτάκος, Αἱ σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας ἐν τῇ Βυζαντινῇ Αὐ-
τοκρατορίᾳ, 1969, σελ. 126.
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κῆς Αὐτοκρατορίας στή Βυζαντινή, δύο ἦταν οἱ παράγοντες πού 
καθόρισαν καταλυτικά τήν πορεία αὐτῆς τῆς σχέσης, τήν περίοδο 
αὐτῶν τῶν πρώιμων χρόνων. Ἀπό τήν μία πλευρά ἡ ξεχωριστή θέση 
τῶν αὐτοκρατόρων μέσα στήν κρατική διοίκηση τῆς αὐτοκρατορίας, 
καί ἀπό τήν ἄλλη τά ἑκάστοτε προσωπικά τους αἰσθήματα ἀπένα-
ντι στή χριστιανική θρησκεία. Αὐτοί διαμόρφωσαν καί τά ὅρια αὐτοῦ 
τοῦ δεσμοῦ, κοσμικῆς καί πνευματικῆς ἐξουσίας, δηλαδή τοῦ κράτους 
πού ἐκπροσωποῦσε ὁ αὐτοκράτορας καί τῆς Ἐκκλησίας, πού ἐκπρο-
σωποῦσε ὁ Πατριάρχης, ἐπηρεάζοντας τούς πολιτικούς καί ἰδεολογι-
κούς προσανατολισμούς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, καί προσ-
διορίζοντας τή συμπεριφορά τοῦ βυζαντινοῦ λαοῦ πού λειτουργοῦσε 
ὡς ὁ ἐγγυητής της. Μέ αὐτόν τόν τρόπο αὐτή ἡ ἀλληλεξάρτηση, ἡ 
ὁποία ἐκδηλώνεται σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱστορίας τῆς αὐτοκρα-
τορίας, ὡς μιά ἀναπόφευκτη παράλληλη σχέση συνύπαρξης, συνερ-
γασίας, ἀλληλοσυμπλήρωσης καί ἀλληλοβοήθειας, κατέληξε σέ ἕνα 
καθεστώς συναλληλίας, πού μέ τά χρόνια ἀποτέλεσε μιά βασική καί 
σημαντική πλευρά τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ2.

Πιό συγκεκριμένα, ὁ αὐτοκράτορας, ὡς χριστιανός πού ὄφειλε 
νά εἶναι, γιά νά ἀνέβει στό Θρόνο, ἐξαρτιόταν ἀπό τόν Πατριάρχη, 
καί ὁ Πατριάρχης ὡς πολίτης τοῦ κράτους, ἀπό τόν αὐτοκράτορα 
ἀντίστοιχα. Βέβαια, ὑπῆρχαν συγκυρίες καί περίοδοι πού ἡ συνύπαρ-
ξη τους δέν ἦταν ἁρμονική. Εἴτε γιατί δέν μποροῦσε νά ὑπάρξει στίς 
τότε πολιτικές καί κοινωνικές συνθῆκες ἐξισορροπημένη λειτουργία, 
εἴτε γιατί ἔπρεπε ἀναγκαστικά νά λειτουργήσουν παράλληλα, 
ἔστω καί μέ σύγχυση ἐξουσιῶν ἀνάλογα μέ τίς ἱστορικές συγκυρίες 
πού προέκυπταν τήν κάθε περίοδο. Ὡστόσο σταδιακά, παγιώθη-
κε ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ φυσικός προστάτης τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ὁ 
αὐτοκράτορας, καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία τόν βοηθοῦσε μέ τά πνευματικά 
της ἐφόδια νά ἐκπληρώσει τήν ἀποστολή του καί νά ἐνισχύσει τό 
ἔργο του. Ἐπίσης ἔγινε ἀποδεκτό ὅτι αὐτό τό εἶδος σχέσης ἐγκα-
θιστοῦσε μιά ἀλληλεξάρτηση πού ἐμπεριεῖχε ἀναπόφευκτα καί μιά 
σχέση ἀνταγωνισμοῦ. Ἐπιπλέον δέ, κάτω ἀπό τό βάρος τῆς προ-
σωπικότητας τοῦ θρησκευτικοῦ ἤ τοῦ πολιτικοῦ ἡγέτη ἀντίστοι-
χα, ἡ ἱστορία ἐμφάνισε παραδείγματα ἔντονης σύγκρουσης καί δια-

2. Μ. Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Τό Νομικό Περίγραμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου στά πλαίσια τῆς Διεθνοῦς Κοινότητας, 2001, σελ. 176.
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τάραξης της3. Σ’ αὐτό βοήθησε καί ἡ κοινωνική πραγματικότητα 
στήν ἀρχή τῆς γέννησης τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τότε πού 
οἱ συνθῆκες στό ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό τῆς κρατικῆς αὐτῆς 
ὀντότητας ἦταν εὐαίσθητες στή διαμόρφωση τοῦ χριστιανικοῦ 
δόγματος. Ἐκείνη ἡ ἐποχή ἐξάλλου χαρακτηρίστηκε ἀπό τούς 
σκληρούς ἀγῶνες τοῦ κράτους ἐναντίων τῶν ποικίλων ἐπιδρομῶν 
διάφορων γειτονικῶν λαῶν, καί τίς παράλληλες διαμάχες καί 
ἀντιθέσεις στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας4. Ὅταν λοιπόν οἱ διάφο-
ρες προσπάθειες τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά ἀντιμετωπιστοῦν οἱ αἱρε-
τικές διδασκαλίες, ἔμεναν χωρίς ἀποτέλεσμα, τότε ἀναγκαζόταν νά 
ζητήσει τή βοήθεια τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Ἀντίστοιχα, στόχος τοῦ 
κάθε αὐτοκράτορα ἦταν νά ὑπάρχει ἑνότητα καί σταθερότητα στό 
κράτος. Οἱ αὐτοκράτορες ἐξυπηρετώντας καί πρός τό δικό τους 
συμφέρον καί τούς δύο στόχους, μέ τή συναίνεση τῆς Ἐκκλησίας, 
ἐμπλέκονταν ἀκόμα καί θεσμικά στίς ὑποθέσεις της.

Εἶναι γεγονός ἀδιαμφισβήτητο ὅτι αὐτοκράτορες καί ἐν γένει τό 
κράτος στάθηκαν συστηματικοί ἀρωγοί στήν ἐμπέδωση καί ἐξάπλω-
ση τῆς ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς ἰδεολογίας. Ταυτίζοντας, ὡστόσο, 
οἱ ἴδιοι τήν ὀργανωτική συνοχή ἤ ἐδαφική ἀκεραιότητα τοῦ βυζαν-
τινοῦ imperium μέ τή διοικητική σταθερότητα καί δογματική κα-
θαρότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἐπεδίωξαν συστηματικά ἤ περιστασιακά 
τήν ἀνάμιξή τους, ἀκόμη καί στίς ἀμιγῶς ἐσωτερικές ἐκκλησιαστικές 
ὑποθέσεις5.

Ἀπό πλευρᾶς τόσο μορφολογικῆς δομῆς ὅσο καί ἐσωτερικῆς 
λει τουργίας, ὁ ἐκκλησιαστικός ὀργανισμός ἀποτέλεσε, σέ ὅλη τή 
διάρ κεια τῆς βυζαντινῆς περιόδου, θεσμό μέ ἔντονα κρατικά χαρα-
κτηριστικά. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος 
ὀρ γανωτικά ἤ διοικητικά ζητήματα ρυθμίζονταν καί μέ διατάξεις 
τῆς αὐτοκρατορικῆς πολιτειακῆς νομοθεσίας. Οἱ νομοθετικές αὐ-
τές ἐπεμβάσεις στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση, εἴτε ἦταν εὐθεῖες καί 
ἄμεσες εἴτε ἀκολουθοῦσαν πιό ἔμμεσες μεθόδους ἐπιρροῆς, δέν ἐπι-
τρεπόταν ὡστόσο νά ἀλλοιώνουν τήν ὀρθόδοξη δογματική διδα-

3. Ν. Μαγγιῶρος, Αὐτοκρατορική ἰδεολογία καί Ἐκκλησία, Ἱστορία τῆς 
Ὀρθοδοξίας, τόμ. 2, 2009, σελ. 140-170.

4. Ε. Καραγιαννόπουλος, Ἡ πολιτική θεωρία τῶν Βυζαντινῶν, 1988, σελ. 67.
5. Ν. Μαγγιῶρος, Αὐτοκρατορική ἰδεολογία καί Ἐκκλησία, Ἱστορία τῆς 

Ὀρθοδοξίας, τόμ. 2, 2009, σελ. 136.
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σκαλία, ὅπως αὐτή εἶχε ἀποκρυσταλλωθεῖ μέ ἀποφάσεις τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν συνόδων ἤ συγγράμματα τῶν πατέρων6.

Στή συνέχεια μέ τήν πολιτειακή διαδοχή στή περιοχή καί τήν 
ὑποδούλωση της στήν Ὀθωμανική κρατική ὀντότητα ὡς πρός 
τήν Ἐκκλησία παρατηροῦνται τά ἑξῆς. Κατά τήν ἰσλαμική ὀθωμα-
νική παράδοση, οἱ ἀποκαλούμενοι Λαοί τῆς Βίβλου (χριστιανοί καί 
ἑβραῖοι), ἐφόσον δέν εἶχαν προβάλει ἀντίσταση καί ἐκπλήρωναν 
τίς φορολογικές τους ὑποχρεώσεις, διατηροῦσαν τή θρησκευτική 
τους αὐτοδιοίκηση, τηρώντας τίς οἰκεῖες θρησκευτικές ἤ κοινοτικές 
παραδόσεις. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὁ σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορ-
θητής, συνεκτιμώντας τή θρησκευτική -κυρίως ὅμως τήν πολιτική- 
κατάσταση, ὅπως αὐτή εἶχε πλέον διαμορφωθεῖ μετά τήν Ἅλωση 
(1453), παρεῖχε στόν ἀνθενωτικό πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο 
σειρά γενικῶν καί εἰδικῶν προνομίων αὐτοδιοίκησης τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας. Μέ τήν ἐφαρμογή τους, τέθηκαν οἱ θεσμικές βάσεις 
λειτουργίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ στό πλαίσιο τοῦ γιγαν-
τιαίου ὀθωμανικοῦ διοικητικοῦ μηχανισμοῦ, μέ σκοπό τήν ἁρμο-
νικότερη ἔνταξη τοῦ πρώτου στήν ὀθωμανική δικαιϊκή τάξη καί 
οὐσιαστικά τόν ἀποτελεσματικότερο ἔλεγχο τοῦ ὑπόδουλου ἑλλη-
νικοῦ ἔθνους.

Θεμέλια τῆς εἰδικῆς μεταχείρισης τῆς ὀρθόδοξης χριστιανοσύνης 
ἀποτέλεσαν τά «βεράτια» προνομιακοῦ δηλαδή περιεχομένου 
ἔγγραφα, πού χορηγοῦσε ἡ ὀθωμανική διοίκηση στούς ἐκκλησια-
στικούς ταγούς, ἀφορώντας εἴτε τόν ἴδιο τόν πατριάρχη, ὡς θρη-
σκευτικοπολιτικό ἡγέτη τῶν ὀρθοδόξων (εἰδικά προνόμια) εἴτε τήν 
ὀρθόδοξη ἐκκλησία στό σύνολό της (γενικά προνόμιά)7. Τά προνόμια 
παρεῖχαν ἐλευθερία τῆς λατρείας, ἐσωτερική αὐτοδιοίκηση τῶν χρι-
στιανικῶν κοινοτήτων ἤ τῶν ὁμόλογων ἱδρυμάτων θρησκευτικοῦ 
σκοποῦ, ἐλεύθερη διοίκηση καί διαχείριση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πε-
ριουσιακῶν στοιχείων, φορολογικές ἀπαλλαγές, ἄσκηση πνευμα-
τικῆς ἤ δικαστικῆς δικαιοδοσίας ἀπό τά ἁρμόδια ἐκκλησιαστικά 
ὄργανα ἐπί ὑποθέσεων οἰκογενειακοῦ ἤ κληρονομικοῦ δικαίου κ.ἄ. 
Ὡστόσο, συχνά τά ἴδια προνόμια δέν γίνονταν σεβαστά, ἰδίως σέ 
περιοχές ὅπου οἱ χριστιανικοί πληθυσμοί ἦταν περισσότερο εὐάλω-

6. Κ. Παπαγεωργίου, Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο (Θεωρία- Νομολογία), 2013, σελ. 54.
7. Π. Κονόρτας, Ὀθωμανικές θεωρήσεις γιά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο: τά 

βεράτια γιά τούς προκαθήμενους τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας (17ος -20ος αἰώνας).
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τοι στήν καταπίεση τῶν τοπικῶν ὀθωμανικῶν ἀρχῶν (πασάδων), 
χω ρίς ἀμεσότερο ἔλεγχο ἀπό τήν κεντρική κρατική διοίκηση. 

Τό ζήτημα τῶν σχέσεων κράτους καί ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα 
ἀκολουθεῖ τά τελευταῖα 190 καί παραπάνω χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη 
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 μέχρι σήμερα διάφορες διακυμάνσεις. 
Ὑπάρχουν περίοδοι ἔντασης, ἀλλά καί ἀγαστῆς συνεργασίας. Πολ-
λές φορές οἱ συγκρούσεις κυριαρχοῦν ἀκόμα καί στό πολιτικό σκη-
νικό μέ κοινωνικές καί ἰδεολογικές διαστάσεις. Ἐνῶ σέ περιόδους 
ἠρεμίας οἱ προβληματισμοί περιορίζονται σέ θεολογικά καί ἱστορικά 
ζητήματα. Ἡ ἔναρξη τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τό 1821, 
ἐπέφερε τή διακοπή τῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
ἐπαρχιῶν τῶν ἐπαναστατημένων περιοχῶν καί τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου. Οἱ προσπάθειες τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια γιά 
τήν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων αὐτῶν διακόπηκαν μέ τή δολο-
φονία τοῦ Κυβερνήτη, ἡ διοίκηση τῶν ἑλληνικῶν ἐκκλησιαστικῶν 
πραγμάτων ἐκείνη τήν περίοδο ἀσκοῦνταν στήν οὐσία ἀπό τό «Μι-
νιστέριο» (Ὑπουργεῖο) τῆς Θρησκείας. Ἀπό τό 1829 καί μετά, τίς 
σχε τικές ἁρμοδιότητες συνέχισε νά ἀσκεῖ εἰδική κρατική ὑπηρεσία, 
ὑπό τήν ὀνομασία «Γραμματεία ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς 
Δημοσίου Παιδείας»8.

Τό σύνολο τῶν συνταγματικῶν ἑλληνικῶν κειμένων, τόσο τῆς 
ἐπαναστατικῆς, ὅσο καί τῆς μετέπειτα περιόδου, περιεῖχαν διατά-
ξεις πού ἀναγνώριζαν μέ ἐπίσημη διατύπωση τήν Ἀνατολική Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία ὡς «Ἐπικρατοῦσα» στή χώρα μας. Ὡστόσο, τά ἴδια 
κείμενα, διαπνεόμενα ἀπό φιλελεύθερο πνεῦμα, προέβλεπαν μέ 
πα νηγυρικό ἐπίσης τρόπο, κατοχύρωση καί προστασία τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας, μέ ἐλεύθερη τέλεση τῆς λατρείας τῶν ὅποιων 
ἄλλων δογμάτων ἤ θρησκευμάτων, ὑπό τήν ἐγγύηση τῶν κρατικῶν 
ἀρχῶν. Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ αὐτόβουλη ἀνεξαρτητοποίηση τῆς 
ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο συνιστοῦσε 
κανονική ἐκτροπή, δέν ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι πού ὑποστήριζαν ὅτι κάτι 
τέτοιο, ἄν καί ἐκκλησιαστικό ἀτόπημα, ἐπιβαλλόταν ἀπό λόγους 
ἔκτακτων πολιτικῶν συνθηκῶν, πού συνδέονταν μέ τήν ἐθνική 
ἐπιβίωση καί ἀνεξαρτησία τῶν μόλις ἀπελευθερωμένων περιοχῶν9. 

8. Ε. Κωνσταντινίδης, Ἰωάννης Καποδίστριας καί ἡ ἐκκλησιαστική του πολιτι-
κή, 1977, σελ. 11.

9. Κ. Παπαγεωργίου, Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο (Θεωρία- Νομολογία), 2013, σελ. 58.
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Στό ἴδιο μῆκος κύματος ἦταν καί οἱ ἀντιλήψεις τοῦ τριμεροῦς 
Συμβουλίου Ἀντιβασιλέων τοῦ Ὄθωνα. Πιό συγκεκριμένα, ὁ βαυ-
αρός καθηγητής τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Μονάχου καί ἁρμόδιος 
τῆς Ἀντιβασιλείας ἐπί ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων Λουδοβίκος φόν 
Μάουρερ, ὑποστήριζε μία πολιτειοκρατική ἐκδοχή τῶν σχέσεων με-
ταξύ κράτους καί ἐκκλησίας, πού ὅμως στήν οὐσία καθιστοῦσε τήν 
Ἐκκλησία ὀργανική προέκταση τοῦ Κράτους. Ὁ Μάουρερ σέ συνερ-
γασία μέ ἐκκλησιαστικούς καί πολιτικούς  παράγοντες  διαμόρφωσε 
τό πλαίσιο λειτουργίας τῆς Ἐκκλησίας στό νέο Κρατικό μόρφωμα 
τῆς τότε Ἑλλάδας, ἔτσι καί ἐκπόνησε  τό Διάταγμα τῆς 23 Ἰουλίου/4 
Αὐγούστου 1833, περί τῆς «Διακήρυξις περί τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας». Μέ τό κείμενο αὐτό, ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία 
ἀνακηρυσσόταν «αὐτοκέφαλος καί ἀνεξάρτητος ἀπό πάσης ἄλλης 
ἐξουσίας», διατηρώντας ἁπλῶς δογματική ἑνότητα μέ τίς ὑπόλοιπες 
ὀρθόδοξες ἐκκλησίες10.

Ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τελοῦσε «ὑπό τήν κυριαρχίαν τοῦ 
Βασιλέως» (ὁ Ὄθωνας μάλιστα ἦταν Ρωμαιοκαθολικός) καί καμία 
ἀπόφαση τῆς Συνόδου δέν εἶχε ἰσχύ ἄν δέν ἐπικυρώνονταν ἀπό τήν 
κυβέρνηση. Ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία μπορεῖ ἀπό τήν μία νά πέτυ-
χε τό σκοπό της καί νά αὐτονομήθηκε ἀπό τό Πατριαρχεῖο πού 
βρίσκονταν στήν καρδιά τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους ἀλλά πλέον εἶχε 
καταστεῖ ὑποχείριο πολιτικῶν συμφερόντων τῆς ἑκάστοτε ἡγεσίας 
τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ κράτους. Λύση στό ὅλο ζήτημα ἐπέφε-
ρε ἡ ἔκδοση τοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τῆς 29ης 
Ἰουνίου 1850, νομοκανονικό κείμενο μέ τό ὁποῖο τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο ἀνακήρυξε Αὐτοκέφαλη  τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, 
θέτοντας ἁπλῶς ὁρισμένους ὅρους ὡς πρός τόν εἰδικότερο τρόπο 
διοίκησης της. Ἀκολούθησε τό ἔτος 1852 ἡ ψήφιση τῶν δύο πρώτων 
καταστατικῶν χαρτῶν τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
εἰδικότερα τῶν Νόμων Σ΄, «Περί ἐπισκοπῶν καί περί τοῦ ὑπό τούς 
ἐπισκόπους τελοῦντος κλήρου» καί ΣΑ΄, «Νόμος Καταστατικός τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Σέ ἐφαρμογή τῶν 
ρυθμίσεών τους, ἡ ἔντονη πολιτειοκρατία ὑποχώρησε, πρός ὄφελος 
μίας μεγαλύτερης αὐτοδιοίκησης τῆς ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας, ἀφοῦ 

10. Ch. Frazee, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Ἑλληνική Ἀνεξαρτησία (1821-1852), 
σελ. 161, ἀπό Κ. Παπαγεωργίου, Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο (Θεωρία-Νομολογία), 
2013, σελ. 59-60.
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πλέον τά μέλη τῆς Συνόδου δέν διορίζονταν ἀπό τήν Κυβέρνηση 
ἀλ λά καλοῦνταν κάθε χρόνο κατά τή σειρά τῆς ἀρχαιότητάς τους 
στήν ἀρχιερωσύνη.

Ἡ δημόσια παρουσία τῆς Ἐκκλησίας κατά τίς πρῶτες δεκαετίες 
τοῦ 20οῦ αἰώνα σημαδεύτηκε ἀπό τήν ἐνεργό συμμετοχή της στά 
πολιτικά πράγματα, πού ὁδήγησαν ἀργότερα ἀκόμα καί στόν ἐθνικό 
διχασμό μεταξύ βασιλικῶν καί φιλελευθέρων (1917). Τά γε γο νότα 
τῆς περιόδου αὐτῆς εἶχαν μεταξύ ἄλλων ὡς ἀντίκτυπο ἀκόμα καί 
τήν καθαίρεση καί ἀντικατάσταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, καί πολλῶν 
ἄλλων ἐπισκόπων-Μητροπολιτῶν καταδεικνύοντας μέ τόν πιό 
ξεκάθαρο τρόπο ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικές πράξεις ξέφευγαν ἀπό τήν 
πνευματική καί κοινωνική τους λειτουργία καί ταυτίζονταν μέ πο-
λιτικές καί κομματικές ἔριδες. Ὁ νέος «Καταστατικός Νόμος» πού 
ψηφίστηκε τό 1923, καθιέρωσε τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ὡς 
ἀνώτατο διοικητικό ὄργανο τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος, καθιερώνοντας τό συνοδικό σύστημα διοίκησης καί ὁρίζον-
τας, στό ἴδιο πλαίσιο, τήν ἀπευθείας ἐκλογή τῶν ἐπισκόπων ἀπό 
τήν Σύνοδο. Μέ αὐτόν τόν καταστατικό χάρτη καί τυπικά ὁ Μη-
τροπολίτης Ἀθηνῶν μετονομάστηκε σέ Ἀρχιεπίσκοπο, ἐνῶ οἱ τοπι-
κοί ἐπίσκοποι σέ Μητροπολίτες11.

Ἡ μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίστηκε ἀπό πληθώρα αὐ-
θαίρετων ἐπεμβάσεων τῆς πολιτείας στά ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὁρισμένες ἀπό αὐτές ἦταν τόσο βίαιες καί ἀπροκάλυπτες, ξε-
περνώντας τά ὅρια κάθε πολιτειοκρατικῆς λογικῆς, ἐξυπηρετώντας 
ὡστόσο σκοπιμότητες συγκεκριμένων ἀνώτατων κληρικῶν. Ἀπό 
τό χρονικό τῶν πολυάριθμων (ἐμφανῶν καί ἀφανῶν) ἐπεμβάσε-
ων, ἀξίζει ἐδῶ νά μνημονευθεῖ ὁ διορισμός ἀπό τή στρατιωτική 
χούντα (1967-1973) πλειάδας ἀρχιερέων ὡς μελῶν τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ ὁποῖοι παρεῖχαν, σέ οὐκ ὀλίγες περιπτώσεις, 
τήν ἀπαραίτητη ἰδεολογική «νομιμοποίηση» πού εἶχε ἀνάγκη ἡ 
δικτατορία τῶν συνταγματαρχῶν ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας 
γιά τήν ἀναγνώρισή τους στήν κοινωνία12. Μετά τήν μεταπολίτευ-

11. Θ. Τσιρώνης, Ἐκκλησία Πολιτευόμενη: Ὁ πολιτικός λόγος καί ρόλος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 1913-1941, 2010, σελ. 67-70.

12. David Close, Ἑλλάδα 1945-2004, Πολιτική-Κοινωνία-Οἰκονομία, 2006,  
σελ. 336 ἀπό Κ. Παπαγεωργίου, Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο (Θεωρία-Νομολογία), 2013, 
σελ. 65.
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ση, ἀπό τό 1974 μέχρι καί σήμερα ἡ σχέση κράτους ἐκκλησίας θά 
χαρακτηρίζονταν ὡς «διακριτική» μέ ἐλάχιστες συγκρούσεις ὅπως 
τό παράδειγμα τοῦ «Νόμου Τρίτση», Ν. 1700/1987 μέ τήν ἀντισυ-
νταγματική δήμευση τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας καί τό 2001 ὡς 
πρός τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς πολιτικές ταυτότητες. 
Οἱ δύο αὐτές συγκρούσεις παρά τήν μεγάλη διάσταση πού προκάλε-
σαν ἀρχικῶς τελικῶς ἐλαχιστοποιήθηκαν κατά κανόνα μετά ἀπό 
παρέμβαση τοῦ τρίτου πόλου ἐξουσίας στό πολίτευμα μας, τῆς Δι-
καστικῆς Λειτουργίας μέ μία σειρά δικαστικῶν ἀποφάσεων13.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συστήματα καί εἴδη ἑνότητας-διαχωρισμοῦ 
Κράτους -Ἐκκλησίας

Τά συστήματα ἑνότητας

Σ τήν κατηγορία τῶν συστημάτων ἑνότητας Κράτους καί Ἐκ-
κλησίας κατατάσσονται ὅσα ἔχουν κοινό χαρακτηριστικό τήν 

ἐξάρτηση τῶν δύο φορέων. Σ’ αὐτήν συνυπάρχουν μοντέλα ὅπου 
ἄλλοτε τό προβάδισμα τό ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἔναντι τοῦ Κράτους (ἱερο-
κρατικό σύστημα) καί ἄλλοτε μοντέλα ὅπου ἐπικρατεῖ τό ἀντίστρο-
φο, δηλαδή τό προβάδισμα τῆς Πολιτείας ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας 
(πολιτειοκρατικά συστήματα)14.

Τό ἱεροκρατικό σύστημα

Ὅπου ἐπικράτησε τό ἱεροκρατικό σύστημα, ἡ Ἐκκλησία ἀσκοῦσε 
τόσο τήν ἐκκλησιαστική ὅσο καί τήν κοσμική ἐξουσία, ὑπό τό 
πρόσωπο ἑνός θρησκευτικοῦ ἡγέτη15. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ συστήματος 
στή Δύση τόν 11ο αἰώνα ἀποτέλεσε τήν ἀπαρχή τῆς σύγκρουσης 

13. Ε. Βενιζέλος, Οἱ Σχέσεις Κράτους -Ἐκκλησίας, 2000, σελ.16-19.
14. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ. 803.
15. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ. 804.



ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

135

ἀνάμεσα στόν πάπα καί τούς τοπικούς ἡγεμόνες16. Ἡ σύγκρουση 
αὐτή κατέληξε σέ βάρος τοῦ ρωμαιοκαθολικισμοῦ καί ἀποδυνάμω-
σε τήν προσπάθεια τοῦ Βατικανοῦ νά ἐγκαθιδρύσει τήν Πολιτεία 
τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τό μοντέλο πολιτειακῆς ὀργάνωσης πού ὁρα-
ματίστηκε ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος, στό ἔργο του «Ἡ πολιτεία τοῦ 
Θεοῦ». Σέ αὐτό προβάλλεται ὅτι ἡ ἐξουσία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
ἔχει κατά βάση πνευματικό χαρακτήρα, πρέπει νά ἐπιβάλλεται στήν 
κοσμική, ἀκόμα καί σέ κοσμικά ζητήματα17, καθώς ἡ Πολιτεία τοῦ 
Θεοῦ, ἡ μορφή διακυβέρνησης σύμφωνα μέ τό θεοκρατικό πρότυ-
πο, εἶναι ἡ μόνη κατάλληλη γιά τήν ἐπιβολή τῆς θείας δικαιοσύνης 
καί τή νίκη κατά τῶν ἐχθρῶν τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ Πολιτεία τῶν 
ἀνθρώπων προκειμένου νά λαμβάνει ἀποφάσεις σύμφωνα μέ τίς 
ἐπιταγές τῆς θείας βούλησης, πρέπει νά ἀκολουθεῖ τίς ἐντολές 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν. Ἡ ἀνάδειξη, μάλιστα, τῶν «ψευτοϊ-
σιδώρειων διατάξεων» ἀπό τό Βατικανό, οἱ ὁποῖες περιείχαν πα-
ραποιημένους συνοδικούς κανόνες, πού ἱεραρχοῦσαν τούς κληρι-
κούς σέ ἀνώτερη θέση ἀπό τούς κοσμικούς ἄρχοντες, συνετέλεσε 
στή διαμόρφωση τοῦ κλίματος μέ τό ὁποῖο ἰσχυροποιήθηκε ἡ θέση 
τῶν προκαθήμενων τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι 
στούς κοσμικούς ἄρχοντες18. Ἡ ἐπιβολή τῶν παπῶν στούς δυτικούς 
ἡγεμόνες φαινόταν ἀποτελεσματική ἀπό τόν 11ο ἕως τά τέλη τοῦ 
13ου αἰώνα. Στό ἀποκορύφωμα τῆς κυριαρχίας τους (1302) ἐκδόθη-
κε ἀπό τόν πάπα Βονιφάτιο Η΄ ἡ Βούλα Unam Sanctam, μέ τήν 
ὁποία διατυπωνόταν ἡ θεωρία «τῶν δύο ξιφῶν»· αὐτή ἀπεικόνιζε 
τή φιλοσοφία τοῦ ἱεροκρατικοῦ συστήματος μέ τή συνδρομή εὐαγ-
γελικῶν χωρίων. Ἡ ὁλοένα διευρυνόμενη ἐξουσία τους, ὅπως ἦταν 
φυσικό, προκάλεσε τίς σοβαρές ἀντιδράσεις πολλῶν ἡγεμόνων καί 
ἀποτέλεσε τή βασική αἰτία σύγκρουσής τους μέ τήν Ἐκκλησία19.

Τά πολιτειοκρατικά συστήματα

Στά πολιτειοκρατικά συστήματα τό Κράτος ἐπεμβαίνει στά ἐσω-
τερικά τῆς Ἐκκλησίας καί ρυθμίζει ὄχι μόνο θέματα τῆς διοίκησής 

16. Ἰ. Κονιδάρης, Ἐγχειρίδιο Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, 2000, σελ. 66.
17. Μ. Σταθόπουλος, Σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας, 1993, σελ. 12.
18. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 25.
19. Π. Παναγιωτάκος, Αἱ σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας ἐν τῇ Βυζαντινῇ 

Αὐτοκρατορία, 1969, σελ. 110.
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της, ἀλλά, σύμφωνα μέ ὁρισμένες ἐκδοχές τῆς πολιτειοκρατίας, καί 
πνευματικά θέματα. Ἡ κοσμική ἐξουσία καθίσταται ἐγγυητής τῆς 
πίστης, παράγοντας ἀναπαραγωγῆς καί συντήρησης τῆς θρησκευ-
τικῆς κοσμοθεωρίας. Στά συστήματα αὐτά ἡ πολιτειακή ἐπέμβαση 
ποικίλλει ὡς πρός τό εἶδος, ὡς πρός τόν τρόπο ἀλλά καί ὡς πρός 
τήν ἔνταση –ἀπόλυτη ὑποταγή Ἐκκλησίας καισαροπαπισμός– ἤπια 
ἐπικράτηση κράτους νόμων κρατούσης πολιτείας20. Ἡ θεωρία21, τυ-
ποποιώντας, κατέληξε στίς ἀκόλουθες μορφές πολιτειοκρατίας:

Τό καισαροπαπικό σύστημα

Ὅπου ἐφαρμόστηκε αὐτό τό σύστημα, ἡ Ἐκκλησία ὑποτάχτη-
κε πλήρως στήν κοσμική ἐξουσία τόσο γιά τή ρύθμιση τῶν διοικη-
τικῶν ὅσο καί γιά τή ρύθμιση τῶν θρησκευτικῶν της θεμάτων22. Ἡ 
ὑπαγωγή της στό Κράτος δικαιολογήθηκε ἀπό τήν ἀντίληψη ὅτι ὁ 
Θεός μεταβίβαζε στόν ἑκάστοτε κοσμικό ἡγεμόνα τό σύνολο τῆς 
κοσμικῆς καί πνευματικῆς ἐξουσίας. Πρώιμες ἐκδοχές καισαροπαπι-
σμοῦ ἐμφανίστηκαν τήν ἐποχή τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ὅταν 
ὁ αὐτοκράτορας, ἐκτός ἀπό διαχειριστής τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, 
θεωρήθηκε ὑπέρτατη θρησκευτική ἀρχή, μέ θεϊκές δυνατότητες, 
ἀποτελώντας μάλιστα καί ἀντικείμενο λατρείας.

Ἐκφάνσεις τοῦ καισαροπαπισμοῦ ἀνιχνεύονται, ἐπίσης, καί στήν 
Ἀνατολή. Στό Βυζάντιο, παρά τίς ἀναφορές στήν ὕπαρξη ἑνός 
συστήματος συναλληλίας -σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ κοσμική καί ἡ 
ἐκκλησιαστική ἐξουσία συμπορεύονται ἀνεξάρτητα στόν χῶρο τους ἡ 
καθεμία- ἡ Ἐκκλησία ὑπαγόταν στόν ἔλεγχο τοῦ αὐτοκράτορα χωρίς 
νά ἔχει τή δυνατότητα ἄσκησης πολιτειακῶν ἁρμοδιοτήτων23. Ἡ 
ἴδια ἡ Ἐκκλησία ἔδωσε τή δυνατότητα στόν αὐτοκράτορα νά ἐπεμ-
βαίνει στά ἐσωτερικά της γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων πού 
ξεπηδοῦσαν ἀπό τούς κόλπους της. Οἱ ἐνδοεκκλησιαστι κές διαμάχες 
ἀντιμετωπίζονταν μέ αὐτοκρατορική παρέμβαση, μέ ἀποτέλεσμα ὁ 
ἡγεμόνας νά καθίσταται ἐγγυητής τῆς πίστης ἀλ λά καί πανίσχυρος 
παράγοντας διαμόρφωσης τῶν συσχετισμῶν στό ἐσω τερικό της. Στό 
Βυζάντιο, ἡ Ἐκκλησία παρεῖχε τήν ἀπαιτού με νη πνευματικότητα 

20. Μ. Σταθόπουλος, Σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας, 1993, σελ. 12.
21. Ἰ. Κονιδάρης, Ἐγχειρίδιο Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, 2000, σeλ. 68.
22. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ. 805.
23. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 27.
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στήν κοσμική ἐξουσία, πνευματικότητα πού χρησίμευε ὡς παράγον-
τας ἀνανέωσης τῆς βυζαντινῆς ἀπολυταρχίας, καί ἡ πολιτική ἐξου σία 
παρεῖχε κρατική προστασία στήν ἐπί σημη θρησκεία ἀπό τίς ρήξεις 
καί τίς διαμάχες πού τήν ἀπειλοῦσαν.

Στή Δύση, ὁ καισαροπαπισμός προκλήθηκε ὡς ἀντίδραση στίς 
προσπάθειες τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας νά διευρύνει τό 
πεδίο ἐπιρροῆς της. Ἡ ἀποτυχία ἑδραίωσης τῆς ἱεροκρατίας ἦταν 
ἡ ἀπαρχή τῆς ὑποταγῆς καί τοῦ ἐλέγχου τοῦ παντοδύναμου καί 
διαρκῶς ἀπειλητικοῦ γιά τά συμφέροντα τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας 
ἐκκλησιαστικοῦ μηχανισμοῦ. Θεωρητική κάλυψη στόν καισαροπα-
πισμό παρεῖχε μεταξύ ἄλλων τό ἔργο τοῦ Δάντη «De Monarchia» 
στό ὁποῖο ὁ ἰταλός ποιητής ὑποστήριζε ὅτι ὁ ἡγεμόνας ἔχει ἀπό 
τόν Θεό τήν ἐξουσία νά ρυθμίζει κάθε πεδίο τῆς κοινοτικῆς, πολιτι-
κῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς24.

Τό σύστημα τοῦ ἐδαφισμοῦ

Παραλλαγή τοῦ καισαροπαπισμοῦ εἶναι τό σύστημα τοῦ ἐδαφι-
σμοῦ (territorialismus) τό ὁποῖο εἶναι γνωστό καί ὡς «περιφε-
ρειακό σύστημα». Ὁ ἐδαφισμός ἀποτελεῖ ἠπιότερη μορφή καισα-
ροπαπισμοῦ25. Θεωρήθηκε ὅτι εἶναι τό καταλληλότερο σύστημα 
σχέσεων μετά τήν ἀμφισβήτηση τῆς παπικῆς αὐθεντίας ἀπό τούς 
προτεστάντες. Μορφοποιήθηκε  μετά τό συνέδριο τῶν διαμαρ-
τυρόμενων θεολόγων στό Ράουμπουργκ (1554), ὅπου διακήρυξαν 
τήν πρόθεσή τους νά καταργήσουν τή διοικητική διαβάθμιση τοῦ 
κλήρου τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐκχωρήσουν τήν 
ἁρμοδιότητα διοίκησής της στούς τοπικούς ἡγεμόνες26. 

   Σύμφωνα μέ τό σύστημα αὐτό, πού ἐπιβίωσε σέ ὁρισμένα γερμα-
νικά βασίλεια, ὁ μονάρχης εἶχε τήν ἐξουσία προσδιορισμοῦ τῆς θρη-
σκείας τῶν ὑπηκόων του σύμφωνα μέ τόν κανόνα cuiius regio, illius 
religio (ἡ θρησκεία τῶν ὑπηκόων ταυτίζεται μ’ αὐτήν τοῦ ἡγεμόνα). 
Ἡ ἐκκλησιαστική διοίκηση καί ἡ λατρεία ἀποτελοῦσαν δημόσιες 
ὑποθέσεις. Τό Κράτος εἶχε ἀναλάβει τήν προστασία τῆς Ἐκκλησίας 

24. Π. Παναγιωτάκος, Αἱ σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας ἐν τῇ Βυζαντινῇ 
Αὐτοκρατορίᾳ, 1969, σελ. 138.

25. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ. 805-806.
26. Π. Παναγιωτάκος, Αἱ σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας ἐν τῇ Βυζαντινῇ 

Αὐ τοκρατορίᾳ, 1969, σελ. 159.
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καί, κυρίως, τή διαφύλαξη τῆς ἀνεξαρτησίας της ἀπό τήν κεντρική 
ἐκκλησιαστική ἀρχή, τό Βατικανό. Τό καθεστώς αὐτό, πρόδρομος 
τοῦ καθεστῶτος τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας ὅπως τυποποιήθηκε κατά 
τούς νεότερους χρόνους στίς χῶρες μέ ἔντονη προτεσταντική ἐπιρ-
ροή, ἐπικράτησε στίς σκανδιναβικές χῶρες καί ἀναπτύχθηκε στήν 
Ἀγγλία μετά τήν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας 
ἀπό τόν πάπα27.

Τό σύστημα τῆς ἀπολυταρχίας τῶν ρωμαιοκαθολικῶν χωρῶν

Στίς χῶρες ὅπου ἡ Μεταρρύθμιση δέν γνώρισε ἰδιαίτερη ἐπιτυχία, 
κυρίως κατά τόν 17ο αἰώνα, ἐπικράτησε νέα μορφή σχέσεων, σύμφω-
να μέ τήν ὁποία ἡ ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ὑπαγόταν στόν κρα-
τικό ἔλεγχο, χωρίς ὅμως αὐτός νά φτάνει μέχρι τοῦ ση μεί ου τῆς 
ρύθμισης μέ πολιτειακές ἀποφάσεις ζητημάτων πού ἀνά γονταν στή 
λατρεία της καί, γενικά, πνευματικῶν ζητημάτων ἐσωτερικοῦ χα-
ρακτήρα. Ἡ κοσμική ἐξουσία δέν παρενέβαινε στά πνευ ματικά 
ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας· περιοριζόταν στή ρύθμιση τῶν ἐξωτερι-
κῶν σχέσεών της, στὴν ὀργάνωση δηλαδή καί τήν ἐποπτεία τῆς 
διοίκησής της28. Οἱ γνωστότερες ἐκδοχές τοῦ συστήματος εἶναι ὁ 
γαλλικανισμός καί ὁ φεβρωνιανισμός. Παραλλαγή τοῦ φεβρωνιανι-
σμοῦ ἀποτέλεσε ὁ ἰωσηφισμός. Ὁ γαλλικανισμός εἶναι τό ἰδιόμορφο 
ἐκεῖνο σύστημα πού ἐπικράτησε στή Γαλλία τόν 17ο αἰώνα μετά τή 
σύγκρουση τοῦ πάπα μέ τούς γάλλους βασιλεῖς. Ἡ ἀμφισβήτηση 
τοῦ πάπα σέ πνευματικά θέματα, καθόσον μάλιστα εἶχαν ἀποφαν-
θεῖ γι’ αὐτά οἱ οἰκουμενικές σύνοδοι τῆς Ἐκκλησίας, καί, φυσικά, οἱ 
ἀντιδράσεις γιά τήν ἁρμοδιότητά του νά ρυθμίζει διοικητικά ζητήμα-
τα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γαλλίας, χωρίς τή συναίνεση τοῦ βασιλιᾶ, 
ὁδήγησαν στήν υἱοθέτηση τῆς Γαλλικανικῆς Διακήρυξης (Declara-
tion Gallicane) ἀπό τή συνέλευση κληρικῶν πού συγκάλεσε τό 1682 
ὁ Λουδοβίκος ΙΔ’29. Ἡ διακήρυξη αὐτή περιόρισε τήν παπική δικαιο-
δοσία σέ ἐκκλησιαστικά ζητήματα ἀποκλειστικά πνευματικοῦ χα-
ρακτήρα. Συνοδεύτηκε ἀπό νόμους μέ τούς ὁποίους ὁ βασιλιάς 
ἀναλάμβανε τήν τήρηση τῆς γαλήνης καί τῆς τάξης στήν Ἐκκλησία, 

27. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 29.
28. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ. 806.
29. Π. Παναγιωτάκος, Αἱ σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας ἐν τῇ Βυζαντινῇ 

Αὐτοκρατορίᾳ, 1969, σελ.166.
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διαδραματίζοντας παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο γιά τήν ἐπίλυ-
ση ὅσων προβλημάτων ἀφοροῦσαν τή διοίκησή της. Τό σύστημα 
αὐτό δέν ἀμφισβητήθηκε οὐσιωδῶς μέχρι τό κονκορδάτο τοῦ 1801, 
ἀνάμεσα στήν Ἁγία Ἕδρα καί τή Γαλλία τοῦ Βοναπάρτη, πού ἀπο-
καταστάθηκαν οἱ διαταραγμένες κατά τή γαλλική Ἐπανάσταση 
σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας καί ρυθμίστηκαν ἐκ νέου ζητήματα 
πού παρέμεναν ἀνοικτά30.

Οἱ ἰδέες τῆς ἄλλης ἐκδοχῆς τοῦ συστήματος τῆς ἀπολυταρχίας 
τῶν ρωμαιοκαθολικῶν χωρῶν, τοῦ φεβρωνιανισμοῦ, βρίσκουν ἔρει-
σμα στήν ἐπιχειρηματολογία πού ἀνέπτυξε μέ τά συγγράμματά 
του ὁ προτεστάντης ἐπίσκοπος Ν. Hοntheim. Τά ἔργα του τά δη-
μοσίευσε στή Φρανκφούρτη μέ τό ψευδώνυμο Φεβρώνιος, μέ στόχο 
τήν ἄσκηση κριτικῆς στήν παπική ἀπολυταρχία στό ἐσωτερικό 
τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἀνάδειξη μέτρων πού θά μποροῦσαν νά με-
ταρρυθμίσουν οὐσιαστικά τόν ρωμαιοκαθολικισμό. Κατά τόν Ν. 
Hοntheim, ὁ πάπας δέν εἶχε τήν αὐθεντία πού τοῦ ἀπέδιδε ἡ κρα-
τοῦσα ἐκδοχή γιά τό ἀλάθητο. Ἔπρεπε νά ὑπόκειται, ὅπως καί ὅλοι 
οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας, στίς ἀρχές τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων 
της, καθώς δέν ἦταν τίποτε ἄλλο ἀπό διοικητικός προϊστάμενος 
τῶν τοπικῶν ἐπισκόπων, καί ὄχι ὁ μόνος καί ἀλάθητος ἐκφραστής 
τῶν δογμάτων τῆς πίστης. Στό πλαίσιο τῆς ἀμφισβήτησης τοῦ 
ρόλου τοῦ προκαθήμενου τῆς Ρώμης, πρότεινε τή διοικητική ἀνα-
διοργάνωση τῆς Ἐκκλησίας καί προέτρεπε τούς τοπικούς ἐπίσκο-
πους νά μήν τηροῦν τίς παπικές ἐγκυκλίους στό μέτρο πού ἔρχονται 
σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα καί εὐταξία. Οἱ θεωρίες 
τοῦ «Φεβρώνιου» καταδικάστηκαν ἀπό τόν πάπα Κλήμη τόν ΙΓ΄, 
ἄσκησαν, ὅμως, ἐπιρροή στή Γερμανία καί τήν Αὐστρία. Ὁ αὐστρι-
ακός αὐτοκράτορας Ἰωσήφ τόν 18ο αἰώνα ἐφάρμοσε ἕνα σύστημα 
πού ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς Ἰωσηφισμός. Ἐπέβαλε τήν ὑποταγή τῆς 
Ἐκκλησίας στό Κράτος καί ἄσκησε παρεμβάσεις στήν ὀργάνωση τῆς 
διοίκησής της, ὅταν τό ἔκρινε σκόπιμο. Οἱ δημόσιες ἀρχές ἀνέλαβαν 
νά ἐλέγχουν τήν ἐπικοινωνία τῶν ρωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων μέ 
τήν προϊσταμένη τους ἀρχή στό Βατικανό, καί οἱ κληρικοί ὑπήχθη-
σαν στή δικαιοδοσία τῶν πολιτειακῶν δικαστηρίων31.

30. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 30.
31. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 31.
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Τό σύστημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑποτέλειας

Ἡ υἱοθέτηση τοῦ συστήματος τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας τοῦ 
Κράτους, σέ ὁρισμένα γερμανικά κρατίδια καί στίς σκανδιναβικές 
χῶρες κατά τόν προηγούμενο αἰώνα, ὀφείλεται στήν ἰδιαίτερη ση-
μασία πού ἀποδόθηκε στή θρησκεία πού ἀντιμετωπίστηκε κατά τή 
νεοτερικότητα ὡς δομικό στοιχεῖο τῆς συλλογικῆς ταυτότητας τοῦ 
πληθυσμοῦ κατά τή συγκρότηση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν. Τό καθεστώς 
ἐκκλησιαστικῆς ὑποτέλειας συνεπαγόταν μεταξύ ἄλλων κρα-
τική μέριμνα γιά τήν ἐπίσημη Ἐκκλησία (μισθοδοσία τοῦ κλήρου, 
ὑποχρέωση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Κράτους νά πρεσβεύει τήν ἐπίση-
μη θρησκεία κ.λπ.), ἀλλά καί περιορισμούς στήν ἐλευθερία αὐτο-
διοίκησής της (διορισμός κληρικῶν ἀπό τό Κράτος, ἐποπτεία τῶν 
ὀργανωμένων ἐκκλησιαστικῶν μορφῶν της, ρύθμιση τοῦ τρόπου 
διοίκησής τους μέ νόμο κ.λπ.).

Τό σύστημα τῆς «νόμῳ κρατούσας» Πολιτείας

Ἡ πιό ἤπια ἐκδοχή τῆς πολιτειοκρατίας εἶναι τό λεγόμενο σύστη-
μα τῆς «νόμῳ κρατούσας» Πολιτείας. Στό σύστημα αὐτό, πού θεω-
ρεῖται ἰσχύον32 και στή χώρα μας ἤδη ἀπό τό 183333, ἡ θρησκεία πού 
ἐκπροσωπεῖ τή πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ ἀναγνωρίζεται ἀπό τόν 
νομοθέτη ὡς ἐπικρατοῦσα. Ἡ Ἐκκλησία καθίσταται ἰδιότυπο τμῆμα 
τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, καθώς οἱ ὀργανωτικές της μορφές ἀπο-
τελοῦν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καί χρηματοδοτοῦνται 
ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό. Οἱ ἀποφάσεις τῶν ὀργάνων της, 
κατά τό μέρος πού ἀφοροῦν σέ θέματα διοίκησής της, ἀποτελοῦν 
ἐκτελεστές διοικητικές πράξεις καί προσβάλλονται στά κοσμικά δι-
καστήρια. Τό Κράτος ἐπεμβαίνει μέ νόμους στήν ὀργάνωση τῶν 
διοικητικῶν της θεσμῶν ὑπό τήν ἐπιφύλαξη τοῦ σεβασμοῦ τῶν δογ-
ματικῶν της κανόνων34. Οἱ ἐκκλησιαστικοί κανόνες ἐφαρμόζονται 
μόνο στό ἐσωτερικό τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι δέν 
ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τούς κανόνες δημόσιας τάξης τῆς Πολι-
τείας. Εἶναι προφανές, πάντως, ὅτι οἱ ἐπεμβάσεις τῆς Πολιτείας στή 
διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας καθιστοῦν σχετική τήν ἐλευθερία αὐτοδι-

32. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ.817-818, 824-825.
33. Ε. Βενιζέλος, Οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 55.
34. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 32.
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οίκησής της. Αὐτό, ὅμως, εἶναι καί τό τίμημα τῆς προνομιακῆς της 
μεταχείρισης (δηλαδή τῆς ἀνάμειξής της στόν κρατικό μηχανισμό, 
τῆς συνεργασίας της μέ τό Κράτος σέ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, 
τῆς ἀπόδοσης ἐπίσημου χαρακτήρα στίς λατρευτικές της δραστη-
ριότητες μέ τή συμμετοχή κρατικῶν ἀξιωματούχων κ.λπ.).

Τό σύστημα τῆς ὁμοταξίας

Στό καθεστώς τῆς ὁμοταξίας, ἡ νομική θέση τῆς Ἐκκλησίας, τά 
δικαιώματα πού ἀπολαμβάνει στό πλαίσιο τῆς ἔννομής τάξης κα-
θώς καί τό πεδίο συνεργασίας τοῦ κρατικοῦ ὀργανισμοῦ μέ τήν ἐκ-
κλησια στική διοίκηση ρυθμίζονται μέ συμφωνίες. Τό καθεστώς τῶν 
συμφωνιῶν, οἱ ὁποῖες συνάπτονται κυρίως σέ χῶρες μέ ἔντονη ἐπιρ-
ροή τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἀπορρέει ἀπό τήν ἀνάγκη 
διασφάλισης τῆς διάκρισης θρησκείας καί πολιτικῆς καί διαφύλαξης 
τῆς αὐτοδιοίκησης τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Ὑποστηρίζε-
ται ὅτι καθεστώς ὁμοταξίας35 ἀναγνωρίζεται καί στήν Ἑλλάδα36 μέ 
τή σύμπραξη πού ἀπαιτεῖται ἀπό τό Σύνταγμα μεταξύ Ἑλληνικῆς 
Πολιτείας καί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά τή ρύθμιση τοῦ κα-
θεστῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ἄρθρο 105) ἀλλά καί γιά τό ἐκκλησια-
στικό καθεστώς Κρήτης (Ν. 4149/1961 Ἄρθρο 137) καί Δωδεκανήσου 
μέ βάση τό ἄρθρο 3 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος (ἄρθρα 1 ἀριθμ. 5, 39 
παρ. 8, Ν. 590/1977). Σύμφωνα μέ τήν ἴδια γνώμη, οἱ ἀναφορές τοῦ 
συνταγματικοῦ νομοθέτη στόν Πατριαρχικό Τόμο τοῦ 1850, μέ τόν 
ὁποῖο ἀναγνωρίστηκε τό αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας 
ἀπό τό Πατριαρχεῖο, καί στή Συνοδική Πράξη τοῦ 1928, μέ τήν ὁποία 
παραχωρήθηκαν «ἐπιτροπικούς» στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλ λάδας οἱ 
μη τροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, παραπέμπουν στήν (τε τελεσμένη) σύμ  - 
πραξη-συναλληλία-ὁμοταξία37 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί 
ἑλληνικοῦ Κράτους ὅσον ἀφορᾶ τόν τρόπο διοίκησής της. Τό πα-
ράδειγμα τῆς Κύπρου εἶναι ἐνδεικτικό τοῦ τρόπου ὀργάνωσης τῶν 
σχέσεων σύμφωνα μέ τό σύστημα τῆς ὁμοταξίας. Ἐκεῖ, ἡ Ἐκ κλησία 
ἀναγνωρίζεται ὡς παράγοντας κρατικῆς διάρθρωσης τῆς Κυ πρια - 
κῆς Δημοκρατίας38.

35. Μ. Σταθόπουλος, Σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας, 1993, σελ. 13.
36. Ε. Βενιζέλος, Οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 55.
37. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ. 807 καί 816-817.
38. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 33.
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Τά συστήματα τοῦ χωρισμοῦ

Τά συστήματα τοῦ χωρισμοῦ ἐμφανίζονται στούς νεότερους 
χρόνους καί εἶναι ἀπόρροια τῶν ζυμώσεων πού προκάλεσαν οἱ ἰδέες 
τοῦ Διαφωτισμοῦ. Οἱ ἀντιλήψεις αὐτές συνδέθηκαν μέ τόν ἐπανακα-
θορισμό τῶν ὅρων καί τῶν προϋποθέσεων γιά τή συγκρότηση πο-
λιτικῶν κοινοτήτων ἴσων καί ἐλεύθερων πολιτῶν. Ὑποστηρίζονταν 
πώς ἡ Πολιτεία δέν θά ἔπρεπε νά νομιμοποιεῖται ἀπό μεταφυσικούς 
παράγοντες καί νά στηρίζεται στή θρησκεία. Ἡ θρησκεία ἔπρεπε 
νά εἶναι ἰδιωτική ὑπόθεση τοῦ ἀτόμου. Οἱ θρησκευτικές κοινότητες 
ἔπρεπε νά περιορίζονται στόν χῶρο τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν καί 
νά μήν ἔχουν ὀργανική σχέση μέ τό Κράτος. Ἡ Πολιτεία εἶχε πλέον 
τήν ὑποχρέωση νά τηρεῖ αὐστηρή στάση οὐδετερότητας καί νά 
ἀντιμετωπίζει τίς θρησκευτικές κοινότητες ὅπως καί τίς λοιπές συσ-
σωματώσεις τῆς ἰδιωτικῆς σφαίρας. Ὁ χωρισμός μπορεῖ νά λάβει 
ἤπια ἤ ἀπόλυτη μορφή, ἀνάλογα τήν ἔνταση τῆς ἀπεξάρτησης τοῦ 
κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία. 

Τό σύστημα τοῦ ἤπιου χωρισμοῦ

Στό σύστημα τοῦ ἤπιου χωρισμοῦ, τό Κράτος δέν ἀναγνωρίζει 
καμία Ἐκκλησία ὡς ἐπίσημη, δέν ἔχει ἁρμοδιότητα ρύθμισης τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων καί δέν ἐμπλέκεται ἐν γένει στά ἐκκλη-
σιαστικά ζητήματα. Ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ, ὑποκείμενη στούς γενι-
κούς κανόνες, τήν αὐτοτέλεια της καί αὐτοδιοικεῖται χωρίς κοσμικές 
παρεμβάσεις. Τό Κράτος δέν ἀγνοεῖ, πάντως, τό θρησκευτικό 
φαινόμενο. Ἄν καί οἱ θρησκευτικές κοινότητες κινοῦνται κατά βάση 
στόν χῶρο τῆς ἰδιωτικῆς σφαίρας, ἡ Πολιτεία ἐπιδεικνύει εὐμενῆ 
οὐδετερότητα στίς μεγαλύτερες ἀπ’ αὐτές. Στή Γερμανία, γιά τήν 
ὁποία θά γίνει ἐκτενέστερη ἀναφορά παρακάτω, ἡ ἔννομη τάξη 
ἀπονέμει στίς μεγαλύτερες θρησκευτικές κοινότητες, καθώς καί 
σέ ὅσες εἶναι διαρκῶς παροῦσες στή θρησκευτική ζωή τῆς χώρας, 
καθεστώς δημοσίου δικαίου, τό ὁποῖο συνεπάγεται κρατικές διευ-
κολύνσεις κατά τήν ἄσκηση τῶν δραστηριοτήτων τους. Ἡ εὐμενής 
αὐτή στάση καθιστᾶ, πάντως, τόν χωρισμό ἀτελῆ καί εἶναι σέ θέση 
νά προκαλέσει ἐντάσεις στό πεδίο τήρησης τῶν ἐγγυήσεων θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας39.

39. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 35.
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Τό σύστημα τοῦ ἀπόλυτου χωρισμοῦ

Στό σύστημα τοῦ ἀπόλυτου χωρισμοῦ, ἡ ἔννομη τάξη τῆς Πο-
λιτείας δέν ἐμπλέκεται μέ τήν ἔννομη τάξη τῆς Ἐκκλησίας, παρά 
μόνο στό ἐπίπεδο πού οἱ ρυθμίσεις τῆς Πολιτείας διέπουν τή συλ-
λογική ἰδιωτική δραστηριότητα. Οἱ εἰδικοί νόμοι γιά τίς θρησκευ-
τικές κοινότητες, πού ἀπαντῶνται σέ ἄλλα συστήματα σχέσεων, 
ἀπουσιάζουν. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἀπόλυτος χωρισμός δέν 
συνεπάγεται ἀπαγόρευση τῆς νόμιμης δράσης τῶν θρησκευτικῶν 
κοινοτήτων οὔτε ἀπουσία ἐγγυήσεων τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. 
Ἐπιβάλλει, ὅμως, τήν τήρηση αὐστηρῆς οὐδετερότητας40 ἀπέναντι 
στίς θρησκευτικές κοινότητες,προκειμένου νά προστατευτοῦν οἱ 
ἀτομικές ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν ἀπό ἐνδεχόμενες διακρίσεις- καί 
τήν ἀποχή τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀπό τό πεδίο ἄσκησης 
πολιτικῆς. Στό γαλλικό μοντέλο χωρισμοῦ, γιά παράδειγμα, στό 
ὁποῖο γίνεται ἀναφορά παρακάτω, δέν ἀναγνωρίζεται ἐπίσημα 
οὔτε ἀντιμετωπίζεται εὐμενῶς ἀπό τό Κράτος κάποια θρησκευτική 
κοινότητα, ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ἀριθμό τῶν πολιτῶν της. Ἡ Πολι-
τεία δέν ἐνισχύει τίς Ἐκκλησίες λόγῳ τῆς πνευματικῆς τους φύσης 
καί αὐτές δέν ἔχουν τή δυνατότητα ἐπέμβασης στή διαμόρφωση 
τοῦ περιεχομένου τῶν πολιτικῶν ἀποφάσεων.

Στίς ΗΠΑ, ἡ εἰκόνα πού ἔδινε ὁ Τόμας Τζέφερσον, ἐκ τῶν ἱδρυτῶν 
τῆς ἀμερικανικῆς Δημοκρατίας, γιά τό τεῖχος πού πρέπει νά ὑψώνεται 
ἀνάμεσα στήν Ἐκκλησία καί τό Κράτος (wall of separation) παριστάνει 
μέ διαύγεια τήν ἀμερικανική ἐκδοχή τοῦ χωρισμοῦ Κράτους καί θρη-
σκευτικῶν κοινοτήτων41. Τό ἀμερικανικό Σύνταγμα ρητά ἀπαγορεύει 
τήν ἀναγνώριση ἐπίσημης θρησκείας καί ἡ νομολογία τοῦ Ἀνώτατου 
Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ ἔχει ἐξειδικεύσει τήν ἔννοια καί τίς συνέπειες 
τοῦ χωρισμοῦ ἀμβλύνοντας τήν ἀρχικῶς προκληθεῖσα ἔνταση ἀνάμε-
σα στήν ὑποχρέωση τήρησης οὐδετερότητας τοῦ Κράτους καί στήν 
ὑποχρέωση θέσπισης ἐγγυήσεων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

40. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ. 807.
41. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 37.
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ΜΕΡΟΣ Β΄

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1—

Οἱ σχέσεις Κράτους - Ἐκκλησίας κατά τό Ἑλληνικό 
Σύνταγμα-Ἄρθρο 3

Γ ιά νά παρουσιαστοῦν οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας σήμερα, 
εἶναι βασικό ἡ προσέγγιση νά ξεκινήσει ἀπό τό ἴδιο τό γράμμα 

τοῦ νόμου καί κυρίως ἀπό τόν θεμελιώδη νόμο τοῦ Κράτους πού 
εἶναι τό Σύνταγμα. Τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος ὁρίζει τά ἑξῆς42.

«1. Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς 
Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, πού γνωρίζει κεφαλή της τόν Κύριο 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη δογματικά 
μέ τή Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης καί μέ κάθε 
ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τηρεῖ ἀπαρασάλευτα, ὅπως 
ἐκεῖνες, τούς ἱερούς ἀποστολικούς καί συνοδικούς κανόνες καί τίς 
ἱερές παραδόσεις. Εἶναι αὐτοκέφαλη, διοικεῖται ἀπό τήν Ἱερά Σύνο-
δο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων καί ἀπό τή Διαρκή Ἱερᾶ Σύνοδο πού 
προέρχεται ἀπό αὐτή καί συγκροτεῖται ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικός 
Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ Πατριαρχι-
κοῦ Τόμου τῆς κθ΄ (29) Ἰουνίου 1850 καί τῆς Συνοδικῆς Πράξης τῆς 
4ης Σεπτεμβρίου 1928. 

2. Τό ἐκκλησιαστικό καθεστώς πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένες περιο-
χές τοῦ Κράτους δέν ἀντίκειται στίς διατάξεις τῆς προηγούμενης 
πα ραγράφου. 

3. Τό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τηρεῖται ἀναλλοίωτο. Ἡ ἐπίση-
μη μετάφρασή του σ’ ἄλλο γλωσσικό τύπο ἀπαγορεύεται χωρίς τήν 
ἔγκριση τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Μεγάλης 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στή Κωνσταντινούπολη».

Συναφεῖς μέ τά ἐκκλησιαστικά ζητήματα ρυθμίσεις πού δομοῦν 
τό θρησκευτικό πλαίσιο τοῦ κράτους, περιλαμβάνουν καί οἱ δια-
τάξεις τῶν συνταγματικῶν ἄρθρων 13 (δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς 

42. Α. Δερβιτσιώτης, Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας, 2008, σελ. 2.
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ἐλευθερίας), 18 παρ. 8 (προστασία τῆς περιουσίας τῶν πρεσβυγενῶν 
πατριαρχείων, πού βρίσκεται στήν Ἑλλάδα), 16 παρ. 2 (ἀναγορεύε-
ται σκοπός τῆς παιδείας καί ἡ ἀνάπτυξη θρησκευτικῆς συνείδησης), 
72 παρ. 1 (ἁρμόδια ἡ ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς γιά τήν ψήφιση νόμων 
μέ ἐκκλησιαστικό περιεχόμενο), 105 (καθεστώς τῆς Μοναστικῆς 
Πολιτείας τοῦ Ἁγίου Ὄρους)43.

Ὡς πρός τό ἐννοιολογικό περιεχόμενο τοῦ ὅρου «Ἐπικρατοῦσα 
θρησκεία»44, ἡ κρατοῦσα γνώμη ὑποστηρίζει ὅτι ἀποτελεῖ ἁπλή δια-
κήρυξη περί τοῦ ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι, κατά τήν συντριπτική τους 
πλειοψηφία, χριστιανοί ὀρθόδοξοι, δηλαδή πρόκειται γιά ἁπλή δια-
πίστωση ἑνός ἱστορικοῦ γεγονότος45. Ἔτσι μέ αὐτήν τήν ἄποψη, 
ὁ συνταγματικός ὅρος «ἐπικρατοῦσα θρησκεία»46 ἔχει περιγραφικό 
καί ὄχι κανονιστικό χαρακτήρα, ὡς ἐπιβεβλημένη τιμή στή θρησκεία 
πού συνέβαλε στή διαμόρφωση τοῦ σύγχρονου ἑλληνικοῦ πολιτι-
σμοῦ47. Αὐτή ἡ ἑρμηνευτική προσέγγιση ἐξ ἄλλου καταδεικνύεται 
καί ἀπό τά ἴδια τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῶν ἐπιτροπῶν ἐπί 
τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975.Ὁ Συνταγματικός διαχωρισμός τῶν δύο 
θεσμῶν καί ἡ «χαλάρωση» τῶν σχέσεων διαφαίνεται στίς παρακάτω 
διατάξεις:

- Οἱ σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας βρίσκονται γιά πρώτη 
φορά στό τρίτο καί ὄχι στό πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος.

- Ὁ Πρόεδρος τῆς δημοκρατίας, ὡς ὁ ἀνώτατος ἄρχοντας τῆς 
Πολιτείας, δέν ἀπαιτεῖται νά εἶναι πλέον χριστιανός ὀρθόδοξος (ὅπως 
ὄφειλε νά εἶναι παλαιότερα ὁ Βασιλέας: ἄρθ. 47, 51-52 Συντ. 1952). 
Κατά τήν ὁρκωμοσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἐνώπιον τῆς 
Βουλῆς δέν παρευρίσκεται ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐνῶ ὁ ἴδιος δέν ὑπόσχε-
ται, πλέον, νά προστατεύει τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία (ἄρθ. 31, 33 
παρ. 2 Συντ.), ὅπως συνέβαινε ὑπό τό Σύνταγμα τοῦ 195248.

- Ὁ προσηλυτισμός ἀπαγορεύεται τώρα γενικά, ὅταν διενερ-
γεῖται κατά ὁποιασδήποτε «γνωστῆς» θρησκείας (ἄρθ. 13, παρ. 2 

43. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 
66-70. Ε. Βενιζέλος, Οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 60.

44. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 
70. Ε. Βενιζέλος, Οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 60.

45. Μ. Σταθόπουλος, Σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας, 1993, σελ. 34.
46. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ. 813-815.
47. Ε. Βενιζέλος, Οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ.145.
48. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 72.
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ἐδ. γ΄ Συντ.) καί ὄχι μόνον κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (ὅπως 
προέβλεπε τό προϊσχύσαν Σύνταγμα)49,50.

- Ἐπιτρέπεται ἡ κατάσχεση ἐφημερίδων καί ἄλλων ἐντύπων μετά 
τήν κυκλοφορία τους, ἐφόσον περιέχουν δημοσίευμα πού προσβάλει 
ὄχι μόνον τή χριστιανική51 ἀλλά καί κάθε ἄλλη «γνωστή» θρησκεία 
(ἄρθ. 14 παρ. 3 ἐδ. γ΄ Συντ.)52. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά διατηρήθηκε ἡ 
ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδας στό προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἔστω 
μέ συμβολικό χαρακτήρα.

- Ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία χαρακτηρίζεται καί, ὑπό 
τό ἰσχύον Σύνταγμα ὡς «ἐπικρατοῦσα», ἔστω μέ τό προαναφερθέν 
σημασιολογικό περιεχόμενο, θρησκευτική ἐπίκληση περιέχεται στόν 
ὅρκο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας (ἄρθ. 33 παρ. 2 Συντ.) ἀλλά 
καί τῶν βουλευτῶν (ἄρθ. 59 παρ. 1 Συντ.)· προβλέπεται, ὡστόσο, ὅτι 
ἑτερόδοξοι ἤ ἀλλόθρησκοι βουλευτές, μποροῦν νά ὁρκιστοῦν κατά 
τόν τύπο τοῦ ὅρκου πού ὁρίζει τό δόγμα ἤ ἡ θρησκεία τους (ἄρθ. 59 
παρ. 2 Συντ.)53.  

 - Νομοσχέδια πού ἀφοροῦν ζητήματα σχετικά μέ τά θρησκεύμα-
τα (ἄρθ. 3 καί 3 Συντ.) ψηφίζονται ὑποχρεωτικά ἀπό τήν Ὁλομέλεια 
(καί ὄχι κάποιο Τμῆμα) τῆς Βουλῆς (ἄρθ. 72 παρ. 1 Συντ.).

Ἐπιπρόσθετα, τό ἑορτολόγιο, οἱ ἐπίσημες τελετές καί οἱ ἀργίες 
τῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν καθορίζονται κυρίως σύμφωνα μέ τόν ἑορ-
τολογικό κύκλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας54. Τό ἄρθ. 2 παρ. 1 Ν.Δ. 
90/1973, «περί τοῦ Θρησκευτικοῦ Σώματος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμε-
ων», προβλέπει τόν ἀμιγῆ ὀρθόδοξο χαρακτήρα τῆς θρησκευτικῆς 
ὑπη ρεσίας τῶν ἐνόπλων δυνάμεων55.

Μέ νομική προσωπικότητα δημόσιου δικαίου χαρακτηρίζονται 
τό σύνολο σχεδόν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργανισμῶν τῆς ἑλληνικῆς 
ἐπικράτειας (ὀρθόδοξες μητροπόλεις, ναοί καί μονές), γεγονός πού 
καθιστᾶ αὐτούς φορεῖς ἄσκησης δημόσιας ἐξουσίας (εἰδικά μάλιστα 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖται, δυνάμει τοῦ ἄρθ. 1 παρ. 4 τοῦ Ν. 

49. Ε. Βενιζέλος, Οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 114.
50. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 336-338.
51. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ.819.
52. Π. Δημητρακόπουλος, Κράτος-Ἐκκλησία: Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 72.
53. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 316.
54. Φ. Σπυρόπουλος, Ἡ Πρόκληση τῆς Ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος, 

Ἰνστιτοῦτο Στρατηγικῶν καί Ἀναπτυξιακῶν Μελετῶν, 2013, σελ. 196.
55. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
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590/1977, συνολικά ὡς ΝΠΔΔ, κατά τίς νομικές της ὅμως σχέσεις). 
Τό σύνολο τῶν λειτουργικῶν ἐξόδων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
ἔχει ἀναληφθεῖ ἀπό τό δημόσιο ταμεῖο (Α.Ν. 536/1945, «περί 
ρυθμίσεως τῶν ἀποδοχῶν τοῦ ὀρθοδόξου ἐφημεριακοῦ κλήρου τῆς 
Ἑλλάδος, τοῦ τρόπου πληρωμῆς αὐτῶν καί περί καλύψεως τῆς σχε-
τικῆς δαπάνης», Α.Ν. 469/1968, «περί μισθολογικῆς διαβαθμίσεως 
τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ἄρθ. 8 Ν. 
1041/1980, περί κρατικῆς μισθοδοσίας τῶν ἀρχιερέων, κ.λπ.)56. 

Ὁ προβληματισμός γιά τήν ἀνάγκη «χωρισμοῦ» ἤ -ἔστω- με γά-
λης «χαλάρωσης» τῶν σχέσεων Κράτους καί Ἐκκλησίας ἤ ἀκόμη 
καί γιά τήν ἀνάγκη θρησκευτικοῦ «ἀποχρωματισμοῦ» τοῦ κράτους, 
ἔτσι ὥστε ἡ προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας νά εἶναι σέ 
ἀπόλυτη διάσταση πλήρης, βρίσκεται σέ ἄμεση συνάρτηση μέ τήν 
πολιτειοκρατική ἀντίληψη γιά τή σχέση Κράτους καί Ἐκκλησίας. 
Τό ἴδιο τό θέμα τῆς σαφοῦς διάκρισης καί τοῦ καθαροῦ διαχωρι-
σμοῦ τῶν πεδίων δράσης καί ἁρμοδιότητας τοῦ Κράτους καί τῆς 
Ἐκκλησίας ὀφείλεται ἐν πολλοῖς στό γεγονός ὅτι ἡ θρησκεία τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας χαρακτηρίζεται νομικά ὡς «ἐπικρατοῦσα» 
καί ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία χαρακτηρίζεται ὡς πρός τίς νομικές της 
σχέσεις νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ἄν δέν συνέτρεχαν τά 
δύο αὐτά στοιχεῖα, τότε τό ὅλο θέμα τῶν σχέσεων θά διατυπώνον-
ταν  σέ διαφορετική βάση, γιατί πεδίο τῆς ἐκκλησίας θά ἦταν προ-
φανέστατα τό πεδίο τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν καί προπύργιό της 
θά ἦταν ἡ ἐπίκληση στή θρησκευτική της ἐλευθερία. Καί ὁ χαρακτη-
ρισμός ὅμως τῆς θρησκείας τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας ὡς «ἐπικρα-
τούσας» καί ὁ χαρακτηρισμός τῆς Ἐκκλησίας ὡς Ν.Π.Δ.Δ. ὀφείλον-
ται ὡστόσο σέ πρωτοβουλίες ἤ ἔστω σέ ἀποφάσεις τῆς ἴδιας τῆς 
κρατικῆς ἐξουσίας.

Δέν εἶναι λίγες καί οἱ φορές πού ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ζήτησε ἤ διεκ-
δί κη σε τή μεταβολή τῶν σχέσεων της μέ τό κράτος καί αὐτό ἀρνήθη-
κε. Ἡ συνύπαρξη ἄλλωστε ὑπό ἕνα καθεστώς χρειάζεται τήν ἀπο-
δοχή ἤ ἔστω τήν ἀνοχή ὅλων τῶν πλευρῶν. Ἀπό τήν πλευρά τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι ἀρκετοί αὐτοί πού ὑποστηρίζουν καί ἐπιθυμοῦν ἕνα 
καθεστώς στό ὁποῖο τό κράτος δέν θά παρεμβαίνει καθόλου στά 
ἐκκλησιαστικά πράγματα -οὔτε κἄν μέ τή μορφή τοῦ δικαστικοῦ 

56. Μ. Σταθόπουλος, Σχέσεις  Πολιτείας καί Ἐκκλησίας, 1993, σελ. 51, Τράπε-
ζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
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ἐλέγχου τῶν πράξεων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν-, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία 
θά ἔχει τήν ἰδιαίτερη θέση πού συνεπάγεται τό γεγονός πώς εἶναι 
ἐκκλησία τῆς «ἐπικρατούσας» θρησκείας, μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει ἱστο-
ρικά καί κοινωνικά ἀλλά καί νομικά.

Ἀπό τήν πλευρά τοῦ κράτους ἤ μᾶλλον τῆς πολιτειοκρατικῆς 
ἀν τίληψης, ὑπάρχουν ἀπόψεις πού θέλουν μία ἐκκλησία πολιτικά 
οὐδέτερη καί ἀδρανῆ, περιορισμένη στά πνευματικά της ἔργα ἤ ἔστω 
σέ ἔργα φιλανθρωπίας, ἀλλά ἕνα κράτος κανονιστικά παρεμβαῖνον 
ὡς πρός τά θέματα τῆς ἐσωτερικῆς ὀργάνωσης καί λειτουργίας τῆς 
ἐκκλησίας (π.χ. ἐνίσχυση τῆς θέσης τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, συμ-
μετοχή τοῦ λαοῦ στήν ἀνάδειξη τῶν ἐπισκόπων, ἐκκλησιαστική δι-
καιοσύνη πού σέβεται τίς δικαιοκρατικές καί ὄχι μόνον τίς ἐκκλησι-
ολογικές ἀπόψεις κλπ.)57.

Συμπερασματικά οἱ σχέσεις κράτους καί Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, 
ὅπως καί γενικότερα οἱ σχέσεις μεταξύ κράτους καί θρησκευτικῶν 
ἑνώσεων εἶναι στήν ἑλληνική ἔννομη τάξη, σχέσεις συνταγματικά 
ρυθμισμένες. Μέ τό Σύνταγμα ἐκδηλώνεται ἡ κρατική ἐξουσία ὡς 
συντακτική ἐξουσία εἴτε πρωτογενής καί ἀπεριόριστη εἴτε δευτερο-
γενής (ἀναθεωρητική).

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

 

57. Ε. Βενιζέλος, Οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 23-26.



ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

149

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2—

Ἡ σχέση τῶν ἄρθρων 3 καί 13 τοῦ Συντάγματος

Ἡ θρησκευτική ἐλευθερία εἶναι ἡ κύρια συνταγματική βάση γιά τή 
ρύθμιση τῶν σχέσεων Κράτους καί Ἐκκλησίας. Εἶναι σημαντικό 

νά τονιστεῖ, ὅτι τή θρησκευτική της ἐλευθερία καί ὄχι τήν ἰδιότητά 
της ὡς ἐκκλησίας τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας ἐπικαλεῖται καί ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ κάθε περίπτωση σύγκρουσής της μέ τήν 
πο λιτεία. Τονίστηκε, ἀκόμη, ὅτι τό ἄρθρο 3 συνιστᾶ μία θεσμική 
ἐγγύηση πού περιβάλλει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἕνα ἀπό τά 
ὑποκείμενα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί ὄχι κάμψη τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας ἤ ρήτρα ἐξαίρεσης ἀπό αὐτήν58. Μέ ἄλλα 
λόγια τό ἄρθρο 3 δέν μπορεῖ σέ καμία περίπτωση νά ἐκληφθεῖ καί νά 
χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἐπιχείρημα ὑπέρ τοῦ περιορισμοῦ τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας τῶν ἑτεροδόξων ἤ ἀλλοθρήσκων ἤ ἄθεων ἤ 
ἀθρήσκων ἤ ἀγνωστικιστῶν κ.λπ.59 Ἀντίθετα, μέ βάση τή συστημα-
τική ἑρμηνεία τοῦ συνόλου τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος, ὡς 
κύρια συνταγματική βάση γιά τήν ρύθμιση τῶν σχέσεων Κράτους 
Ἐκκλησίας εἶναι τό πνεῦμα καί ὁ στόχος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας τοῦ ἄρθρου 13. Ὡστόσο στήν πράξη μέ τίς νοοτροπίες καί 
τίς τακτικές τῶν πολιτικῶν πού ἐφαρμόζονται, δέν ἐπαληθεύεται 
πάντα, καθώς εἴτε μέ παλαιότερες νομοθεσίες τύπου ποινικοποίη-
σης τοῦ προσηλυτισμοῦ, εἴτε οἱ κοινωνικοπολιτικές  συνθῆκες πού 
στηρίζονται στήν ἀμοιβαιότητα καί σέ ἐθνικά συμφέροντα, 
ἐμποδίζουν τήν ξεκάθαρη ἐφαρμογή τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας καί 
ἐλευθερίας π.χ. ἡ θέσπιση προϋποθέσεων περί ἵδρυσης ναοῦ ἀπό 
ἑτερόδοξους ἤ ἀλλόθρησκους60.  Εἶναι, συνεπῶς, ἄλλο θέμα ἡ ὁλο-
κλή ρωση στήν πράξη καί ὁ πλήρης σεβασμὸς τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευ θερίας καί ἄλλο πράγμα ἡ σχέση Κράτους καί Ἐκκλησίας, συ-
νταγματικό θεμέλιο τῆς ὁποίας εἶναι ἡ θρησκευτική ἐλευθερία. Στήν 
ἑλληνική ἔννομη τάξη προστατεύεται ἡ θρησκευτική ἐλευθερία καί 
ὄχι ἁπλῶς καί μόνον ἡ ἀνεξιθρησκία, δηλαδή ἡ ἀνοχή τοῦ κράτους 

58. Ε. Βενιζέλος, Οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ.107.
59. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 317.
60. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 321.
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ἔναντι ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων, ἀρνητικῶν ἤ θετικῶν, τοῦ θρησκευ-
τικοῦ γίγνεσθαι. Διασφάλιση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας σημαίνει 
ὅμως ὅτι τό κράτος δέν «ἀνέχεται» ἁπλῶς, ἀλλά ὅτι ὑποχρεοῦται ὡς 
θεσμική ἐγγύηση61 καί νά προστατεύει μέ θετικό τρόπο τή θρησκευ-
τική συνείδηση καί τή λατρεία γιά κάθε «γνωστή» θρησκεία.

Αὐτό, σέ συνδυασμό μέ τήν παράγραφο 3 τοῦ ἄρθρου 13, σύμ-
φωνα μέ τό ὁποῖο «οἱ λειτουργοί ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν 
ὑπό κεινται στήν ἴδια ἐποπτεία τῆς πολιτείας καί στίς ἴδιες ὑποχρεώ-
σεις ἀπέναντί της ὅπως καί οἱ λειτουργοί τῆς ἐπικρατούσας θρη-
σκείας»62, δίνει ἀπάντηση καί στό ζήτημα τῆς κρατικῆς μισθοδοσίας 
τῶν λειτουργῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἀνεξάρτητα ἀπό τήν 
ἱστορική αἰτιολόγηση τῶν σχετικῶν ρυθμίσεων καί ἀπό τή σύνδεσή 
τους μέ τούς διακανονισμούς πού ἔγιναν κατά καιρούς ὡς πρός τήν 
ἐκκλησιαστική περιουσία, τά ἔσοδα τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν 
προσώπων καί τήν εἴσπραξη σημαντικοῦ τμήματός τους ἀπό τό 
κράτος, σημασία ἔχει τό γεγονός πώς τό θέμα πρέπει πλέον νά τεθεῖ 
ἀντίστροφα. 

Στό πλαίσιο ἑνός κράτους θρησκευτικά ἐλεύθερου καί φιλε-
λεύθερου, πού προστατεύει ἐνεργητικά καί δέν ἀνέχεται ἁπλῶς τό 
θρησκεύεσθαι (ὅπως καί τό μή θρησκεύεσθαι), τό ζητούμενο δέν 
θά ἔπρεπε νά εἶναι ἡ κατάργηση τῆς κρατικῆς μισθοδοσίας τοῦ 
ὀρθόδοξου κλήρου, ἀλλά ἡ δημοσιονομική κάλυψη τῆς μισθοδο-
σίας τῶν λειτουργῶν καί τῶν ἄλλων γνωστῶν θρησκειῶν, στό 
πλαίσιο τῆς ἰσότητάς τους. Αὐτό ἄλλωστε γίνεται ἐν μέρει, ἐφόσον 
ὁ μουφτής, π.χ., εἶναι δημόσιος λειτουργός καί ἐφόσον κατά τόν 
ΚΠολΔ (Ἄρθρο 1048) ἀπαγορεύεται ἡ προσωπική κράτηση κατά 
κληρικῶν κάθε γνωστῆς θρησκείας63. 

Εἶναι, βέβαια, προφανές ὅτι γιά λόγους θρησκευτικῆς ἰσότητας 
μία ρύθμιση γιά τή μισθοδοσία ἀπό τό κράτος τῶν λειτουργῶν καί 
τῶν ἄλλων («γνωστῶν») θρησκειῶν πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό δη-
μοσιονομικούς διακανονισμούς ἀνάλογους μέ αὐτούς πού διέπουν 
τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρό σωπα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, 
καθώς ἱστορικά ἡ ἀνάληψη τῆς μισθοδοσίας τῶν ὀρθόδοξων κλη-
ρικῶν ἀπό τό κράτος εἶχε συνδυαστεῖ μέ εἰδικές ρυθμίσεις γιά τήν 

61. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 318.
62. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 338.
63. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ.321.
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εἴσπραξη ἀπό αὐτό σημαντικοῦ ποσοστοῦ τῶν κάθε εἴδους ἐσόδων 
τῶν ναῶν, τῶν προσκυνημάτων κ.λπ.64

 

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3—

Ἡ συνταγματική καί διεθνής προστασία  
τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας

Ἡ ὁλοένα καί εὐρύτερη συνειδητοποίηση ἀπό τά σύγχρονα δη-
μοκρατικά κράτη καί τούς διεθνεῖς φορεῖς ἤ ὀργανισμούς τῆς 

σπουδαιότητας τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας γιά τήν ὁμαλή συμβίωση στίς σύγχρονες πολυθρησκευτικές 
καί πολυπολιτισμικές κοινωνίες, εἶχε ὡς θεσμικό ἀποτέλεσμα τήν 
κατοχύρωση τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ ἀπό αὐξημένης ἰσχύος νομικά 
κείμενα, ὅπως εἶναι τά συντάγματα τῶν κρατῶν καί οἱ διεθνεῖς δια-
κηρύξεις ἤ συμβάσεις. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ἡ προστασία τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας ἐπιτυγχάνεται σήμερα μέσα ἀπό ἕνα εὐρύ 
πλέγμα ρυθμίσεων, τό ὁποῖο εἰδικά στήν περίπτωση τῆς χώρας μας, 
ὡς κράτους-μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, συγκροτεῖται κυρίως 
ἀπό αὐτές τοῦ ἄρθρ. 13 τοῦ Συντάγματος 1975 (1986/2001/2008), 
τίς σχετικές μέ τήν προστασία τοῦ ἴδιου δικαιώματος ρυθμίσεις τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (Ρώμη, 
1950-Ἄρθρο 9 θρησκευτική ἐλευθερία-ἰσότητα καί 14ελεύθερη 
ἄσκηση ἄσκηση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων) καί τῆς Συνθήκης τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (Λισαβῶνα ὑπ’ ἀριθμ. 11 συνοδευτική δήλω-
ση) πού ἐνσωματώνονται πλήρως στήν ἑλληνική ἔννομη τάξη μέ 
βάση τό ἄρθρο 28 τοῦ Συντάγματος.

Σύμφωνα μέ τήν θεωρία, τό γενικοῦ περιεχομένου δικαίωμα τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, πού ἀποτελεῖ προέκταση καί συμπλήρω-
μα τοῦ δικαιώματος τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας (ἄρθρ. 5 παρ. 1 
Συντ.), συναποτελεῖται ἀπό δύο ἐξίσου μεγάλης σπουδαιότητας 
ἐκδηλώσεις: τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης (ἄρθρ. 13 

64. Ε. Βενιζέλος, Οἱ σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ.112.
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παρ. 1 Συντ.) καί τήν ἐλευθερία τῆς λατρείας (ἄρθρο 13 παρ. 2-3 
Συντ.)65.

Προέχουσα θέση, μεταξύ τῶν συναφῶν αὐτῶν δικαιωμάτων, 
κατέχει, λόγῳ τῆς θεσμικῆς καί κοινωνικῆς του βαρύτητας, τό δι-
καίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας, πού προνοεῖ ὥστε οἱ ὅποιες 
θρησκευτικές πεποιθήσεις τῶν πολιτῶν νά μήν ἀποτελοῦν αἰτία 
ἄνισης, σέ σχέση μέ τούς λοιπούς κοινωνούς, μεταχείρισής τους 
ἀπό τήν πολιτεία66. Θρησκευτική ἰσότητα ὑπάρχει σέ μιά κοινωνία 
ὅταν τά μέλη της ἀπολαμβάνουν τά διάφορα ἀτομικά, κοινωνικά, 
ἀστικά, φορολογικά ἤ ἄλλα δικαιώματα πού προβλέπει ἡ ἔννομη 
τάξη, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς θρησκευτικές τους ἀπόψεις ἤ τήν ἔνταξή 
τους σέ ὁρισμένη θρησκευτική κοινότητα67. 

Ἡ ἀκρογωνιαία συμβολή τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς 
ἰσότητας στήν κοινωνική εἰρήνη καί συνοχή, ἀναδεικνύεται ἀπό 
τήν ἱστορική διαπίστωση ὅτι ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός αὐτό κατά 
τό παρελθόν, ὁδήγησε κράτη καί κοινωνίες σέ ὀξεῖες ἐσωτερικές 
κρίσεις ἤ διαμάχες, ἀκόμη θρησκευτικούς πολέμους, κίνδυνος πού 
δέν ἔχει ἐκλείψει καί στίς μέρες μας. Τό γεγονός ὅτι ἀκόμη καί σήμε-
ρα τά σύγχρονα δημοκρατικά κράτη, συναντοῦν συχνά ἀνυπέρβλη-
τες δυσχέρειες σέ κάθε προσπάθειά τους νά ἐφαρμόσουν τήν ἀρχή 
τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας, τηρώντας ἴσες ἀποστάσεις ἔναντι 
ὅλων τῶν θρησκευμάτων, δικαιολογεῖ ἀπολύτως τό συμπέρασμα. 
ὅτι ἡ θρησκευτική ἰσότητα ἀποτελεῖ τή δυσχερέστερη, ὡς πρός τήν 
πραγματική ἐφαρμογή της, ἐκδήλωση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 
γιά ἕνα κράτος

Γίνεται δεκτό ρεαλιστικά ὅτι ἡ ἀπόλυτη ἐπίτευξη τοῦ στόχου 
τῆς ἰσότητας τῶν πολιτῶν εἶναι ἀνέφικτη. Κυρίως, σέ περίπτωση 
πού ὑπάρχει ἀκόμα καί εἰλικρινής πρόθεση τοῦ ἑκάστοτε κυβερνη-
τικοῦ σχήματος, διότι ἡ νομοθεσία ἀδυνατεῖ ἀπό τή φύση της νά 
παρακολουθήσει ρυθμιστικά ὄχι μόνον τήν καθημερινή ἐξέλιξη πού 
ἐμφανίζουν στό σύνολό τους οἱ σύγχρονες κοινωνίες ἀλλά, πολύ πε-
ρισσότερο, τίς ἀπειράριθμες περιπτώσεις ἐξατομικευμένης ἀνισότη-
τας μεταξύ τῶν ἴδιων τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας.

Ἀπολύτως ὅμως ἐφικτή εἶναι ἡ βούληση γιά τή συνεχῆ προσαρ-

65. Ι. Κονιδάρης, Ἐγχειρίδιο Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, 2000, σελ. 49.
66. Ι. Κονιδάρης, Ἐγχειρίδιο Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, 2000, σελ.51.
67. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ.316.
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μογή, βελτίωση καί ἐξειδίκευση τῶν νομοθετικῶν μέτρων καί διοι-
κητικῶν θεσμῶν οἱ ὁποῖοι σχετίζονται μέ τήν οὐσιαστική ἐφαρμογή 
τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας. Ἡ εὐθύνη ἐδῶ ἀνήκει στή νομοθεσία, 
τή διοίκηση ἀλλά καί τή δικαιοσύνη, πού ὀφείλει μέσα ἀπό τή νο-
μολογία νά ἐφαρμόζει δικαιοκρατικά τίς σχετικές ρυθμίσεις, ὥστε ἡ 
καταπολέμηση τῶν ὅποιων θρησκευτικῶν ἀνισοτήτων νά ἀποτελεῖ 
στόχο διαρκοῦς ἐπιδίωξης. Εἶναι κοινά ἀποδεκτό ὅτι στίς ἡμέρες 
μας, οἱ θρησκεῖες συγκροτοῦν ἰσχυρότατες ὁμάδες (πολιτικῆς καί 
ἄλλης) ἐπιρροῆς σέ μιά κοινωνία, μέ ἀποτελεσματικότατα ἰδεολο-
γικά καί οἰκονομικά μέσα πίεσης. Οἱ σκοποί τους δέν εἶναι πάντο-
τε ἐμφανεῖς, καθώς συχνά ἐπικαλύπτονται τόν ἰδεολογικό μανδύα, 
ἀπευθύνονται στό θρησκευτικό θυμικό μέ στόχο ὡστόσο τήν πο-
λιτική ἐκμετάλλευση. Ἐπειδή λοιπόν ἡ  ἔνταξη σέ θρησκευτική 
κοινότητα ἀναπτύσσει στούς πιστούς της ὄχι μόνον αἰσθήματα 
ἀλληλεγγύης καί ἀλτρουισμοῦ ἀλλά καί ἀντιπαλότητας ἤ ἀποκλει-
σμοῦ (ἰδίως στίς περιπτώσεις φονταμενταλιστικῶν ἐκφράσεων τῆς 
θρησκευτικῆς πίστης), πού ἐμπεριέχουν μιά σαφῶς πολιτική διάστα-
ση, ἐπιβάλλεται ἡ πολιτεία νά ἐπεμβαίνει ρυθμιστικά, λαμβάνοντας 
διαρκῶς μέτρα ἐξισορροπητικοῦ χαρακτήρα, σύμφωνα ὅμως μέ τίς 
ἀρχές τοῦ συνταγματικοῦ κράτους δικαίου καί τῆς θρησκευτικῆς 
ἰσότητας68.

Τό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας κατοχυρώνεται στήν Γ΄ 
Ἑλληνική Δημοκρατία ἀπό τό  Σύνταγμα τοῦ 1975 (1986/2001/2008): 
Ρητά καί εἰδικά μέ τήν παράγραφο 1, ἐδ. β΄ τοῦ ἄρθρου 13 Συντ., πού 
προβλέπει ὄτι69: «Ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν καί πολιτικῶν δικαι-
ωμάτων δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τοῦ κα-
θενός». Στά πλαίσια τῆς γενικῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητας τοῦ ἄρθρου 4 
παρ. 1 Συντ. «Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ νόμου», εἰδικότερη 
ἐκδήλωση τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ καί ἡ θρησκευτική ἰσότητα. Ἡ γε-
νική ἀρχή τῆς ἰσότητας συνιστᾶ μιά ἀπό τίς βάσεις τοῦ σύγχρονου 
δημοκρατικοῦ κράτους δικαίου καί ἐπιτάσσει, ὥστε ἡ ἰσονομία νά 
διαχέεται σέ κάθε ἐπιμέρους πτυχή καί μορφή τοῦ δημόσιου βίου. Τό 
Σύνταγμα δέν καθιερώνει ἁπλῶς τήν ἰσότητα ἀπέναντι στόν νόμο, 
τήν ἴση δηλαδή γιά ὅλους ἐφαρμογή τοῦ νόμου ἀλλά, ὅπως ὑπο-

68. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ.  27.

69. Α.Δερβιτσιώτης, Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας, 2008, σελ. 9.
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γραμμίζεται, καί τήν «ἰσότητα τοῦ νόμου ἀπέναντι στούς πολίτες, 
τήν ἴση ρύθμιση τοῦ νόμου». Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ ἀρχή τῆς ἰσότη-
τας ὑποχρεώνει τόν νομοθέτη, τή διοίκηση καί τήν δικαιοσύνη σέ 
ἴση, ἀπρόσωπη καί ἀντικειμενική μεταχείριση ὁμοίων περιπτώσε-
ων ἤ καταστάσεων, μέ ταυτόχρονη ἀπαγόρευση κάθε αὐθαίρετης 
διάκρισης70.

Ἡ συνταγματική προστασία τῶν δικαιωμάτων τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας καί ἰσότητας δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ στή χώρα μας ὡς 
ἀπόλυτη, λόγῳ τῆς παράλληλης ἰσχύος τῆς διάταξης τοῦ ἄρθρ. 3 
παρ. 1 ἐδ. α΄ Συντ. πού διαχωρίζει ἀπό ὅλες τίς ἄλλες θρησκεῖες τήν 
Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί τήν ἀναγνωρίζει ὡς τήν «ἐπι-
κρατοῦσα» στήν Ἑλλάδα. Τό ἀκριβές ἐννοιολογικό περιεχόμενο τοῦ 
ὅρου αὐτοῦ, ἀποτελεῖ στή χώρα μας τό ἀντικείμενο ἑνός ἰδιαιτέρως 
ἐνδιαφέροντος καί ἀνοιχτοῦ ἀκόμη ἐπιστημονικοῦ διαλόγου, μέ τήν 
κρατοῦσα γνώμη ὅπως προαναφέρθηκε καί στή παραπάνω ἑνότη-
τα71, νά ὑποστηρίζει ὅτι ὁ χαρακτήρας καί ἡ σημασία τῆς διάταξης 
αὐτῆς περιορίζεται στήν ἁπλή  διακήρυξη ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι, στή 
συντριπτική τους πλειοψηφία, χριστιανοί ὀρθόδοξοι ἀλλά καί ὡς 
ἱστορική ἀπόδοση τιμῆς72. 

Σύμφωνα μέ τό ἄρθρ. 13 παρ. 2 ἐδ. α΄ Συντ., ἡ θρησκευτική ἐλευ-
θερία κατά συνέπεια καί ἡ θρησκευτική ἰσότητα, κατοχυρώνονται 
στήν Ἑλλάδα μόνο γιά τίς χαρακτηριζόμενες ὡς «γνωστές» θρη-
σκεῖες, δηλαδή ὅσες ἔχουν φανερά (καί ὄχι κρυφά καί ἀντίθετα 
πρός τή δημόσια τάξη καί χρηστά ἤθη) δόγματα, λατρεία καί τελοῦν 
δημόσια λατρεία73. Εἶναι σημαντικό νά τονιστεῖ, πώς σέ ἀντίθεση 
μάλιστα μέ ἄλλα κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στήν πατρίδα 
μας ἐπικρατεῖ ἡ φιλελεύθερη καί μή γραφειοκρατική παραδόξως 
ἀντίληψη ὅτι ἡ ἰδιότητα ὁρισμένης θρησκείας ὡς γνωστῆς δέν προ-
ϋποθέτει τήν ἔκδοση ὁρισμένης ἀναγνωριστικῆς πράξης-ἔγκρισης 
ἀπό τήν πλευρά τῆς Πολιτείας, μέτρο πού, ἄν ἴσχυε, θά ἐπέφερε ὡς 
ἀναγκαία συνέπεια τόν οὐσιώδη περιορισμό τοῦ δικαιώματος τῆς 

70. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 322-323.
71. Ε. Βενιζέλος, Οἱ Σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 61, 92, 93, 144. Μ. 

Σταθόπουλος, Σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας, 1993, σελ.... Π. Δημητρακόπου-
λος, Κράτος-Ἐκκλησία Μιά Δύσκολη Σχέση, 2001, σελ. 70.

72. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 313 καί 319.
73. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 321.
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θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἀφοῦ θά ἐξαρτοῦσε τήν ἄσκησή του ἀπό 
προηγούμενη κρατική ἄδεια ἤ ἔγκριση74. 

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4—

Ἡ ἔννοια τῆς φορολογικῆς ἰσότητας

Ὁ φόρος ἀποτελεῖ ὑποχρεωτική, ὁριστική καί χωρίς εἰδικό ἀν-
τάλλαγμα χρηματική παροχή τῶν ἰδιωτῶν πρός τό Κράτος, 

μέ σκοπό τήν κάλυψη τῶν δημοσιονομικῶν του ἀναγκῶν75. Μέ τήν 
ἔννοια αὐτή, ἡ ἐπιβολή φορολογίας συνιστᾶ γιά μέν τό Κράτος μιά 
ἀπό τίς κυριότερες μορφές ἄσκησης καί ἐκδήλωσης τῆς κυριαρχίας 
του, καί ὡς πρός τόν φορολογούμενο δημόσια ὑποχρέωση, γιά τήν 
ὑλοποίηση τῆς ὁποίας μποροῦν νά ληφθοῦν σέ βάρος τους ἀκόμα 
καί ἐξαναγκαστικά μέτρα. Οἱ φόροι δέν ἀποτελοῦν τή μοναδική 
μορφή δημοσιονομικῶν βαρῶν, καθώς στή γενικότερη ἔννοια τῶν 
τελευταίων ἀνήκουν ἐπιπλέον τά διάφορα ἀνταποδοτικά τέλη καί 
οἱ εἰσφορές, οἱ τελωνειακοί δασμοί καί τά ποικίλα παράβολα.

Σημειώνεται ὅτι ἡ ἔλλειψη εἰδικῆς ἀντιπαροχῆς ἀπό τό κράτος 
πρός τούς φορολογουμένους, ὡς ἐννοιολογικό στοιχεῖο τοῦ φόρου, 
διαφοροποιεῖ ὡς πρός τήν διαχείρισή του ἀπό τό ἀνταποδοτικό 
τέλος, στήν ἔννοια τοῦ ὁποίου περιλαμβάνεται ἡ ὑποχρέωση πα-
ροχῆς εἰδικῶν ὑπηρεσιῶν πρός ὅσους βαρύνονται μέ τήν καταβολή 
τοῦ συγκεκριμένου τέλους76. Τό συνταγματικό πλαίσιο τῶν φορο-
λογικῶν καί δημοσιονομικῶν ζητημάτων ὁρίζεται ἀπό τίς διατάξεις 
τῶν ἄρθρων 4 παρ. 1, 78 καί 79 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος 1975 
(1986/2001/2008), μέ τίς ὁποῖες νομιμοποιεῖται, ὀργανώνεται ἀλλά 
καί ὁριοθετεῖται ἡ ἄσκηση τῆς φορολογικῆς ἐξουσίας τοῦ Κράτους 
βάσει ὁρισμένων ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι:

74. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 321.
75. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), 2002, σελ. 6,14 

καί Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 2.
76. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), 2002, σελ. 16-17 

καί Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 12.
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- Οἱ ἀρχές τῆς νομιμότητας καί βεβαιότητας τοῦ φόρου (78 παρ. 
1, 4 Συντ.)77, κατά τίς ὁποῖες ἡ ἐπιβολή καί εἴσπραξη κάθε εἴδους 
φόρου προϋποθέτει ἀπαραιτήτως τήν ἔκδοση τυπικοῦ νόμου, πού 
νά καθορίζει τό ὑποκείμενο καί τό ἀντικείμενο (εἰσόδημα, εἶδος πε-
ριουσίας, δαπάνες) τοῦ ἐπιβαλλόμενου φόρου. Μέ τήν ἴδια διαδι-
κασία ὁρίζονται τόσο ὁ φορολογικός συντελεστής, δηλαδή ἡ κλίμα-
κα ὑπολογισμοῦ τοῦ ὀφειλόμενου φόρου, ὅσο καί οἱ ἐξαιρέσεις, 
ἀπαλλαγές ἤ ἐκπτώσεις ἀπό τήν ἐπιβαλλόμενη φορολογία.

Ἀπόρροια τῶν συνταγματικῶν αὐτῶν ἀρχῶν ἀποτελεῖ ἡ ἀπα-
γόρευση καθορισμοῦ τῶν οὐσιωδῶν στοιχείων τοῦ ἐπιβαλλόμενου 
φόρου μέ κανονιστική πράξη τῆς διοίκησης, ἔστω καί μέ τήν πα-
ροχή νομοθετικῆς ἐξουσιοδότησης.

- Ἡ ἀρχή τῆς μή ἀναδρομικῆς ἰσχύος τῶν φορολογικῶν ρυθμίσε-
ων78, πέρα τοῦ προηγούμενου, τῆς νομοθετικῆς τους θέσπισης, 
οἰκονομικοῦ ἔτους. Ἀπό τήν ἐν λόγῳ ἀρχή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ 
ἐξειδικευμένη ἐφαρμογή τῆς γενικότερης ἀπαγόρευσης ἀναδρο-
μικῆς ἰσχύος τῶν νόμων (78 παρ. 2 Συντ). ἐπιτρέπονται ἐλάχιστες 
ἐξαιρέσεις. Σέ αὐτές ἀνήκουν ἡ ἀναδρομική ἐφαρμογή διατάξεων 
πού ἀπαλλάσσουν ἤ ἐξαιροῦν ἀπό τήν ὑποχρέωση καταβολῆς πα-
λαιότερου φόρου, ὅπως καί ἡ ἀναδρομική ἐφαρμογή ρυθμίσεων τοῦ 
δικονομικοῦ φορολογικοῦ δικαίου.

- Ἡ ἀρχή τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης-ἰσότητας79, ἡ ὁποία θε-
μελιώνεται κυρίως στό ἄρθρο 4 παρ. 5 Συντ.80: «Οἱ Ἕλληνες πολίτες 
συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στά δημόσια βάρη, ἀνάλογα μέ τίς 
δυνάμεις τους». Ἡ φορολογική δικαιοσύνη ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τούς 
κεντρικούς στόχους τῆς κοινωνικῆς καί φορολογικῆς πολιτικῆς 
τῶν σύγχρονων κρατῶν, δεδομένου ὅτι αὐτά δέν ἀποβλέπουν μέ τή 
φορολογία σέ ταμιευτικούς ἀποκλειστικά σκοπούς, ἀλλά καί στήν 
ἄμβλυνση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων στό πλαίσιο τῆς συνταγμα-
τικῶν ἀρχῶν τοῦ Κοινωνικοῦ κράτους καί τοῦ κράτους Δικαίου81. 
Προκειμένου νά καταδειχθεῖ ἡ τεράστια σημασία πού ἐνέχει εἰδικῶς 

77. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), 2002, σελ. 103 ἐπ. 
καί Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 64 ἐπ.

78. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 124.
79. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 135.
80. Α. Δερβιτσιώτης, Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας, 2008, σελ. 6.
81. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), 2002, σελ.19.
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ἡ ἀρχή αὐτή γιά τήν κοινωνική εἰρήνη, ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ 
ἔλλειψή της ἀποτέλεσε ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα κίνητρα μεγάλων 
ἐπαναστάσεων, οἱ ὁποῖες σημάδεψαν τούς νεότερους χρόνους, καί 
ἐνδεχομένως καί στό μέλλον, μέ τίς ἀντιλήψεις φοροεισπρακτικῆς 
πολιτικῆς καί ἐκμηδενισμοῦ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, πού ἐπικρα-
τοῦν στίς σύγχρονες πολιτεῖες μέ βάση τό οἰκονομικό μοντέλο πού 
ἐφαρμόζεται.

Περαιτέρω, ἀπό τήν ἀρχή τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης ἀ   πορ-
ρέουν, οἱ εἰδικότερες, ἀλλά ἐξίσου κρίσιμης κοινωνικῆς ση μασίας 
ἀρχές τῆς καθολικότητας τοῦ φόρου καί τῆς φορολογι κῆς ἰσότητας. 

Πιό συγκεκριμένα: Ἡ ἀρχή τῆς καθολικότητας τοῦ φόρου82 κα-
θιερώνει γενική φορολογική ὑποχρέωση ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἐπι-
βάλλοντας τήν κατανομή τῆς φορολογικῆς ἐπιβάρυνσης στό σύνο-
λο αὐτῶν καί ἀπαγορεύοντας, κατ’ ἀρχάς, τίς ὅποιες ἀπαλλαγές, 
ἐξαιρέσεις ἤ διακρίσεις ὡς πρός τήν ἐκπλήρωση τῆς φορολογικῆς 
ὑποχρέωσης. Ἡ συμμετοχή λοιπόν στά δημοσιονομικά βάρη πρέπει 
νά εἶναι καθολική καί ὄχι ἐπιλεκτική, μέ συμμετοχή σέ αὐτήν ἀδι-
ακρίτως ὅλων τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων, τάξεων καί κατηγοριῶν πο-
λιτῶν, φυσικῶν ἤ νομικῶν προσώπων.

 Ἡ ἀρχή τῆς φορολογικῆς ἰσότητας, ἡ ὁποία συνιστᾶ ἐξειδίκευση 
τῆς γενικῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητας (ἄρθρ. 4 Συντ.) καί ἀποστασιοποι-
εῖται μέ τήν ἴση συμμετοχή τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στόν ἰδιαιτέρως 
ἐπαχθῆ τομέα τῶν δημοσιονομικῶν βαρῶν. Σέ ἐφαρμογή τῆς ἀρχῆς 
αὐτῆς, εἰδικότερα, δέν ἐπιτρέπεται ἡ θέσπιση ἀδικαιολόγητων, 
αὐθαίρετων καί μή ἀντικειμενικῶν φορολογικῶν διακρίσεων πού 
εἰσάγουν ἀνεπίτρεπτη ὑπέρ ὁρισμένων ἀτόμων ἡ ὁμάδων προνομι-
ακή μεταχείριση, διότι αὐτές ἀντίκεινται στό Σύνταγμα.

Οἱ σύγχρονες ἀντιλήψεις γιά τήν ἐφαρμογή τῆς φορολογικῆς 
ἰσότητας ἀπό τό κοινωνικό κράτος δικαίου ὁδηγοῦν σέ μιάν οἰκονο-
μική πολιτική κατανομῆς τῶν δημοσιονομικῶν ὑποχρεώσεων μεταξύ 
τῶν ἰδιωτῶν μέ κριτήριο τή φοροδοτική τους ἱκανότητα. Στήν πράξη, 
αὐτό συνεπάγεται ὡς πρώτιστη τήν ὑποχρέωση τοῦ νομοθέτη νά 
θεσπίζει διατάξεις περί κατανομῆς τῶν φόρων, δασμῶν καί τελῶν μέ 
τρόπο ὁμοιόμορφο ὡς πρός ὅσους ἔχουν ἴση ἤ ἀνάλογη φοροδοτική 
ἱκανότητα ἤ, μέ ἄλλη διατύπωση, νά ἐπιβάλλει μέ δια  φορετικό τρόπο 

82. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 131.
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βάρη στούς Ἕλληνες φορολογούμενους οἱ ὁποῖ οι τελοῦν ὑπό ἀνόμοι-
ες ἤ διαφορετικές συνθῆκες83.

Ἡ ὑλοποίηση, τῆς συνταγματικῆς ὑποχρέωσης περί κατανομῆς 
τῶν δημοσιονομικῶν βαρῶν μέ κριτήριο τή φοροδοτική ἱκανότητα, 
ἐπιβάλλει ὥστε ἡ φορολογική πολιτική νά μήν γίνεται στή βάση τῆς 
μαθηματικῆς ἰσότητας, κάτι πού στήν πράξη θά ὁδηγοῦσε στήν ἐπι-
βολή ἴσου ἀκριβῶς φόρου σέ κάθε φορολογούμενο καί ἀνεξάρτητα 
ἀπό τίς εἰδικές οἰκονομικές δυνατότητες τοῦ τελευταίου, πράγμα πού 
θά ἀποτελοῦσε τεράστια ἀδικία καί κοινωνικοοικονομική ἀνισότη-
τα ἰσοπεδωτικοῦ χαρακτήρα. Γιά τούς λόγους αὐτούς, ὁ στόχος τῆς 
δίκαιης δημοσιονομικῆς μεταχείρισης ἐπιτάσσει τήν ἐφαρμογή τῆς 
ἀρχῆς τῆς προοδευτικῆς φορολογίας84 μέ τήν ἔννοια τῆς ἐπιβολῆς 
φόρων σύμφωνα μέ κλίμακες, κατά τίς ὁποῖες οἱ φορολογούμενοι 
ταξινομοῦνται εἰδικότερα βάσει τῆς πραγματικῆς τους φοροδοτι-
κῆς ἱκανότητας. Ὅπως εἶναι προφανές, ἡ κλιμάκωση αὐτή τῶν 
φορολογικῶν ὑποχρεώσεων, ἄν καί συνιστᾶ παρέκκλιση ἀπό τήν 
τυ πική ἔννοια τῆς φορολογικῆς ἰσότητας, οὐσιαστικῶς ὅμως τήν 
ὑπη ρετεῖ, διότι ἀμβλύνει τίς οἰκονομικές ἀνισότητες μέσα ἀπό τήν 
ἀνα διανεμητική της λειτουργία85. 

83. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 870.
84. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 870.
85. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 137, Λ. Θεοχαρόπουλος, 

Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), 2002, σελ. 56.
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MΕΡΟΣ Γ΄

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1—

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς ἰδιαίτερος 
θεσμός στίς σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας

Τ ό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος, πέρα τό ὅτι τιμᾶ καί ρυθμίζει (σέ 
συνδυασμό μέ τό ἄρθρο 13 Συντ.) τίς σχέσεις τοῦ Κράτους μέ 

τήν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ ὅλα ὅσα ἀναλύθη-
καν ἐκτενῶς παραπάνω, προχωρᾶ καί στήν κατοχύρωση τῶν σχέ-
σεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Τό 
γεγονός ὅτι τό Σύνταγμα ἀποδέχεται καί περιβάλλει μέ τό κύρος 
του τούς διακανονισμούς τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 1850 καί τῆς 
Συνοδικῆς Πράξης τοῦ 1928 καθώς καί τόν ἰσότιμο πρός αὐτόν τῆς 
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στή 
δια δικασία παραγωγῆς τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
ἀλλά καί τῆς Κρήτης καί Δωδεκανήσων, ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα 
ὅτι ἀναγνωρίζει ἕνα εἶδος ὁμοταξίας στή σχέση αὐτή. Μιά ὁμοταξία 
πού ἔχει αὐτοαναφορική βάση τό ἴδιο τό Σύνταγμα χωρίς μέν νά 
κάνει εὐθέως μνεία στή διεθνῆ νομική προσωπικότητα τοῦ Πατρι-
αρχείου (ὡς sui generis νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) ἀλλά 
ὑπονοώντας την, ἀναγνωρίζοντας μονομερῶς (μέσῳ τοῦ Συντάγμα-
τος) τίς μονομερεῖς πράξεις αὐτοῦ86. Ἡ ὁμοταξία ἀναδεικνύεται μέ 
τή σύμπραξη τῶν πολιτειακῶν ὀργάνων καί Πατριαρχείου γιά τά ἐν 
λόγῳ ζητήματα κάτι πού δέν ὑπάρχει στή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ὑπῆρξε 
γιά αἰῶνες ὑποκείμενο διεθνοῦς δικαίου, στό ὁποῖο ἀναγνωρίζον ταν 
προνόμια θρησκευτικῆς, πολιτικῆς, διοικητικῆς, οἰκονομικῆς καί δι-
καστικῆς φύσης. Μετά τόν περιορισμό του, ὅμως, μέ τήν Συνθήκη 
τῆς Λωζάννης στίς καθαρά θρησκευτικές του ἁρμοδιότητες ἐκφράζο-
νται πολλές ἐπιφυλάξεις γιά τό ἐάν ἐξακολουθεῖ τό Πατριαρχεῖο νά 
εἶναι ὑποκείμενο τοῦ διεθνοῦς δικαίου μέ τήν πολιτική καί τή διοι-

86. Ε. Βενιζέλος, Οἱ Σχέσεις Κράτους-Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 73 καί 187.
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κητική ἔννοια. Πάντως στήν ἑλληνική βιβλιογραφία87 θεω ρεῖ ὅτι τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διατηρεῖ τήν ἰδιότητα νομικοῦ προσώπου 
δημοσίου διεθνοῦς δικαίου ἔχει ὀπαδούς. Παράλληλα, ὑποστηρίζεται 
καί ἡ ἐνδιάμεση ἄποψη ὅτι τό Πατριαρχεῖο ἔχει περιορισμένη διεθνῆ 
νομική ἱκανότητα, πού πηγάζει ἀπό τήν ἐθιμική ἀναγνώριση τῆς οἰ-
κουμενικῆς του θρησκευτικῆς ἁρμοδιότητας.

Μέ βάση τά παραπάνω, ὑπολογίζοντας κανείς τήν πραγματικό-
τητα θά μποροῦσε νά τοποθετήσει τά ὑποκείμενα τοῦ Διεθνοῦς Δι-
καίου σέ τρεῖς διακριτές κατηγορίες: α) Αὐτή πού περιλαμβάνει τά 
κράτη88, β) αὐτή πού περιλαμβάνει ἰδιῶτες-ἄτομα89 καί γ) αὐτή πού 
καλύπτει ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις, διεθνῶν ὀργανισμῶν90 ὅπου 
μποροῦν νά ἐνταχθοῦν καί οἱ Ἐκκλησίες καί κατά συνέπεια καί τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Σέ ἀντίθεση μέ τά κράτη πού διαθέτουν πλήρη διεθνῆ νομική προ-
σωπικότητα, τά ἄλλα ὑποκείμενα διεθνοῦς δικαίου, ὅπως δηλαδή 
οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί εἶναι δυνατόν νά διαθέτουν μία ἤ ὁρισμένες 
μό νο ἀπό τίς ἰδιότητες τῆς διεθνοῦς νομικῆς προσωπικότητας91. 
Ἔτσι, μπορεῖ κάποιος νά ὑποστηρίξει ὅτι τά ὑποκείμενα αὐτά τοῦ 
διεθνοῦς δικαίου διαθέτουν περιορισμένη νομική προσωπικότητα, 
καθοριζόμενη ἀπό τό καταστατικό τους καί τή διεθνῆ πρακτική. 
Ἤδη ἀπό τό 1923, ὁ διακεκριμένος διεθνολόγος Lord Philimone 
ἔγραφε ὅτι τά κράτη δέν ἀποτελοῦν τά μοναδικά πρόσωπα στό δι-
εθνές δίκαιο καί ὅτι ὑπάρχουν θεσμοί καί δυνάμεις ἄλλου εἴδους, 
ὅπως οἱ μεγάλοι ἀρχηγοί Ἐκκλησιῶν ἤ θρησκειῶν, ὁ Πάπας καί ὁ 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί ὁ Χαλίφης. Στή συνέχεια, ὁ 
καθηγητής Στέλιος Σεφεριάδης ὑποστήριξε ὅτι τό διεθνές καθεστώς 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θά μποροῦσε νά συγκριθεῖ μέ τόν 
ἰταλικό νόμο περί Ἐγγυήσεων (γιά τό Βατικανό). Ἐντούτοις, αὐτή 
ἡ ἐξομοίωση θά μποροῦσε νά γίνει δεκτή σέ σχέση μόνο μέ τό καθε-
στώς τοῦ Πατριαρχείου πρίν ἀπό τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ὅταν ὁ 

87. Γ. Ἰατροῦ, Ἡ θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στήν ἐκκλησιαστική, 
τήν ἑλληνική καί τήν διεθνή ἔννομη τάξη, 2010, σελ.626.

88. Ε. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεῦχος 1ο, 2004, σελ. 51.
89. Ε. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεῦχος 1ο, 2004, σελ. 59.
90. Ε. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεῦχος 1ο, 2004, σελ. 58.
91. Ε. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεῦχος 1ο, 2004, σελ.49 ἐπ.
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Οἰκουμενικός Πατριάρχης συνιστοῦσε ὄχι μόνο θρησκευτικό ἀρχη-
γό, ἀλλά καί ἡγέτη τῆς ἑλληνορθόδοξης κοινότητας92.

Μία ἄλλη προσέγγιση πού ὑποστηρίχθηκε εἶναι αὐτή τῆς πε-
ριορισμένης νομικῆς προσωπικότητας τοῦ Πατριαρχείου. Ἡ θέση 
αὐτή ὑποστηρίχθηκε μέ διάφορα ἐπιχειρήματα, μέ πρῶτο τό ὅτι τό 
Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖ ὑποκείμενο δικαιωμάτων καί ὑποχρεώσεων 
στό διεθνές ἐπίπεδο καί συγκριμένα διαθέτει τό δικαίωμα ἕδρας στήν 
Κωνσταντινούπολη, τό δικαίωμα ἄσκησης χωρίς ἐμπόδια τῆς θρη-
σκευτικῆς του ἐξουσίας καί τό δικαίωμα προστασίας ἐκ μέρους τοῦ 
τουρκικοῦ κράτους. Ὅμως, κανένα ἀπό τά ἀνωτέρω δικαιώματα 
δέν ἔχουν ἀναγνωριστεῖ στό Πατριαρχεῖο μέ τήν ἰδιότητα τοῦ νο-
μικοῦ προσώπου διεθνοῦς δικαίου. Πρόκειται ἁπλά γιά δικαιώματα 
πού προκύπτουν ἀπό διεθνεῖς πράξεις πρός ὄφελός του, ὅπως συμ-
βαίνει λ.χ. μέ τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀπό 
διεθνῆ συμβατικά κείμενα ὑπέρ τῶν ἰδιωτῶν. Ἕνα δεύτερο ἐπιχείρη-
μα ἀποδίδει τήν περιορισμένη διεθνῆ νομική ἱκανότητα τοῦ Πατρι-
αρχείου στήν ἀναγνώριση, ἀπό τό ἐθιμικό δίκαιο τῆς οἰκουμενικῆς 
του θρησκευτικῆς ἁρμοδιότητας. Στό αὐτό μῆκος κύματος, ἀλλά μέ 
διαφορετική νομική ἐξήγηση, βρίσκεται τό ἐπιχείρημα πού βασίζει 
τήν περιορισμένη διεθνῆ ὑποκειμενικότητα τοῦ Πατριαρχείου, στίς 
λειτουργικές ἀνάγκες πού προκύπτουν ἀπό τήν οἰκουμενική του 
ἀποστολή93 (μέ τίς ὅποιες κατά καιρούς ἀμφισβητήσεις κυρίως ἀπό 
τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας περί οἰκουμενικότητας).

Τέλος, ἡ τρίτη προσέγγιση94, αὐτή τῆς διεθνοῦς φύσης τοῦ Πατρι-
αρχείου, στηρίχθηκε ἀφενός στό ὅτι τό τελευταῖο ἀποτελεῖ πρόσω-
πο ὑπερεθνικοῦ χαρακτήρα, ἐξαιτίας τῆς φύσης του ὡς οἰκουμε-
νικοῦ θρησκευτικοῦ θεσμοῦ, ἀφετέρου στό ὅτι, ὑπό τή μορφή τῆς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπάγεται στήν τουρκική 
ἔννομη τάξη, ὡς πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Ἄν δέν μνημονεύεται ρητά ἡ διεθνής νομική προσωπικότητα ἀπό 
τό καταστατικό τοῦ ὀργανισμοῦ, ἐξετάζεται ἄν ὁ διεθνής ὀργανισμός 

92. Γ. Ἰατροῦ, Ἡ θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στήν ἐκκλησιαστική, 
τήν ἑλληνική καί τήν διεθνή ἔννομη τάξη, 2010, σελ. 628.

93. Κ. Ἰωάννου, Κ. Οἰκονομίδη, Κ. Ροζάκης, Ἀ. Φατοῦρος, Δημόσιο Διεθνές Δί-
καιο, 1988, σελ. 97.

94. Κ. Ἰωάννου, Κ. Οἰκονομίδη, Κ. Ροζάκης, Ἀ. Φατοῦρος, Δημόσιο Διεθνές Δί-
καιο, 1988, σελ. 99.
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διαθέτει μία ἤ περισσότερες ἰδιότητες ἤ ἱκανότητες πού θεωροῦνται 
ὅτι μποροῦν νά προσδώσουν στόν διεθνῆ ὀργανισμό τήν διεθνή νο-
μι κή προσωπικότητα. Τέτοιες ἱκανότητες εἶναι: 1) τό ἐνεργητικό καί 
παθητικό δικαίωμα ἐκπροσώπησης, 2) τά διεθνῆ προνόμια καί ἀσυ-
λίες, 3) ἡ διεθνής εὐθύνη, 4) ἡ συμμετοχή σέ διεθνεῖς δικαιοδοτικές 
διαδικασίες καί 5 ) ἡ ἱκανότητα σύναψης διεθνῶν συνθηκῶν95.

    Ὡς πρός τό ἐνεργητικό καί παθητικό δικαίωμα ἐκπροσώπησης, 
αὐτό θά πρέπει νά ὑφίσταται σέ σχέση μέ ἄλλα ὑποκείμενα διεθνοῦς 
δικαίου (κράτη καί διεθνεῖς ὀργανισμούς). Εἶναι μέν γεγονός ὅτι 
τό Πατριαρχεῖο διατηρεῖ σχέσεις μέ διάφορα κράτη καί τήν ἡγεσία 
τους σέ ὅλα τά μέρη τοῦ πλανήτη ὅπου ὑπάρχουν ὀρθόδοξες καί 
χριστιανικές κοινότητες. Ὅμως, αὐτές οἱ ἐπαφές δέν συνιστοῦν ἕνα 
εἶδος «διπλωματικῶν» ἐπαφῶν κατά τό διεθνές δίκαιο. Τό γεγονός 
ὅτι, τό ἑλληνικό κράτος πάντα συμπεριφέρθηκε στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο μέ ὅλα τά πλεονεκτήματα τῆς ἰδιότητας τοῦ κράτους, 
διευκολύνοντας τό διπλωματικά καί ἐνισχύοντας τήν ἐπέκταση τῶν 
Ἐπαρχιῶν του στό ἐξωτερικό δέν σημαίνει οἱονεί καί αὐτομάτως 
ἀναγνώριση τῆς διεθνοῦς νομικῆς προσωπικότητας τοῦ Πατριαρ-
χείου. Ὡς πρός τά διεθνῆ προνόμια καί ἀσυλίες, τέτοια δέν ἔχουν 
παραχωρηθεῖ στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἐνῶ δέν ὑπάρχουν 
ἐνδείξεις ὅτι στίς σχέσεις του μέ τά διάφορα κράτη τό Πατριαρχεῖο 
ὑπέχει διεθνῆ εὐθύνη. Παράλληλα, ἀπό πουθενά δέν προκύπτει οὔτε 
ἔχει ποτέ συμβεῖ στήν πράξη τό Πατριαρχεῖο νά διαθέτει ἱκανότητα 
συμμετοχῆς σέ διεθνεῖς δικαιοδοτικές διαδικασίες96.

Ὡς πρός τήν ἱκανότητα σύναψης διεθνῶν συνθηκῶν97 (treaty-
ma king capacity), πού ἀποτελεῖ τό συνηθέστερο μέσο διακρίβωσης 
τῆς ὕπαρξης διεθνοῦς νομικῆς προσωπικότητας, τό πρόβλημα ἔγ-
κειται στό ὅτι θά πρέπει τά μέρη σέ μία διεθνῆ συμφωνία νά συναι-
νοῦν στό ὅτι πρόκειται γιά μιά διεθνῆ συνθήκη καί ὄχι γιά μιά ἁπλή 
διμερῆ συμφωνία ἐκτός διεθνοῦς δικαίου. Εἶναι γεγονός ὅτι τό Πα-
τριαρχεῖο, στό πλαίσιο τῶν οἰκουμενικῶν του δραστηριοτήτων, 
προ έβη ἀπό πολύ νωρίς –μετά τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης– στή σύ-
ναψη συμφωνιῶν μέ διάφορες χῶρες γιά τή ρύθμιση, συνήθως τῆς 

95. Ε. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεῦχος 1ο, 2004, σελ. 58-63.
96. Μ. Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Τό Νομικό περίγραμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-

τριαρχείου στά πλαίσια τῆς Διεθνοῦς Κοινότητας, 2001, σελ. 29 καί 97.
97. Ε. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεῦχος 1ο, 2004, σελ.125-145.
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ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης ὀρθοδόξων πληθυσμῶν στίς χῶρες αὐ-
τές, ὅπως λ.χ. μέ τήν Ἀλβανία (1937), ἐνῶ μέ τήν Πολωνία (1930), τή 
Φινλανδία (1923) τή Λιθουανία (1936) καί τή Βουλγαρία (1936/1945) 
ὑπῆρξαν ἐπαφές πού δέν κατέληξαν στή σύναψη συμφωνίας. Τό 
ἴδιο συνέβη μεταγενέστερα μέ κράτη τῆς Εὐρώπης, Αὐστραλίας, 
Ἀμε ρικῆς, Ἀσίας πού ἀναγνώρισαν τήν ἀντίστοιχη ἐξαρχία ἤ 
Ἐξαρχία τοῦ Πατριαρχείου, καθώς καί μέ κράτη ἄλλων Ὀρθοδόξων 
Ἐκ  κλησιῶν, Πατριαρχείων, Αὐτοκεφάλων ἤ αὐτονόμων χριστια-
νικῶν ἐκκλησιῶν ἀνά τόν κόσμο98. Ἰδιαίτερα στίς σχέσεις τοῦ Πα-
τριαρχείου μέ τήν Ἑλλάδα, παρ’ ὅλο πού στό πολιτικό καί διπλωμα-
τικό ἐπίπεδο, οἱ σχέσεις τους ἦταν ἰδιαίτερα στενές, ἀναγνώριση, 
ἄμεσα ἤ ἔμμεσα τῆς διεθνοῦς νομικῆς προσωπικότητας τοῦ Πατρι-
αρχείου δέν ὑπῆρξε ποτέ.

Ἀπό ὅλα τά παραπάνω στοιχεῖα προκύπτει ὅτι τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο δέν διαθέτει μέ βάση τούς κανόνες τοῦ διεθνοῦς δι-
καίου, σέ κάποιον, ἔστω μικρό βαθμό, διεθνῆ νομική προσωπικότη-
τα. Αὐτό, ὅμως, δέν σημαίνει δικαίωση τῆς τουρκικῆς ἄποψης ὅτι τό 
Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα καθίδρυμα (σωματεῖο) τοῦ τουρ-
κικοῦ δικαίου, θεωρώντας μάλιστα παρέμβαση στά ἐσωτερικά τοῦ 
κράτους κάθε ἀπόπειρα διεθνοποίησης ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἑλλάδας 
τοῦ Πατριαρχείου. Τό Πατριαρχεῖο ἀποτελοῦσε ἱστορικά καί ἐξα-
κολουθεῖ νά ἀποτελεῖ καί μετά τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἕνα de 
facto διεθνῆ θεσμό πού κινεῖται σέ διάφορα ἐπίπεδα στή διεθνῆ 
σκηνή. Χωρίς νά ταυτίζεται ἐπακριβῶς μέ τούς διεθνεῖς Μή Κυβερ-
νητικούς Ὀργανισμούς, παρουσιάζει ὁρισμένα κοινά χαρακτηρι-
στικά, ὅπως τό ὅτι ἀποτελεῖται ἀπό ἐπιμέρους ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες 
σέ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖες διαθέτουν ἐσωτερική νομική 
προσωπικότητα, καθώς καί ὅτι ἐπιτελεῖ ἔργο σέ διεθνές ἐπίπεδο. Ἡ 
διαφορά μέ τούς Μή Κυβερνητικούς διεθνεῖς Ὀργανισμούς συνίστα-
ται στό ὅτι ὁ οἰκουμενικός χαρακτήρας τοῦ Πατριαρχείου ὑφίστα-
ται ἱστορικά, ἐνῶ ἡ ἱκανότητα τῶν Μή Κυβερνητικῶν Ὀργανισμῶν 
νά κινοῦνται σέ διεθνές ἐπίπεδο ἐξαρτᾶται ἀπό τήν μετά τήν ἵδρυσή 
τους ἀναγνώριση αὐτῆς τῆς ἱκανότητας. Αὐτό πρακτικά σημαίνει 
ὅτι ὁ οἰκουμενικός χαρακτήρας στό πλαίσιο τῆς ὕπαρξης ἑνός de 
facto διεθνοῦς θεσμοῦ πού εἶναι τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντι-

98. Μ. Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Τό Νομικό περίγραμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου στά πλαίσια τῆς Διεθνοῦς Κοινότητας, 2001, σελ. 94.
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νουπόλεως δέν ἀποκλείει τήν ἀναγνώριση σέ ἕνα κοντινό ἤ ἀπώτε-
ρο μέλλον μιᾶς διεθνοῦς προσωπικότητας, πλήρους ἤ περιορισμέ-
νης, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα γιά τόν Οἰκουμενικό θρόνο99.

Ἄλλωστε, καί μετά τίς Συνθήκη τῆς Λωζάννης τό Οἰκουμενικό 
Πα τριαρχεῖο συναλλάσετε μέ κράτη γιά ἐκκλησιαστικά θέματα καί 
παγκόσμια προβλήματα, ἐνῶ ὁ ἑκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
γίνεται δεκτός στίς ἐπίσημες ἐπισκέψεις σέ κράτη μέ τιμές Ἀρχηγοῦ 
κράτους. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου τό 1994 στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί ἡ 
ἀποδοχή του ἀπό αὐτό τό θεσμικό ὄργανο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνω-
σης ὡς θεσμικοῦ προσώπου. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, παρά 
τίς κατά περιόδους συγκρούσεις μέ ἄλλες ὁμόθρησκες Ἐκκλησίες 
(Πατριαρχεῖο Μόσχας) ἔχει καθιερωθεῖ ὡς μία ἐκκλησία-σύνδεσμος 
-συντονιστής ὅλων τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἀνά 
τόν κόσμο, μέ παρεμβάσεις θρησκευτικοῦ, πνευματικοῦ καί κοινω-
νικοῦ χαρακτήρα σέ ὅλα τά καίρια προβλήματα τοῦ πλανήτη ὅπως 
τό Περιβάλλον,τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, τήν Εἰρήνη, καί τή Δι-
καιοσύνη, ὅπως ἐπιβεβαιώνει καί ἡ πρόσφατη συνάντηση στά τέλη 
τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 2014 μεταξύ τοῦ Πάπα καί τοῦ Πατριάρχη στήν 
Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη καί τό κοινό ψήφισμά τους γιά 
τό τέλος τῶν ἐχθροπραξιῶν καί τήν προστασία τοῦ συνόλου τῶν 
χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή.

Μέσα ἀπό τήν ἐπιβίωση τριῶν κρατῶν μέ διαφορετικά ἱστορικά 
χαρακτηριστικά, διαφορετικό πολίτευμα, διαφορετικό καθεστώς 
σχέ σεων κράτους-ἐκκλησίας, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο χάραξε 
τή δική του αὐτοτελῆ πορεία, σχεδόν μέσα στά σύνορά τους, στίς 
δύο αὐτοκρατορίες, ἀκολουθώντας τή διεύρυνση ἤ τή συρρίκνωσή 
τους, καί ἔξω ἀπ’ αὐτά στό τουρκικό κράτος.

Ἡ συρρίκνωση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί ἡ ἀνεξαρτη-
σία τῶν κρατῶν τῆς Βαλκανικῆς εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα τήν ἐφαρ-
μογή τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀνεξαρτησίας, πλήρους ἤ πε-
ριορισμένης, γιά τά κράτη αὐτά, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 
ἐφόσον τό ζητοῦσε ὁ λαός, ὁ κλῆρος καί οἱ ἐπικεφαλῆς ἀρχές. Ἔτσι 
προέκυψε ἡ εἰκόνα τῶν νεότερων Πατριαρχείων, τῶν Αὐτοκεφάλων 
καί Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, πού διατηροῦσαν ὅμως δεσμούς μέ τό 

99. Γ. Ἰατροῦ, Ἡ θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στήν ἐκκλησιαστική, 
τήν ἑλληνική καί τή διεθνῆ ἔννομη τάξη, 2010, σελ. 631.
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Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά ζητήματα πανορθόδοξου ἐνδιαφέρο-
ντος, ἀνεξάρτητα ἀπό τό βαθμό ἀνεξαρτησίας ἀπ’ αὐτό. Μέ τή 
Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἐπακολούθησε συρρίκνωση τοῦ ὀρθόδοξου 
πληθυσμοῦ στήν Τουρκία, ἡ ὁποία διατήρησε τό δικαίωμα νά ἐπεμ-
βαίνει στίς προϋποθέσεις ἐκλογῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, μέ 
τό νά ἀπαιτεῖ νά εἶναι Τοῦρκος ὑπήκοος αὐτός καί τά μέλη τῆς  
Συνόδου (γι’ αὐτό τό λόγο οἱ Μητροπολίτες ἐπαρχιῶν πού ὑπάγον-
ται ἀπευθείας στό Πατριαρχεῖο π.χ. Δωδεκανήσων παίρνουν καί 
τήν τουρκική ὑπηκοότητα), παραβιάζοντας τή θρησκευτική ἐλευ-
θερία καί παρεμβαίνοντας στό ὀρθόδοξο δόγμα, γεγονός πού πρέπει 
νά ἀποκατασταθεῖ στό πλαίσιο διεθνοῦς συμφωνίας. Τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο ὅμως διεύρυνε τίς Ἐπαρχίες καί τόν ἀριθμό τῶν 
πιστῶν στό ἐξωτερικό100.

Τό σημερινό σχῆμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ τίς ὑπε-
ρορίες Ἐπαρχίες του ἀνά τόν κόσμο, προσομοιάζει σχηματικά μέ ἕνα 
διεθνῆ μή κυβερνητικό ὀργανισμό πού τόν ἀποτελοῦν οἱ Ἐπαρχίες 
του, οἱ ὁποῖες ἔχουν τή μορφή νομικῶν προσώπων δημοσίου ἤ ἰδι-
ωτικοῦ δικαίου, ἀνάλογα μέ τό καθεστώς τῶν σχέσεων κράτους-
ἐκκλησίας, σέ κάθε κράτος πού ἀναγνωρίζεται ἡ ἐπαρχία αὐτή.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔχοντας ἐπαρχίες σ’ ὁλόκληρο 
τόν κόσμο, καί εὐαίσθητο στήν εἰκόνα τῆς διεθνοῦς κοινωνίας, στίς 
προοπτικές τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων, ἀλλά καί τῶν παγκοσμίων προ-
βλημάτων, παρακολουθοῦσε στενά πάντοτε τίς σχέσεις κράτους-
ἐκκλησίας, ἀλλά καί τίς θεσμικές ἐξελίξεις τῆς διεθνοῦς κοινότη-
τας. Γι’ αὐτό σέ κάθε εὐκαιρία ἐκδήλωνε τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν 
εἰρήνη καί εὐημερία τῆς ἀνθρωπότητας, τά παγκόσμια προβλήμα-
τα, τίς διορθόδοξες διαχριστιανικές καί διαθρησκευτικές σχέσεις, 
καί διαμόρφωνε ἀντίστοιχη πολιτική, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό 
τούς  λόγους τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, ἀπό τίς Πατριαρχικές 
Ἐγκυκλίους, τίς συνοδικές Πράξεις, ἀλλά καί μέ τήν ἄσκηση τοῦ δι-
καιώματος πρωτοβουλίας γιά τή δημιουργία θεσμῶν πανορθόδοξης 
ἔκφρασης καί συμμετοχῆς σέ διμερεῖς διαλόγους μέ ἄλλες Ἐκκλησίες 
τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας ἀλλά καί μέ διεθνεῖς ἐκκλησιαστικές 
ὀργανώσεις καί κινήσεις. Ἔτσι ἡ συμβολή του στό Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, στό Συμβούλιο Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, 

100. Μ. Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Τό Νομικό περίγραμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου στά πλαίσια τῆς Διεθνοῦς Κοινότητας, 2001, σελ.354.
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καί οἱ γενικότερες προσπάθειες του γιά τήν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, 
τό καθιστοῦν, ἰδιαίτερα στίς μέρες μας, ἕνα σημαντικό παράγοντα 
στίς διεθνεῖς ἐκκλησιαστικές ἐξελίξεις, μέ παγκόσμια ἐπιρροή καί 
ἔμμεση πολιτική ἐπίδραση101.

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2—

Νομικό καθεστώς ἐκκλησιαστικῶν προσώπων

Τ ό ἰδιαίτερο νομικό καθεστώς πού διέπει κάθε ἐκκλησία, θρή-
σκευμα ἤ δόγμα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, κυρίως ὅμως τό 

εἶδος τῆς νομικῆς προσωπικότητας πού ἡ ἑλληνική ἔννομη τάξη 
ἀναγνωρίζει σέ αὐτά καί τίς ὀργανωτικές τους ὑποδιαιρέσεις, ἔχει 
καθοριστικές συνέπειες, καί στό πεδίο τῶν δημοσιονομικῶν βαρῶν. 
Τό εἶδος τῆς νομικῆς προσωπικότητας πού νομιμοποιεῖ κάθε θρη-
σκευτική κοινότητα συνεπάγεται διαφορετικό -κατ’ ἀρχήν- εἶδος 
φορολογικῆς μεταχείρισης ἀλλά καί δημοσιονομικῆς εὐθύνης, ἀπέ-
ναντι  στό κράτος.

Ἡ ἀπόκτηση ἀρχικῶς νομικῆς προσωπικότητας, δημοσίου ἤ 
ἰδιω   τικοῦ δικαίου, ἐκ μέρους τῶν θρησκευμάτων, τά καθιστᾶ ὑποκεί-
μενα δικαίου στά πλαίσια τῆς ἑλληνικῆς ἔννομης τάξης, διευκολύνο-
ντας τήν λειτουργικότερη νομική, κοινωνική καί οἰκονομική  ἔντα-
ξή τους στήν ἑλληνική συναλλακτική πραγματικότητα. Μέ τόν 
τρό πο αὐτόν ἐξυπηρετοῦνται ζωτικές καθημερινές τους ἀνάγκες, 
ὅπως εἶναι ἡ ἀπόκτηση περιουσίας, ἡ ἀνάληψη νομικῶν καί οἰκονο-
μικῶν ὑποχρεώσεων, ἡ δικαιοπρακτική ἱκανότητα γιά σύναψη συμ-
βάσεων ἤ τήν κατάρτιση δικαιοπραξιῶν, ἡ δικονομική παράσταση 
στό δικαστήριο, ἡ ἀστική εὐθύνη γιά πράξεις ἤ παραλείψεις, πολ λές 
ἀκόμη νομικῆς καί συναλλακτικῆς φύσεως πράξεις.

Ἕνας μεγάλος ἀριθμός θρησκευτικῶν νομικῶν προσώπων, ὅπως 
εἶναι κυριότερες ὀργανωτικές ὑποδιαιρέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ-
κλησίας (Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, Ἀρχιεπισκοπή καί μητροπόλεις, 

101. Μ. Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Τό Νομικό περίγραμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου στά πλαίσια τῆς Διεθνοῦς Κοινότητας, 2001, σελ. 305.
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ἐνορίες μέ ἐνοριακούς ναούς, μονές κ.λπ.) καθώς καί οἱ Ἰσραηλιτικές 
Κοινότητες, ἔχουν ἀναγνωσθεῖ ὡς Ν.Π.Δ.Δ.102 Ἀπό φορολογικῆς 
πλευρᾶς, ἰδιότητα αὐτή συνεπάγεται κυρίως τήν εὐνοϊκότερη φο-
ρολογική τούς μεταχείριση, μέ τή μορφή τῆς ὁλικῆς ἤ μερικῆς τούς 
ἀπαλλαγῆς, στά πλαίσια γενικότερης ἀπαλλακτικῆς φορολογικῆς 
πολιτικῆς πού ἀκολουθεῖ τό Κράτος, ἔναντι τοῦ συνόλου τῶν 
Ν.Π.Δ.Δ. τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας103.

Τό γεγονός αὐτό, ἐπιφέρει ἄνιση φορολογική μεταχείριση μεταξύ 
των ἐν λόγων θρησκευτικῶν Ν.Π.Δ.Δ. καί ἐκείνων πού ἔχουν ἁπλῶς 
τήν ἰδιότητα τοῦ Ν.Π.Ι.Δ. (χωρίς τήν ἐνσωμάτωση τοῦ ἄρθρου 13 
τοῦ Συντ.) (σωματείων, ἱδρυμάτων κ.λπ.). Ἀπό τήν ἄλλη, ὡστόσο, 
πλευρά, τά Ν.Π.Δ.Δ. (συνεπῶς καί τά ἐκκλησιαστικοῦ ἤ θρησκευτι-
κοῦ χαρακτήρα) ὑπάγονται στόν δημοσιονομικό καί διαχειριστικό 
ἔλεγχο τοῦ Δημόσιου Λογιστικοῦ καί τῶν αὐστηρότερων κανόνων 
ἐλέγχου πού αὐτό προβλέπει, ὁ ὁποῖος διενεργεῖται κατά κανόνα ἀπό 
Οἰκονομικούς Ἐπιθεωρητές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀλλά καί 
ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα μέ τίς εἰδικότερες διατάξεις 
τῶν Ν. 2362/1995, ὅπως ἀντικαταστάθηκε μέ τόν  Ν. 4272/2014 
«Περί Δημοσίου Λογιστικοῦ Ἐλέγχου τῶν δαπανῶν τοῦ Κράτους 
καί ἄλλες διατάξεις» καί ἄρθρ. 1 (Κεφ. Α΄: Ἐλεγκτικό Συνέδριο) τοῦ 
Ν. 3060/2002, ὅπως ἀντικαταστάθηκε μέ τόν Ν. 4272/2014 «Ρύθμιση 
θεμάτων ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης». Ὅσα θρη-
σκεύματα δέν ἔχουν τή δυνατότητα ἵδρυσης νομικῶν προσώπων 
δημοσίου δικαίου δικαιοῦνται νά συστήσουν, τηρώντας τίς προϋ-
ποθέσεις πού σχετικῶς ὁρίζει τό ἀστικό δίκαιο, νομικά πρόσωπα 
ἰδιωτικοῦ δικαίου (ὅπως σωματεῖα, ἱδρύματα ἤ ἀστικές ἑταιρεῖες μή 
κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα) καί νά δραστηριοποιηθοῦν μέσα ἀπό 
τά νομικά πρόσωπα αὐτῶν, σύμφωνα μέ τούς εἰδικότερους ὅρους 
τῶν ἐγκεκριμένων ἀπό τά Δικαστήρια τῆς χώρας καταστατικῶν ἤ 
ὀργανισμῶν τους.

Ἰδιαίτερο ζήτημα ὡστόσο, ὡς πρός τή νομική φύση τῶν ἐκκλησι-
αστικῶν προσώπων καί ἀφορμή γιά περαιτέρω συζητήσεις προκάλε-

102. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-
ρακτήρα, 2012,σελ 60.

103. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 74-75.
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σε ἡ 502/2011 ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας104. Στήν 
προκείμενη ἀπόφαση  ἐπιχειρεῖται ἀντιστροφή τῆς νομολογίας ὡς 
πρός τή νομική προσωπικότητα τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἐκκλησίας, 
χαρακτηρίζοντάς την ὡς «ἰδιάζουσας φύσεως» δημοσίου δικαίου 
νομικό πρόσωπα καί ὄχι Ν.Π.Δ.Δ. ὅπως κοινῶς ἔχει γίνει ἀποδεκτό 
μέ βάση καί τόν νόμο 590/1977 (Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος). Ἡ ὑπόθεση αὐτή πραγματεύεται (μέ ἀφορμή Μονή 
τῆς Μητρόπολης Καλαβρύτων) τήν ἐφαρμογή νόμων 1611/1950 καί 
2216/1994 μέ τούς ὁποίους ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπαιτεῖ  ἀπό τά 
Ν.Π.Δ.Δ. νά ἔχουν κατατεθειμένα τά χρηματικά τους διαθέσιμα σέ 
αὐτήν, ὥστε νά τά διαχειρίζεται καί νά τά ἐπενδύει σέ κινητές ἀξίες 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου (π.χ. ὁμόλογα). Μέ βάση τό συγκεκριμένο 
σκεπτικό, ὡς ἰδιάζουσας φύσης νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας, ἀπάλλασσε τά ἐκκλησιαστικά 
νομικά πρόσωπα ἀπό τήν παραπάνω ὑποχρέωση, διατηρώντας τους 
τήν οἰκονομική τους αὐτονομία, ἀπό τόν ὑπόλοιπο κρατικό μηχα-
νισμό. Εἶναι προφανές ὅτι διαφορετικά ἀντιλαμβάνεται ἡ Ἐκκλησία 
ἀπό τό Κράτος τή μορφή καί τήν κλίματα τοῦ μεταξύ τους διαχωρι-
σμοῦ. Μέ τόν κρατικό μηχανισμό νά θέλει νά τήν ἐλέγχει παρεμβα-
τικά ἐξαιτίας τῆς ἐπιρροῆς της στήν κοινωνία καί τήν Ἐκκλησία νά 
ἐπιθυμεῖ τήν προστασία τοῦ Κράτους ἀπέναντί της  ὡς ἀνταπόδο-
ση  στή διαχρονική της προσφορά στήν ἑλληνική κοινωνία. Δέν εἶ-
ναι λίγες οἱ φωνές καί μές τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας ἀκόμα καί 
σήμερα (Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος 2009) ἀλλά καί μέ-
ρος τῆς θεωρίας105 πού μιλοῦν ἀνοιχτά γιά τήν ἀνάγκη ἑνός νέου sui 
generis  νομικοῦ μορφώματος δημοσίου δικαίου, μέ τήν ἐπιχειρη-
ματολογία ὅτι αὐτό τό νέο νομικό καθεστώς θά ἐπαναπροσδιόριζε 
στή σύγχρονη κοινωνία τίς σχέσεις Κράτους Ἐκκλησίας, σέ κάθε 
ἐπίπεδο, ἀναδεικνύοντας τήν ἰδιαίτερη ταυτότητα καί αὐτονομία 
τῆς Ἐκκλησίας.

104. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
105. Μ. Σταθόπουλλος, Σχέσεις Πολιτείας καί Ἐκκλησίας, 1993, σελ. 28.  Π. 

Νικολόπουλος, Χωρισμός Κράτους-Ἐκκλησίας; Νομικοί προβληματισμοί καί 
προτάσεις, 2006, σελ. 19.



ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

169

Ἡ Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Τό νομοκανονικό καθεστώς τῆς «ἐπικρατούσας»  Ἀνατολικῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἑνιαῖο σέ ὅλο τό εὖρος τῆς ἑλληνικῆς 
ἐπικράτειας, καθώς ἡ τελευταία ὑποδιαιρεῖται ἀπό ἐκκλησιαστικῆς 
ἄποψης στίς πέντε περιφέρειες, τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, τῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν, τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κρήτης, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῶν  Μητροπόλεων Δωδεκανήσου.

Πιό συγκεκριμένα, ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διαρ-
θρώνεται διοικητικά ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί τίς 44 Μη-
τροπόλεις πού ἀνήκουν στά γεωγραφικά διαμερίσματα τῆς νό τιας 
Ἑλλάδας, δηλαδή τή Στερεά Ἑλλάδα, τήν Πελοπόννησο, τίς Κυ-
κλάδες, τά Ἑπτάνησα, τή Θεσσαλία (πλήν τῆς ἐπαρχίας Ἐλασσόνας) 
καί τήν ἐπαρχία Ἄρτας ἀπό τήν Ἤπειρο. Ἡ διοικητική της ὀργάνω-
ση διέπεται ἀπό τόν Ν. 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», σύμφωνα μέ τό ἄρθρ. 1 παρ. 4 τοῦ 
ὁποίου ἀποτελοῦν Ν.Π.Δ.Δ. «κατά τάς νομικάς αὐτῶν σχέσεις» ἡ 
ἴδια ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί οἱ μη-
τροπόλεις, οἱ ἐνορίες μαζί μέ τούς ἐνοριακούς τους ναούς, οἱ μονές, 
ἡ Ἀποστολική Διακονία, ὁ Ο.Δ.Ε.Π., τό Τ.Α.Κ.Ε. (ἤδη Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.) 
καί τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἰδικότε-
ρα: Ἡ ἐνορία εἶναι ἡ βασική μονάδα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανι-
σμοῦ, μέ λατρευτικό της κέντρο τό κτίριο τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ, ἐνῶ 
μικρότερων οἰκοδομικῶν διαστάσεων λατρευτικό οἴκημα ἀποτελεῖ 
ὁ «εὐκτήριος οἶκος». Ἐκτός ἀπό τούς πολυάριθμους ἐνοριακούς να-
ούς, εἰδικότερες κατηγορίες ναῶν συνιστοῦν: Οἱ προσκυνηματικοί 
ναοί, πού εἶναι Ν.Π.Ι.Δ. καί ὑπάγονται σέ ἰδιαίτερο κανονιστικό κα-
θεστώς106. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τό «Πανελλήνιον Ἱερόν Ἵδρυμα 
Εὐαγγελίστριας Τήνου», πού ἀποτελεῖ Ν.Π.Δ.Δ. καί διέπεται κατά 
βάση ἀπό τό Ν. 349/1976, ὅπως τροποποιήθηκε μέ τό ἄρθρ. 66 παρ. 
2 Κ.Χ.Ε.Ε καί Ν. 4301/2014 (πού μέ τό ἄρθρο 26 ἐπέφερε ἀντιδράσεις 
στή τοπική κοινωνία τῆς Τήνου τό Δεκέμβρη τοῦ 2014 καθώς κα-
ταργήθηκε τό ἄρθρο 4 τοῦ Ν. 349/1976 πού καθιστοῦσε τό Ἵδρυμα 
Δημοτική ἐπιχείρηση στά πλαίσια τοπικῶν μικροσυμφερόντων)107. 

106. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτή ρα, 2012, σελ. 59.

107. Δελτίο Τύπου-Ἀνακοινωθέν Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά 
τό Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στίς 10-10-2014.
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Τά παρεκκλήσια καί ἐξωκκλήσια, πού στεροῦνται νομικῆς προσω-
πικότητας καί ὑπάγονται στήν οἰκονομική διαχείριση τῶν ἐνορι-
ακῶν ναῶν τῆς περιφέρειάς τους. Οἱ ἰδιόκτητοι ναοί, πού ἀνήκουν 
σέ φυσικά ἤ νομικά (μή ἐκκλησιαστικά φιλανθρωπικά, ἐκπαιδευτικά, 
σωφρονιστικά κ.τλ.) πρόσωπα, παρέχοντας τό δικαίωμα νά τούς 
χρησιμοποιοῦν γιά τήν ἐξυπηρέτηση κυρίως τῶν θρησκευτικῶν 
ἀναγκῶν τῶν ἴδιων καί τῶν οἰκογενειῶν τους ἤ τοῦ προσωπικοῦ, 
τῶν τροφίμων καί τῶν μελῶν τους, ἀντίστοιχα. Οἱ κοιμητήριοι ναοί 
(νεκροταφείων), πού διακρίνονται σέ ἐνοριακούς καί μή, καί τῶν 
ὁποίων τό καθεστώς διέπεται ἀπό τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 14 Κ. 
8/1980. Ἡ διοίκηση καί διαχείριση τῶν πρώτων ἀσκεῖται ἀπό τό 
οἰκεῖο ἐκκλησιαστικό συμβούλιο, πού συγκροτεῖται ὅπως καί ἐκεῖνα 
τῶν ἐνοριακῶν ναῶν, ἐνῶ κατά τά λοιπά ἐφαρμόζονται οἱ διατάξεις 
γιά τούς τελευταίους. Οἱ μή ἐνοριακοί κοιμητήριοι ναοί, πού εἶναι 
καί οἱ περισσότεροι, διέπονται ὡς πρός τή διοίκησή τους ἀπό τίς 
παραγράφους 2-10 τοῦ ἄρθρ. 14 Κ. 8/1980 καί ἀπό τίς διατάξεις τοῦ 
Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως καί διαχειρίσεως τῶν μή ἐνοριακῶν 
ναῶν τῶν Κοιμητηρίων»108.

Ἡ ὀρθόδοξη μονή ἀποτελεῖ θρησκευτικό καθίδρυμα πού ἔχει 
ὡς σκοπό τήν ἠθική τελείωση καί ψυχική σωτηρία τῶν μελῶν τῆς 
οἰκείας ἀδελφότητας, μέ τήν ἄσκηση, τήν προσευχή καί τή διακονία. 
Οἱ μονές διακρίνονται, μεταξύ ἄλλων, καί σέ κοινόβιες ἤ ἰδιόρρυθμες 
καθώς καί σέ κυρίαρχες ἤ ὑποτελεῖς (ἐξαρτηματικές). Στίς κοινόβιες 
μονές, ἀντίθετα ἀπό τίς ἰδιόρρυθμες, οἱ μοναχοί δέν ἀποκτοῦν ἀτο-
μική περιουσία καί ὑποχρεοῦνται νά ἀκολουθοῦν κοινές συνθῆκες 
διαβίωσης (δίαιτα, ἐνδυμασία κ.λπ.). Κυρίαρχες εἶναι ὅσες μονές 
διατηροῦν νομική καί διοικητική αὐτοτέλεια ἔναντι ὁποιασδήποτε 
ἄλλης. Ἡ ὑποτελής, ἀντιθέτως, μονή, συνηθέστερη περίπτωση τῆς 
ὁποίας ἀποτελεῖ τό «μετόχι», εἶναι νομικό καί οἰκονομικό ἐξάρτη-
μα τῆς κυρίαρχης καί ὑπάγεται στήν πλήρη διοικητική, οἰκονομική 
καί διαχειριστική ἐξουσία αὐτῆς. Συνεπῶς, τά μετόχια δέν ἔχουν, 
κατά κανόνα, ἰδία νομική προσωπικότητα καί ὑπάγονται σέ αὐτήν 
τῆς κυρίαρχης Μονῆς. Ὡς ἰδιαίτερη κατηγορία μοναστικῶν καθι-
δρυμάτων πρέπει νά θεωρηθοῦν καί τά ἡσυχαστήρια, τά ὁποῖα ἀπό 

108. Ι. Κονιδάρης, Θεμελιώδης διατάξεις σχέσεων Κράτους-Ἐκκλησίας, 1999, 
σελ. 49-111.
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πλευρᾶς νομικῆς μορφῆς109 ἀποτελοῦν εἴτε ἑνώσεις προσώπων 
(ἄρθρ. 107 ΑΚ), εἴτε Ν.Π.Ι.Δ. μέ τόν χαρακτήρα σωματείου, ἱδρύμα-
τος ἤ ἀστικῆς ἑταιρείας μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, καί πού λει-
τουργοῦν σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ καταστατικοῦ ἤ τοῦ ὀργα-
νισμοῦ τους110.

Ἁγιορείτικο καθεστώς

Τό Ἅγιο Ὄρος ἀπολαμβάνει ἑνός καθεστῶτος προνομιακῆς 
αὐτοδιοίκησης, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 105 Συντ., τοῦ 
Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους (στό ἑξῆς: Κ.Χ.Α.Ο.) καί 
τοῦ κυρωτικοῦ τοῦ Ν.Δ. τῆς 10/16-9-1926 «περί κυρώσεως τοῦ Κα-
ταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους» (στό ἑξῆς: Ν.Δ./1926). Νά 
σημειωθεῖ ὅτι μέ τό ἄρθρο 13 τῆς εἰδικῆς περί προστασίας τῶν 
μειονοτήτων τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας Συνθήκης τῶν Σεβρῶν 
(28.7/10.8.1920), πού κυρώθηκε ἀπό τή Συνθήκη τῆς Λωζάνης 
(24.7.1923) καί τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων (Ν.Δ. 29.9/30.10.1923 «περί 
προστασίας τῶν ἐν Ἑλλάδι μειονοτήτων») κατοχυρώθηκαν τά δι-
καιώματα τῶν μή ἑλληνικῶν μοναστηριακῶν κοινοτήτων τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους111.

Ἀπό τό σύνολο ὅλων τῶν διατάξεων πού ἀναφέρονται στό 
Ἅγιο Ὄρος διαφαίνεται ἡ σαφής βούληση τοῦ Ἕλληνα συνταγμα-
τικοῦ καί κοινοῦ νομοθέτη νά διαμορφώσει ἕνα εἰδικό νομοθετικό 
πλαίσιο προστασίας καί διατήρησης τῶν μακραίωνων μοναχικῶν 
θεσμῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῆς μοναδικῆς παγκοσμίως θρησκευ-
τικοῦ χαρακτήρα πολιτιστικῆς του κληρονομιᾶς. Κατ’ ἀποτέλε-
σμα, στή χερσόνησο τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἰσχύει σήμερα ἕνα εἰδικοῦ 
καί ἐξαιρετικοῦ χαρακτήρα προνομιακό καθεστώς μέ τοπική ἰσχύ, 
πού συναρθρώνεται ἀπό τά πνευματικά, προσωπικά καί οἰκονο-
μικά προνόμια τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀλλά καί τῶν ἴδιων 
τῶν ἁγιορειτῶν. Πρωτεύουσα θέση, μεταξύ τῶν οἰκονομικῶν προ-
νομίων, κατέχουν οἱ φορολογικοῦ καί τελωνειακοῦ χαρακτήρα 

109. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-
ρακτήρα, 2012, σελ. 59.

110. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 79.

111. Ι. Κονιδάρης, Θεμελιώδης διατάξεις σχέσεων Κράτους-Ἐκκλησίας, 1999, 
σελ. 285-299.
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ρυθμίσεις, πού συνίστανται, ὅπως θά διαπιστώσουμε στήν ἐξέτα-
ση τῶν ἐπί μέρους φορολογιῶν, στή σχεδόν καθολική φορολογική 
ἀπαλλαγή τῶν Ἁγιορειτικῶν Μονῶν ὡς οἰκονομικῶν ὑποκειμένων.

Ἡ προνομιακή φορολογική καί τελωνειακή μεταχείριση τοῦ 
Ἁγ. Ὄρους θεμελιώνεται κατ’ ἀρχάς στό ἄρθρ. 105 παρ 5, ἐδ. β΄, Σ., 
ὅπου ὁρίζεται ὅτι: «Μέ νόμο... καθορίζονται... τά τελωνειακά καί 
φορολογικά πλεονεκτήματα τοῦ Ἁγίου Ὄρους». Τή συνταγματική 
αὐτή πρόβλεψη ἐξειδικεύουν οἱ ρυθμίσεις τῶν ἄρθρων 12, 167, 168 
παρ. 1 καί 170 Κ.Χ.Α.Ο. καθώς καί τοῦ ἄρθρ. 2 Ν.Δ./1926, πού φέρει 
τόν τίτλο «Πλεονεκτήματα καί ἀσυδοσία Ἁγίου Ὄρους»112. Τέλος, 
ὁ ὁρισμός τῶν γεωγραφικῶν ὁρίων τοῦ Ἁγ. Ὄρους ἀπό τό ἴδιο τό 
Σύνταγμα καθορίζει, μεταξύ ἄλλων, καί τά ἐδαφικά ὅρια ἰσχύος τῶν 
φορολογικῶν καί τελωνειακῶν προνομίων του.

Οἱ θεσμικές ἀπαρχές τῆς προνομιακῆς φορολογικῆς μεταχείρι-
σης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀνευρίσκονται ἤδη στόν 9ο αἰώνα, περίο-
δο σύμπτυξης τῶν πρώτων ὀργανωμένων μοναστικῶν κοινοτήτων 
στήν ἀθωνική χερσόνησο. Ἡ φοροαπαλλαγή παρασχέθηκε στά 
πλαίσια μιᾶς εὐρείας καί ἰδιότυπης αὐτοδιοίκησης τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, ἡ ὁποία παραχωρήθηκε ἀρχικά τό ἔτος 883 μέ ἀπόφαση τοῦ 
αὐτοκράτορα Βασιλείου Α΄ τοῦ Μακεδόνα καί ἰσχύ μέχρι σήμερα μέ 
τήν Συνταγματική κατοχύρωση τοῦ Ἁγιορείτικου Καθεστῶτος. Ἡ 
οἰκονομική συνδρομή τοῦ βυζαντινοῦ κράτους πρός τό Ἅγιο Ὄρος 
ὑπῆρξε ἄμεση καί ἔμμεση. Στήν πρώτη περίπτωση ἐντάσσονταν 
οἱ οἰκονομικές χορηγίες πολλῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων πρός 
ἵδρυση ἤ ἐνίσχυση τῶν Ἁγιορειτικῶν μοναστηριῶν. Στή δεύτερη 
μορφή οἰκονομικῆς ὑποστήριξης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐγγράφον-
ται καί οἱ φοροαπαλλαγές πού παρασχέθηκαν μέ αὐτοκρατορικά 
ἔγγραφα, τόσο αὐτοῦ ὡς συνόλου, ὅσο καί τῶν ἐπί μέρους μονῶν 
του, ἀπαλλαγές οἱ ὁποῖες, ὅπως εἶναι εὐνόητο, δέν ἀποτελοῦσαν 
μικρότερης σημασίας οἰκονομικές συμβολές, σέ σύγκριση μέ τίς 
εὐθεῖες δωρεές χρηματικῶν ποσῶν. Οἱ δύο ἀνωτέρω μορφές τῆς βυ-
ζαντινῆς κρατικῆς εὔνοιας, πού πρακτικά συνδέονταν μεταξύ τους, 
εἶχαν ἀσφαλῶς ὡς κοινό σκοπό τήν ἐνίσχυση τοῦ μοναστικοῦ βίου. 
Εἶναι ἑπομένως ἱστορικά ἀδιαμφισβήτητο ὅτι ἡ βυζαντινή πολιτική 

112. Ν. Ἀντωνόπουλος, Ἡ Συνταγματική Προστασία τοῦ Ἁγιορείτικού Κα-
θεστῶτος, 1958, σελ. 275.
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ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἐπωφελής γιά τήν πνευματική ἀκμή τοῦ Ἁγιορει-
τικοῦ μοναχισμοῦ113.

Τό καθεστώς οἰκονομικῆς εὔνοιας δέν συνεχίστηκε, ὡστόσο, 
κατά τήν Τουρκοκρατία (1380-1912), μέ ἀποτέλεσμα τήν εἴσοδο 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους σέ μία ἀπό τίς δυσχερέστερες φάσεις τῆς ἱστορίας 
του. Ἡ ἐπιβολή στούς ἁγιορεῖτες σημαντικῶν φορολογικῶν ὑπο-
χρεώσεων, σέ συνδυασμό μέ τίς ποικίλες ἄλλες δηώσεις, ἁρπαγές ἤ 
καταστροφές πού ἔλαβαν χώρα κατά τήν περίοδο αὐτή, ἀνάγκα-
σαν τούς ἁγιορεῖτες σέ ἕναν ἀτέρμονο ἀγώνα νά ἀνταποκριθοῦν 
στά δυσβάστακτα οἰκονομικά τους βάρη. Τό Ἅγιο Ὄρος, μετά ἀπό 
αὐτά, ὁδηγήθηκε βαθμιαῖα στήν οἰκονομική ἐξαθλίωση, πρός ἀντι-
μετώπιση δέ τοῦ προβλήματος αὐτοῦ οἱ μοναχοί ὑποχρεώθηκαν 
στή λήψη διαφόρων μέτρων, κυρίως μέ ἀποφάσεις τῆς Μεγάλης 
Μέσης (Μεγάλης Συνάξεως), ὅπως ἡ ἐκποίηση μετοχίων τῶν μονῶν, 
οἱ «ζητεῖες» (δηλ. οἱ ἔρανοι) κυρίως στίς ὀρθόδοξες ἡγεμονίες, ἤ ὁ 
δανεισμός, συχνά μάλιστα μέ τοκογλυφικούς ὅρους. Πολλές μονές, 
ὅταν τά ἀνωτέρω μέτρα δέν ἐπαρκοῦσαν πρός στήριξή τους, ἔφτα-
σαν ἀκόμη καί στή διάλυση. Ἡ συμμετοχή τῶν ἁγιορειτῶν στήν 
ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐπέφερε ὡς ἀντίποινα τήν εἰσβολή τουρκι-
κοῦ στρατοῦ στό Ὄρος καί τήν ἐπιβολή νέων, ἀκόμη βαρύτερων 
φόρων, μέ ἀποτέλεσμα, ὅταν στίς 10 Ἀπριλίου 1830 ἀποχωροῦσαν 
οἱ Τοῦρκοι ἔνοπλοι, οἱ μονές νά ἔχουν περιέλθει σέ ἀξιοθρήνητη 
οἰκονομική κατάσταση114.

Ἡ ὀδυνηρή λοιπόν πιό πάνω ἐμπειρία τῶν ἁγιορειτῶν ἀπό τήν 
πρόσφατη τότε ὀθωμανική κυριαρχία, τούς ὤθησε ὥστε ἀμέσως 
μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς ἀθωνικῆς χερσονήσου (2 Νοεμβρίου 
1912) νά ἐπιδιώξουν μέσα στό νέο καθεστώς εὐνοϊκή ρύθμιση τῶν 
φορολογικῶν καί τελωνειακῶν ζητημάτων τους. Ἡ Ἑλληνική Πο-
λιτεία, ἀπό τήν πλευρά της, ἀντιμετώπισε πάντοτε μέ πνεῦμα προ-
νομιακῆς μεταχειρίσεως τό Ἅγιο Ὄρος, ὅπως προκύπτει ἀπό τή 
σταθερή νομοθετική πολιτική ἀπαλλαγῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπό τά 
φορολογικά βάρη, μέ ἐμφατικό παράδειγμα τίς σχετικές διατάξεις 

113. Κ. Παπαγεωργίου, Τό προνομιακό φορολογικό καί τελωνιακό καθεστώς 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Συμβολή στήν ἑρμηνεία τοῦ ἀρθρ. 105 παρ.5 ἐδ. β΄ Συντάγμα-
τος, Νομοκανομικά 1/2003, σελ. 31-72.

114. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 87.
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τῶν νεοελληνικῶν Συνταγμάτων115. Τό ζήτημα τῆς νομικῆς προσω-
πικότητας τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀμφισβητεῖται, δεδομένου 
ὅτι ἡ καταστατική του νομοθεσία δέν προβλέπει σχετικά. Εἰδικότε-
ρα, ἀφενός μέν τό Νομικό Συμβούλιο τοῦ Κράτους, ἡ Διοίκηση ἀλλά 
καί ἡ θεωρία ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἁγιορειτικές μονές εἶναι Ν.Π.Δ.Δ. 
Ὡστόσο, τό γεγονός ὅτι τέτοια ἰδιότητα δέν προβλέπεται ἀπό τό 
γράμμα τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὤθησε τήν 
ὉλομΣτΕ 2629/1988 νά κρίνει πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνση.

Ἰδιαίτερα καθεστώτα λόγῳ σχέσης μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
τῆς Κωνσταντινούπολης-Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα

Οἱ ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες τοῦ Πατριαρχείου στά Δωδεκάνησα, 
δηλαδή οἱ πέντε μητροπόλεις (1. Ρόδου, 2. Σύμης-Τήλου-Χάλ κης-
Καστελορίζου, 3. Κῶ, 4. Καρπάθου-Κάσου, 5. Λέρου-Κα λύ μνου-
Ἀστυπάλαιας) τεκμαίρονται μόνο κατ’ ἀναλογία μέ τά ἐκ κλησιαστικά 
πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ὡς Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα μέ 
τήν ὑπ’ ἀριθμό 142 τοῦ 1979 γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Κράτους («δέον εἶναι νά θεωρηθοῦν» – ἐξαιρεῖ μόνο τήν Ἱερά 
Μονή Πάτμου Ἁγίου Ἰωάννη, πού μέ ἔγκριση τοῦ καταστατικοῦ 
ὀργανισμοῦ της ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπικυρώθηκε ὡς 
Ν.Π.Ι.Δ.)116,117. Ὡστόσο, μέχρι καί σήμερα τυπικά δέν ἔχει ὑπάρξει 
ἀντίστοιχη νομοθετική ξεκάθαρη ρύθμιση ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἑλ-
ληνικῆς Πολιτείας γιά τήν πρακτική ἀποτύπωση στή κοινή νομο-
θεσία τῶν συνταγματικῶν ἐπιταγῶν ἀπό τό ἄρθρο 3 παρ. 1 καί 2 καί 
ἄρθρο 13 παρ. 2 (παρά μόνο ἔμμεσες διάσπαρτες διατάξεις ἀναγνώρι-
σης π.χ. τοῦ Ν. 4301/2014-ἀρθ.22) μέ τίς ὅποιες ἐπακόλουθες ἐπι-
πτώσεις σέ συναλλακτικό-φορολογικό καί δικαιϊκό ἐπίπεδο. Ἀν-
τίθετα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καί ἡ Ἀρχιεπισκοπή καί οἱ Μητρο-
πόλεις της ἔχουν μέ τό νόμο 4149 τοῦ 1961 τήν ἰδιότητα τοῦ Ν. Π. 
Δ. Δ., ὡς νομικά πρόσωπα.

 Ἐξακολουθεῖ λοιπόν νά παραμένει σέ ἰσχύ ὁ Καταστατικός 

115. Σύνταγμα 1926, ἄρθρα 106-109, Σύνταγμα 1927 ἄρθρα 109-112, Σύνταγμα 
1952 ἄρθρο 103, Σύνταγμα 1975(1986-2001-2008) ἄρθρο 105.

116. Ι. Κονιδάρης, Ἰδιαίτερα Ἐκκλησιαστικά Καθεστῶτα στήν Ἑλληνική Ἐπι-
κράτεια, 2012, σελ.51-52.

117. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτήρα, 2012,σελ. 59-61.
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Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ νόμου 590/1977, ὁ ὁποῖος 
ὁρίζει μέ βάση τό ἄρθρο 4 παρ. 2 ὅτι οἱ Μητροπόλεις Δωδεκανήσου 
(πέντε στόν ἀριθμό), ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία τῆς Πάτμου (ΝΠΔΔ, 
πού ἀνήκει τό Ἱερό νησί τῆς Πάτμου μέ τόν Ν.1155/1981, καί τά 
παραμεθόρια νησιά Λειψοί, Ἀρκοί, Ἀγαθονήσι, Λεβάθα) καί ἡ Ἀρχι-
επισκοπή (μέ τίς Μητροπόλεις) τῆς Κρήτης ὑπάγονται στήν πλήρη 
πνευματική καί διοικητική δικαιοδοσία μέ βάση, καί τό ἄρθρο 3 
παρ. 2 τοῦ Συντάγματος στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο118, (νομικό 
πρόσωπο sui generis Διεθνοῦς δικαίου;- Διεθνής Ὀργανισμός;), μέ 
τούς Μητροπολίτες  νά ἐκλέγονται ἀπευθείας ἀπό τήν Οἰκουμενική 
Πατριαρχική Σύνοδο καί νά εἶναι μέλη αὐτῆς. Μάλιστα κατά τή 
νομολογία οἱ μονές πού τελοῦν ὑπό τήν πνευματική κυριαρχία καί 
διοίκηση (σταυροπηγειακές μονές) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
δέν ἀποτελοῦν Ν.Π.Δ.Δ.119

Γι’ αὐτό τόν λόγο πρέπει νά ὑπάρξει ἀποφασιστική ἀποσα-
φή νιση καί ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καί ἀπό τήν 
πλευρά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Σύστημα ὁμοταξίας στίς 
μεταξύ τους σχέσεις ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω μέ βάση τό ἄρ-
θρο 3 τοῦ Συντάγματος) ὡς πρός τή νομική προσωπικότητα τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν προσώπων τῶν περιοχῶν αὐτῶν, καθώς ἀπό τήν 
ἐνσωμάτωση τῶν Δωδεκανήσων μέ τήν Συνθήκη Εἰρήνης τοῦ 1947 
(10 Φεβρουαρίου-Παρίσι) ἀκόμα καί ἡ νομολογία τῶν δικαστηρίων 
ἀμφιταλαντεύεται ὡς πρός τή φύση τους (128/1983-3237/2000 ΣτΕ 
ἀντ. ΣυμβΠλημΡοδ 71/2012). Ὡστόσο, ἔχουν εἰσαχθεῖ καί στήν 
πε ριο χή αὐτή, ἀλλά μέ περιπτωσιολογικό τρόπο, ὁρισμένες δια-
τάξεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος πού στό ἴδιο τό καταστατικό τῆς ἀναφέρεται ὅτι οἱ 
διατάξεις του δέν ἀφοροῦν τίς περιοχές ἁρμοδιότητες τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου! Ἐπίσης, πρός κάλυψη τοῦ κενοῦ, μέ εἰδικούς 
νόμους ἔχει ὑπάρξει μέριμνα γιά τίς ἀποδοχές τοῦ ἐφημεριακοῦ κλή-
ρου (Β.Δ. 14/1950, Ν.Δ. 1399/1973), τήν ὑγειονομική περίθαλψη, συ-
νταξιοδότηση, ἀσφάλιση τους (Β.Δ. 7/1950 καί 5/1963, ἀποδοχές τῶν 
Μητροπολιτῶν καί τῶν περιοχῶν αὐτῶν (295/1969 καί 1168/1981).

118. Κ. Μαυριᾶς, Συνταγματικό Δίκαιο, 2005, σελ. 824.
119. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-

κτήρα, 2012, σελ. 59.
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Περιουσιακά στοιχεῖα ἀκόμα καί διοικητικές ἁρμοδιότητες ἔχουν 
στήν Ἑλλάδα καί ὁρισμένα ἀπό τά πρεσβυγενῆ Ὀρθόδοξα Πατρι-
αρχεῖα, πέρα ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὅπως τά Πατριαρ-
χεῖα Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων καί ἡ Μονή τοῦ Σινᾶ πού ἐπίσης 
δέν ἔχουν νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου. Ὁ Ἕλληνας 
νομοθέτης ἔχει ἐπανειλημμένως ἐκδηλώσει τήν σαφή του βούληση, 
μέσῳ τῆς θέσπισης ποικίλων μέτρων νομοθετικοῦ καί οἰκονομικοῦ 
χα ρακτήρα, νά συμπαρασταθεῖ στά ἀνωτέρω Πατριαρχεῖα, λόγῳ 
τῶν ἀντίξοων συνθηκῶν ὑπό τίς ὁποῖες αὐτά ἐκπληρώνουν τήν 
ἀποστολή τους.

Κύριες μορφές τῆς ἔμπρακτης ἐκδήλωσης τῆς βούλησης αὐτῆς 
ἀποτέλεσαν μέχρι σήμερα, ἀφενός μέν ἡ περιβολή μέ ἰδιαίτερη καί 
ρητή συνταγματική προστασία τῆς ἀκίνητης στήν Ἑλλάδα περι-
ουσίας τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων (ἄρθρ. 18 παρ. 8 Συντ.) καί 
ἀφετέρου ἡ ὀνομαστική ὁρισμένων ἀπό αὐτά ἀπαλλαγή σέ ὅλους 
σχεδόν τούς φορολογικούς νόμους. Εἰδικότερα, ὑπό τόν οὐσιαστικό 
διοικητικό-οἰκονομικό ἔλεγχο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως τελεῖ, μεταξύ ἄλλων, καί ἡ ἀκίνητη περιουσία 
τῶν πατριαρχικῶν σταυροπηγιακῶν μονῶν120 πού βρίσκονται στήν 
ἑλληνική ἐπικράτεια. Σέ αὐτές ἀνήκουν μονές μέ ἰσχυρή οἰκονο-
μική ὀντότητα, ὅπως οἱ σταυροπηγιακές μονές Βλαττάδων Θεσ-
σαλονίκης, Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολύτριας Χαλκιδικῆς121 καί 
Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου Πάτμου122 (πού ἀναφέρονται ὀνομαστικά ὡς 
πρός τό ἀναπαλλοτρίωτο αὐτῶν στό ἄρθρο 18 παρ. 8 Συντ.), Το-
πλοῦ, Χρυσοπηγῆς καί Ἁγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων Κρήτης, τοῦ 
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτη τῆς Σύμης καί λοιπῶν Σταυ-
ροπηγιακῶν Μονῶν τῆς Δωδεκανήσου123 καθώς καί πολλές ἄλλες. 
Σύμφωνα μέ τή νομολογία, ὅσες μονές τελοῦν ὑπό τήν ἄμεση πνευ-

120. Β. Μάρκος, Τό Νομικό Καθεστώς τῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγι-
ακῶν Μονῶν στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια, 2012, σελ. 245-338.

121. Β. Μάρκος, Τό Νομικό Καθεστώς τῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγι-
ακῶν Μονῶν στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια, 2012, σελ. 289-300.

122. Β. Μάρκος, Τό Νομικό Καθεστώς τῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγι-
ακῶν Μονῶν στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια, 2012, σελ. 326.

123. Β. Μάρκος, Τό Νομικό Καθεστώς τῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγι-
ακῶν Μονῶν στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια, 2012, σελ. 332.
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ματική κυριαρχία καί διοίκηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δέν 
ἀποτελοῦν Ν.Π.Δ.Δ.124

Τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, θεωρεῖται νομικό πρόσωπο πού 
ἐκπροσωπεῖται ἀπό τόν οἰκεῖο Πατριάρχη. Ἀποτελεῖ ὅμως ταυ-
τοχρόνως καί ὀρθόδοξη ἑλληνική μονή, γνωστή ὡς «Ἱερόν Κοινόν 
τοῦ Παναγίου Τάφου» ἤ, συνηθέστερα, ὡς «Ἁγιοταφική Ἀδελφότη-
τα», μέ μέλη ὅλους τούς ἱερομόναχους καί μοναχούς τοῦ Πατρι-
αρχείου (πατριάρχη, μητροπολίτες, ἀρχιεπισκόπους, ἀρχιμανδρίτες 
κ.λπ.)125. Συνεπῶς, ἡ ὀνομαστική ἀναφορά πληθώρας ἀπαλλακτικῶν 
φορολογικῶν διατάξεων στό I. Κοινό τοῦ Παναγίου Τάφου ἀφορᾶ 
στήν πραγματικότητα στό ἴδιο τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, 
πού ὁ φορολογικός νομοθέτης ἐξομοιώνει μέ τά ἡμεδαπά νομικά 
πρόσωπα θρησκευτικῶν σκοπῶν. Νομική προσωπικότητα (ἄν καί 
ὄχι ἑλληνική) ἔχει, σύμφωνα μέ τή νομολογία, καί ἡ Μονή τοῦ Σινᾶ, 
στήν ὁποία ἑδρεύει καί ἡ ὁμώνυμη Ἀρχιεπισκοπή.

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3—

Θρησκευτικές μειονότητες

Παλαιοημερολογίτες

Ο ἱ παλαιοημερολογίτες αὐτοαποκαλούμενοι καί ὡς γνήσιοι 
ὀρθόδοξοι Χριστιανοί διαφοροποιήθηκαν-ἀποσχίστηκαν κα-

τά τό 1924 ὅταν διαφώνησαν μέ τήν ἐπαγωγή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ-
κλησίας στό Γρηγοριανό ἀντί τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου, πού 
αὐτοί διατήρησαν. Στή συνέχεια, ὅμως, ἡ ἀρχικῶς ἑνιαία παλαιοη-
μερολογητική κοινότητα διασπάσθηκε σέ πολλές μικρότερες, ὥστε 
σήμερα νά ὑφίσταται σωρεία τέτοιων ἀνεξάρτητων μεταξύ τους 
ὁμάδων, ἡ κάθε μιά ἀπό τίς ὁποῖες ἔχει συγκροτήσει ἰδιαίτερη διοι-
κητική ὀργάνωση, ἀποτελούμενη ἀπό συνοδικά σχήματα καί ἱε-
ραρχία, πού ἀσκοῦν ἐκκλησιαστικές ἁρμοδιότητες στίς ἴδιες σχεδόν 

124. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ.  91.

125. Κονιδάρης, Ἰδιαίτερα Ἐκκλησιαστικά Καθεστῶτα στήν Ἑλληνική Ἐπι-
κράτεια, 2012, σελ. 105.
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γεωγραφικές περιοχές-«μητροπόλεις» τόσο μέ τήν ἐπικρατοῦσα Ὀρ - 
θόδοξη Ἐκκλησία, ὅσο καί τίς λοιπές παλαιοημερολογητικές κοι-
νότητες. Τό γεγονός αὐτό καθίσταται συχνά πρόξενος σύγχυσης 
τόσο μεταξύ τῶν ἴδιων τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων τῶν παλαιο-
ημερολογιτῶν, ὅσο καί κάθε μιᾶς ἀπό τίς κοινότητες αὐτές πρός 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (τοῦ νέου ἡμερολογίου), σύγχυση πού 
ὀφείλεται ἀφενός μέν στήν ἀπολύτως ὅμοια ἐξωτερική ἐμφάνιση 
τῶν κληρικῶν καί μοναχῶν ἀλλά καί στήν ἔλλειψη ἄλλων αἰσθητῶν 
διαφορῶν, πλήν βεβαίως τῆς διαφορετικῆς ἡμερομηνίας τέλεσης 
τῶν ἑορτῶν. Ἀπό νομική ἄποψη, ἡ σύγχυση προέρχεται ἀπό τό γε-
γονός ὅτι, ἄν καί τό Σύνταγμα ἀναγνωρίζει μιά μόνον Ἐκκλησία μέ 
τήν ὀνομασία «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος», τήν ὁποία χα-
ρακτηρίζει καί ὡς «ἐπικρατοῦσα» (ἄρθρ. 3 παρ. 1 Συντ.), οἱ Παλαιο-
ημερολογίτες, ἔχοντας ἤδη ἀποσχισθεῖ ἀπό αὐτήν, χωρίς ὅμως καί 
νά ὑπάρχει πανηγυρική πράξη περί δημιουργίας ἰδιαίτερης-ξεχω-
ριστῆς «γνωστῆς» θρησκευτικῆς κοινότητας, πού θά προστατεύεται 
συνταγματικά στά πλαίσια τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας (ἄρθρ. 13 
Συντ.), διεκδικοῦν γιά τόν ἑαυτό τους τό τίτλο τῆς ἐπικρατούσας! 
Ἀπορρίπτοντας μάλιστα δογματικά καί ἐκκλησιαστικά τήν Ἑλλη-
νορθόδοξη Ἐκκλησία126,127.

Ὡστόσο, κατά τήν ψήφιση τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος ἀπο-
σαφηνίστηκε καί καταχωρήθηκε στά Ἐπίσημα Πρακτικά τῶν Συν-
εδριάσεων τῆς Βουλῆς εἰδική Δήλωση τῆς Κυβέρνησης, μέσῳ τοῦ τότε 
ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων X. Καραπιπέρη, 
σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ Παλαιοημερολογίτες μποροῦν νά τελοῦν 
ἀκώλυτα τά λατρευτικά τους καθήκοντα. Μέ βάση τή δήλωση αὐτή, 
ἡ νομολογία128 δέχεται ὅτι ἡ διοικητική ὀργάνωση καί λειτουργία 
τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ρυθμίζεται 
ἀποκλειστικά ἀπό τούς ἱερούς κανόνες καί τίς ἱερές παραδόσεις τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, συμπληρωματικά δέ καί ἀπό τά καταστα-
τικά τῶν σωματείων τά ὁποῖα ἔχουν ἱδρυθεῖ γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς 

126. Κονιδάρης, Ἰδιαίτερα Ἐκκλησιαστικά Καθεστῶτα στήν Ἑλληνική Ἐπι-
κρά τεια, 2012, σελ.113-114.

127. Χρ. Παρασκευαΐδης (Μητροπολίτης Δημητριάδος - τ. Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος), Ἱστορική καί Κανονική Θεώρηση τοῦ παλαιοημε-
ρολογίτικου δόγματος κατά γέννηση καί ἐξέλιξη αὐτοῦ ἐν Ἑλλάδι, 1982, σελ. 2.

128. ὉλομΣτΕ 1444/1991.
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ἄσκησης τῆς λατρείας τῶν μελῶν τους, καθώς οἱ μονές καί οἱ ἑνώσεις 
μοναχῶν τους δέν ἔχουν νομική προσωπι κότητα129.

Μουσουλμάνοι

Στή θρησκευτική ἐλευθερία καί θρησκευτική ἰσότητα τῶν μου-
σουλμάνων τῆς Ἑλλάδας ἀναφέρονται οἱ διατάξεις: α) Τῆς Ἑλληνο-
τουρκικῆς Συνθήκης τῶν Ἀθηνῶν (4/14-11-1913), μέ τό ἄρθρο 11 τῆς 
ὁποίας ἡ Ἑλλάδα ἀνέλαβε τήν ὑποχρέωση σεβασμοῦ τῶν θρησκευ-
τικῶν μειονοτήτων τῆς ἐπικράτειάς της καί ἰδίως τῆς μουσουλμα-
νικῆς καί (β) τῶν ἄρθρων 37-45 τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης (1923), 
μέ τίς ὁποῖες Ἑλλάδα καί Τουρκία ἀνέλαβαν τήν κοινή ὑποχρέω-
ση νά παρέχουν σέ ὅλους τούς κατοίκους τους «ἀπόλυτον προ-
στασίαν τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας αὐτῶν, ἀδιακρίτως γεννήσε-
ως, ἐθνικότητος, γλώσσης, φυλῆς ἤ θρησκείας» (ἄρθρ. 45), νά τούς 
ἐπιτρέπουν «νά πρεσβεύωσιν ἐλευθέρως δημοσίᾳ τε καί κατ’ ἰδίαν, 
πᾶσαν πίστιν, θρησκείαν ἤ δοξασίαν ὤν ἡ ἄσκησις δέν ἤθελεν εἶναι 
ἀσυμβίβαστος πρός τήν δημοσίαν τάξιν καί τά χρηστά ἤθη» (ἄρθρ. 
38), καί νά τούς ἐξασφαλίζουν ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος ἰσότητα 
ἔναντι τοῦ νόμου (ἄρθρ. 39, 40 καί 43).

Ἡ περιουσία τῶν μουσουλμανικῶν νομικῶν προσώπων (ἐκπαιδευ-
τηρίων, μουφτειῶν κ.λπ.), χαρακτηρίζεται ὡς βακουφική μέ κοινω-
φελῆ χαρακτήρα (ἄρθρ. 2 Ν.3647/2008)130 καί ἀπολαύει εὐνοϊκῆς 
φο ρολογικῆς μεταχείρισης ἀπό κοινοῦ μέ τά ὑπόλοιπα κοινωφελῆ 
νομικά πρόσωπα. Εἰδικότερα, ἐπί τῶν βακουφίων τῆς Δυτικῆς 
Θράκης ἐφαρμόζεται ὁ Ν. 1091/1980 «Περί διοικήσεως καί δια-
χειρίσεως τῶν Βακουφίων τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος εἰς τήν 
Δυτικήν Θράκην καί τῶν περιουσιῶν αὐτῶν»131. Ὡς βακούφια θεω-
ροῦνται, σύμφωνα μέ τόν νόμο αὐτό, τά θρησκευτικά καί νομικά 
καθιδρύματα στά ὁποῖα ἔχουν ἀφιερωθεῖ (ἀκίνητα ἤ κινητά) περι-
ουσιακά στοιχεῖα ὑπέρ εὐσεβοῦς, κοινωφελοῦς ἤ φιλανθρωπικοῦ 
σκοποῦ. Κάθε βακούφι θεωρεῖται «χωριστόν μειονοτικόν Νομικόν 
Πρόσωπον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, λογιζόμενον ὡς κοινωφελές ἵδρυμα 

129. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-
ρακτήρα, 2012, σελ. 60.

130. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-
ρακτήρα, 2012.

131. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
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καί λειτουργοῦν πρός ἐξυπηρέτησιν τοῦ σκοποῦ διά τόν ὁποῖον συ-
νεστήθη» (ἄρθρ. 4 Ν. 1091/1980). Ἡ διοίκηση καί διαχείριση τῶν 
βακουφίων ἀσκεῖται σήμερα ἀπό τίς Διαχειριστικές Ἐπιτροπές τῶν 
μουσουλμανικῶν μειονοτήτων τῆς Δ. Θράκης, πού ἑδρεύουν στίς 
πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη, Ἀλεξανδρούπολη καί Διδυμότειχο.

Ἡ διαχείριση, ἀντίστοιχων βακουφικῶν κτημάτων τῆς Δωδε-
κανήσου ἀνήκει στίς ἁρμοδιότητες τοῦ «Ὀργανισμοῦ Διαχειρίσε-
ως Κτημάτων Βακούφ Ρόδου». Σύμφωνα μέ τή νομολογία132, ὁ 
Ὀργανισμός Βακούφ Ρόδου ἀποτελεῖ νομικό πρόσωπο «περιο-
ρισμένης καί ἰδιορρύθμου φύσεως», πού ἐπιδιώκει ἔμμεσα θρη-
σκευτικούς, ἀλλά καί γενικότερα κοινωφελεῖς ἤ ἀγαθοεργούς σκο-
πούς. Ἡ ἰδιότητα αὐτή δέν ἀναιρεῖται ἀπό τίς ἐπενδύσεις τυχόν 
διαθέσιμων κεφαλαίων ἐκ μέρους τοῦ Ὀργανισμοῦ, διότι καί μέ τόν 
τρόπο αὐτό ἐξυπηρετοῦνται οἱ κύριοι σκοποί του. Συνεπής μάλι-
στα, πρός τούς κοινωφελεῖς σκοπούς του ὁ ἀνωτέρω Ὀργανισμός 
ἔχει μέχρι σήμερα προβεῖ σέ πληθώρα δωρεῶν ὑπέρ τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Δημοσίου, διαφόρων δήμων, σχολείων, ὀρθόδοξων ἐκκλησια-
στικῶν ὀργανισμῶν καί μητροπόλεων καθώς καί ἀπόρων πολιτῶν 
τῆς Δωδεκανήσου. Μέ βάση τήν ἀπόφαση ΔΠρΡόδου 50/2001, ἡ 
Συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) δέν ἔχει ἐφαρμογή στά Δωδεκάνησα, 
ἀφοῦ αὐτά προσαρτήθηκαν στήν Ἑλλάδα μέ τή Συνθήκη Εἰρήνης 
πού ὑπογράφηκε στίς 10-2-1947 (κυρώθηκε μέ τό Ν.Δ. 423/22-10-
1947, ΦΕΚ Α΄ 226) μέ τήν Ἰταλία. Ἑπομένως, τόσο ὁ Ὀργανισμός 
Βακούφ Ρόδου, ὅσο καί τά ὑπόλοιπα φιλανθρωπικά, κοινωφελῆ ἤ 
θρησκευτικά ἱδρύματα πού συνιστοῦν Ἕλληνες μουσουλμάνοι τῆς 
Δωδεκανήσου, δέν ὑπάγονται στήν κατηγορία τῶν μειονοτικῶν νο-
μικῶν προσώπων, περί τῶν ὁποίων ὁρίζουν τά ἄρθρα 40 καί 45 τῆς 
Συνθήκης τῆς Λωζάννης (1923), ἀλλά ἀποτελοῦν νομικά πρόσωπα 
πού ἐμπίπτουν στίς ἑκάστοτε ἰσχύουσες διατάξεις γιά ὅλα τά ἑλλη-
νικά νομικά πρόσωπα.

Προτεστάντες (Εὐαγγελικοί)

Τό νομικό καθεστώς τῶν Ἑλλήνων Προτεσταντῶν δέν διέπεται 
εἰδικά ἀπό ὁρισμένη διεθνῆ συνθήκη. Σύμφωνα μέ τήν κρατοῦσα 
στή νομολογία ἄποψη, οἱ ἑλληνικές Προτεσταντικές Ἐκκλησίες 

132. ΣτΕ 4454/1984, ΑΠ 1213/1991, ΔΠρΡοδ 50/2001.
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ἔχουν μέν νομική προσωπικότητα, ἀλλά ὄχι δημοσίου δικαίου. Γιά 
τήν ἐκπλήρωση τῶν θρησκευτικῶν καί λοιπῶν σκοπῶν τους, οἱ 
Προτεστάντες τῆς Ἑλλάδας συστήνουν σωματεῖα ἤ ἱδρύματα τοῦ 
ἀστικοῦ δικαίου, πού ἔχουν νομική προσωπικότητα ἰδιωτικοῦ δι-
καίου133. Ἡ γνωμοδότηση τοῦ ΝΣΚ 337/2002134, ἀναφέρει πώς ἄν 
καί γιά τή χορήγηση φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν ὁ νόμος γιά τό φόρο 
τῆς μεγάλης ἀκίνητης περιουσίας δέν τάσσει προϋποθέσεις ὡς πρός 
τήν ὀργανωτική μορφή ὁρισμένης θρησκευτικῆς κοινότητας (ὡς 
Ν.Π.Δ.Δ. ἤ Ν.Π.Ι.Δ.), ἀρκούμενος στό ὅτι ἀποτελεῖ «γνωστή θρη-
σκεία», ἡ ἔλλειψη ὡστόσο νομικῆς προσωπικότητας ἀπό γνωστά 
θρησκεύματα τῆς χώρας μας συνιστᾶ πάγιο ἐμπόδιο στήν ἀπόλαυση 
τῶν φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν135. Δεδομένου μάλιστα ὅτι ἡ χορήγη-
ση ἄδειας ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
πρός ἵδρυση εὐκτήριου οἴκου δέν ἀπονέμει καί νομική προσωπι-
κότητα, γιά τήν κάλυψη τῆς ἔλλειψης αὐτῆς, οἱ προτεσταν τικές 
θρησκευτικές κοινότητες συνήθως συστήνουν διάφορα μή κερδο-
σκοπικά νομικά πρόσωπα (σωματεῖα ἤ ἱδρύματα τοῦ Ἀστικοῦ Κώδι-
κα) θρησκευτικῶν, φιλανθρωπικῶν καί κοινωφελῶν σκοπῶν, τά 
ὁποῖα δικαιοπρακτοῦν γιά λογαριασμό τῶν πρώτων καί καθίσταν-
ται τά ἴδια ἰδιοκτῆτες ἤ νομεῖς τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων, 
ὅπως αἰθουσῶν λατρείας, εὐκτήριων οἴκων κ.λπ.

Ἡ ἰδιαίτερη ἀξία τῆς προαναφερόμενης γνωμοδότησης τοῦ Νο-
μικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους(337/2002) ἔγκειται στήν κρίση της 
ὅτι ἡ χρήση τῆς προβλεπόμενης φοροαπαλλαγῆς, πού δικαιοῦται 
κατά νόμο ὁρισμένο γνωστό θρήσκευμα ἤ δόγμα (ἐν προκειμένῳ, ἡ 
«Ἐλευθέρα Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς»), ἐπεκτείνεται 
καί στά ἀστικά σωματεῖα μέ θρησκευτικό σκοπό, τά ὁποῖα ἱδρύον-
ται ἀπό αὐτό καί δικαιοπρακτοῦν γιά λογαριασμό του.

Σέ ἀντίθετη περίπτωση, ἡ ἀπαλλαγή τῶν γνωστῶν ἐκκλησιῶν, 
θρησκευμάτων ἤ δογμάτων, πού δέν ἔχουν νομική προσωπικότητα, 
θά ἀποτελοῦσε κενό γράμμα καί χωρίς πρακτικό ἀντίκρισμα, ὅσο 
πανηγυρική καί ἄν εἶναι στή διατύπωση τοῦ νόμου ἡ χορηγούμε-
νη ἀπαλλαγή. Γιά τήν ἐπέκταση τῆς ἀπαλλαγῆς αὐτῆς καί στά 

133. ΣτΕ Ἀντιπροσωπευτικά: 1322/1963, 2231/1970, 2036/1988, 2350/1991, 1465/1992.
134. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
135. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-

κτήρα, 2012, σελ. 60.
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ἀνωτέρω θρησκευτικοῦ χαρακτήρα σωματεῖα, τό Νομικό Συμβούλιο 
τοῦ Κράτους τάσσει τίς ἑξῆς προϋποθέσεις: (α) Ἡ ἐνδιαφερόμενη γιά 
τήν ἀπαλλαγή θρησκευτική κοινότητα νά πληροῖ τίς προϋποθέσεις 
τοῦ γνωστοῦ θρησκεύματος, (β) Τά μέλη τῶν ἀνωτέρω μή κερδο-
σκοπικῶν σωματείων ἤ ἱδρυμάτων μέ θρησκευτικούς σκοπούς, νά 
εἶναι καί μέλη τῆς ἱδρυτικῆς τους θρησκευτικῆς κοινότητας. (γ) Νά 
συνυποβάλλονται ὅλα τά ἔγγραφα στήν ἁρμόδια Δ.Ο.Υ., πού ἔχει 
καί τήν εὐθύνη ἐλέγχου καί ἐξακρίβωσης τῶν στοιχείων.

Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ

Κατ’ ἀναλογία μέ τούς Προτεστάντες, τό καθεστώς τῶν Μαρ-
τύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν διέπεται ἀπό εἰδική, διεθνῆ ἤ ἐσωτερική νο-
μοθεσία. Στίς συζητήσεις τῆς Β΄ Ὑποεπιτροπῆς τοῦ Συντάγματος 
1975, διατυπώθηκε ρητά ἡ ἄποψη ὅτι οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ 
«ἀποτελοῦν δόγμα θρησκευτικόν προστατευόμενον», ἐνῶ σήμερα 
κατά τή νομολογία εἶναι γνωστή θρησκεία, πού προστατεύεται ἀπό 
τό Σύνταγμα (ἄρθρ. 13). Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ εἶναι ὀργα-
νωμένοι στό ἑλληνικό τμῆμα τῆς «Βιβλικῆς καί Φυλλαδικῆς Ἑται-
ρείας Ἰνοπιά», πού θεωρεῖται μή κερδοσκοπικός ὀργανισμός, μέ 
ἀπο κλειστικα θρησκευτικό σκοπό. Ἐπιπλέον, ἀπό τό 1989 ἡ ἐπωνυ-
μία «Χριστιανοί Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἀναγνωρίζεται ἀπό τά ἑλ-
ληνικά δικαστήρια ὡς ἐπωνυμία σωματείου, μέ σκοπούς μή κερδο-
σκοπικούς καί θρησκευτικούς136.

Ἀρμένιοι

Τό ἑλληνικό κράτος ἀναγνωρίζει τήν αὐτοδιοίκηση τῆς Ἀρμε-
νικῆς Ἐκκλησίας, στά πλαίσια τοῦ εἰδικοῦ καταστατικοῦ χάρτη πού 
τήν διέπει, γνωστοῦ ὡς «Ἐθνικοῦ Συντάγματος τῶν Ἀρμενίων», 
ἐπιφυλάσσοντας γιά τήν Ἐκκλησία αὐτή τή συνταγματική προ-
στασία πού προβλέπει γιά ὅλες τίς γνωστές θρησκεῖες τό ἄρθρ. 13 
τοῦ Συντάγματος. Ἄν καί στήν ἴδια τήν Ἀρμενική Ἐκκλησία δέν 
ἔχει ἀπονεμηθεῖ νομική προσωπικότητα137, ἐν τούτοις ὀργανωτικές 

136. Ι. Κονιδάρης, Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ - Νομική Θεωρία καί Πράξη, 4η ἔκ-
δοση, 2005.

137. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτήρα, 2012, σελ. 60.
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ὑποδιαιρέσεις αὐτῆς, ὅπως λ.χ. οἱ ναοί, εἶναι Ν.Π.Ι.Δ., φέροντας τή 
μορφή τοῦ ἱδρύματος138.

Καθολικοί

Ἡ Καθολική Ἐκκλησία διαρθρώνεται σήμερα διοικητικά στήν 
Ἑλλάδα ἀπό τίς Ἀρχιεπισκοπές: (α) Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-
Ἄνδρου καί Μητρόπολη παντός Αἰγαίου, (β) Κερκύρας-Ζακύνθου-
Κεφαλληνίας καί Μητρόπολη Ἰονίων Νήσων, (γ) Ἀθηνῶν, (δ) 
Ρόδου, καθώς καί ἀπό τίς Ἐπισκοπές: (α) Σύρου, (β) Θήρας, (γ) 
Κρήτης καί (γ) Χίου, τό Ἀποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, 
τήν Ἑλληνική Καθολική Ἐξαρχία, καί τήν Ἐξαρχία Ἀρμενίων Κα-
θολικῶν. Μετά τήν καταδίκη τῆς Ἑλλάδας μέ τήν ἀπόφαση τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στήν 
ὑπόθεση Καθολική Ἐκκλησία Χανιῶν κατά Ἑλλάδας139, γιά παράβα-
ση τῶν ἄρθρων 6 παρ. 1 καί 14 τῆς Σύμβασης τῆς Ρώμης, ἡ ἑλληνική 
Βουλή ψήφισε τόν Ν. 2731/15-7-1991 (ὅπως τροποποιήθηκε μέ τό 
ἄρθρο 33 τοῦ Ν. 2731/1999)140 «Ρύθμιση θεμάτων διμεροῦς κρατικῆς 
ἀναπτυξιακῆς συνεργασίας καί βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων μή κυ-
βερνητικῶν ὀργανώσεων καί ἄλλες διατάξεις», μέ τό ἄρθρο 33 τοῦ 
ὁποίου ἀναγνωρίστηκε νομική προσωπικότητα τῶν καθολικῶν κα-
θιδρυμάτων, πού εἶχαν συσταθεῖ πρίν τήν εἰσαγωγή τοῦ Ἀστικοῦ 
Κώδικα (23-2-1946). Ἡ λύση ὅμως αὐτή δέν ἱκανοποίησε τό πάγιο 
αἴτημα τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά 
τήν ἀναγνώριση τῆς νομικῆς προσωπικότητας εἰδικῆς μορφῆς τῶν 
καθολικῶν καθιδρυμάτων ὅπως τήν προβλέπει εἰδικῶς τό ἐκκλησια-
στικό δίκαιο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, καί ἡ ὁποία δέν καλύπτεται 
ἀπό δύο μορφές νομικῆς προσωπικότητας (δημόσιου καί ἰδιωτικοῦ 
δικαίου)  προβλέπει τό ἑλληνικό δίκαιο141.

138. Μ. Τατάγια, Τό νομικό καθεστώς τῆς Ἀρμένικης Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα, 
Νομοκανονικά (2 Τευχ.), 2004, σελ. 53-66.

139. ΕὐρΔΔΑ 143/1996/762/963/16.12.1997.
140. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-

κτήρα, 2012, σελ. 60.
141. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 

σελ. 100-101.
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Ἰσραηλίτες

Οἱ Ἰσραηλίτες τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἐνταγμένοι στίς κατά τόπους 
Ἰσραηλιτικές Κοινότητες, τό καθεστώς τῶν ὁποίων ρυθμίζεται κυ-
ρίως ἀπό τό Ν.  2456/1920 «περί Ἰσραηλιτικῶν Κοινοτήτων, τό Β.Δ. 
τῆς 29/29 Μαρτίου 1949, μέ τό ὁποῖο συστήθηκε ὁ Ὀργανισμός Πε-
ριθάλψεως καί Ἀποκαταστάσεως Ἰσραηλιτῶν Ἑλλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.), 
καί ἄλλα νομοθετήματα. Οἱ Ἰσραηλιτικές Κοινότητες ἀναγνωρίζον-
ται ὡς Ν.Π.Δ.Δ.142 (ἄρθρ. 1 Ν. 2456/1920), πού ἐπιδιώκουν φιλαν-
θρωπικούς, θρησκευτικούς, ἐκπαιδευτικούς κ.ἄ. σκοπούς (ἄρθρ. 4 
Ν. 2456/1920) καί αὐτοδιοικοῦνται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῶν 
ἰδιαίτερων καταστατικῶν τους. Γιά τήν προώθηση τῶν ἀνωτέρω 
σκοπῶν τους, οἱ Ἰσραηλιτικές κοινότητες ἔχουν μέχρι σήμερα προ-
βεῖ στήν ἵδρυση πολυάριθμων κοινωφελῶν ἱδρυμάτων, μέ σημαντική 
κοινωνική δραστηριότητα. Στή φορολογία, τέλος, τῶν κληρονομιῶν 
ὅσων Ἰσραηλιτῶν χάθηκαν κατά τόν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο χωρίς ν’ 
ἀφήσουν κληρονόμους, ἀναφέρεται τό Ν.Δ. 656/1948, στό ὁποῖο θά 
ἀκολουθήσει ἐκτενέστερη ἀναφορά στό οἰκεῖο τμῆμα143.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1—

Ἡ ἄσκηση δημοσιονομικοῦ καί διαχειριστικοῦ ἐλέγχου

Ἡ ἰδιότητα τοῦ Ν.Π.Δ.Δ., τήν ὁποία ἡ ἑλληνική νομοθεσία ἔχει 
ἀπονείμει σέ σειρά ἐκκλησιαστικῶν καί θρησκευτικῶν νομικῶν 

προσώπων, συνεπάγεται τήν ὑπαγωγή αὐτῶν σέ δημοσιονομικό καί 
διαχειριστικό ἔλεγχο, ὁ ὁποῖος διενεργεῖται ἀπό τό Δημόσιο Λογι-
στικό ἐπί τῶν «δημοσίων ὑπολόγων». Ὁ ἔλεγχος αὐτός (πού μπορεῖ 

142. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτήρα, 2012, σελ. 61.

143. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 102.
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νά εἶναι τακτικός ἤ ἔκτακτος, προληπτικός ἤ κατασταλτικός), δι-
ενεργεῖται κατά περίπτωση ἀπό τούς Ἐπιθεωρητές Δημοσίων Δια-
χειρίσεων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο 
καί τό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους, καί ἀσκεῖται κατά τίς δια-
τάξεις κυρίως τοῦ Ν. 2362/1995, ὅπως ἀντικαταστάθηκε ἀπό τόν 
Ν. 4270/2014 «Περί Δημοσίου Λογιστικοῦ Ἐλέγχου τῶν δαπανῶν 
τοῦ Κράτους καί ἄλλες διατάξεις. Πιό συγκεκριμένα, στόν ἔλεγχο 
τοῦ Δημοσίου Λογιστικοῦ πρέπει νά θεωρηθεῖ ὅτι ὑπάγονται: α) Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, οἱ κατά τόπους 
μητροπόλεις, οἱ ἐνορίες μέ τούς ἐνοριακούς ναούς, οἱ μονές κ.λπ. β) 
Ἡ Ἀρχιεπισκοπή καί οἱ μητροπόλεις, οἱ ἐνοριακοί ναοί ( σέ συνδ. 
μέ ἄρθρ. 1 παρ. 4 Ν. 590/1977), τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, διότι ἀπο-
τελοῦν Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα μέ τίς προηγούμενες διατάξεις τοῦ Ν. 
4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Νόμου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας καί ἄλλων τινῶν διατάξεων». γ) Οἱ Μητροπόλεις, Μονές 
καί οἱ ἐνορίες τῆς Δωδεκανήσου, διότι ἀποτελοῦν, σύμφωνα μέ 
τήν προαναφερόμενη ἐκτίμηση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Νομικοῦ Συμ-
βουλίου τοῦ Κράτους (142/1979), Ν.Π.Δ.Δ. δ) Οἱ κατά τόπους τῆς 
ἑλληνικῆς ἐπικράτειας Ἰσραηλιτικές Κοινότητες διότι σύμφωνα μέ 
τό ἄρθρ. 1 Ν. 2456/1920 «περί Ἰσραηλιτικῶν Κοινοτήτων» ἔχουν 
συσταθεῖ ὡς Ν.Π.Δ.Δ.144 

Σύμφωνα ἐπίσης μέ γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ 
Κράτους (405/1988) ἡ αὐτοδιοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους δέν κωλύει τίς 
ἁρμόδιες ἀρχές νά ἐνεργοῦν πράξεις ἀνακριτικές (καί) περί διαπράξε-
ως ἤ μή φοροδιαφυγῆς ἤ ἀπάτης σέ βάρος τοῦ Δημοσίου μέσα στήν 
περιοχή τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἤ ἀπό πρόσωπα πού ἐγκαταβιώνουν σέ 
αὐτή145. Εἰδικότερα, ἡ κείμενη νομοθεσία146 προβλέπει τήν ἄσκη-
ση δημοσιονομικοῦ, διαχειριστικοῦ καί οἰκονομικοῦ ἐλέγχου τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων (δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ δικαίου) 
σέ πολλά ἐπίπεδα. Πιό συγκεκριμένα: Σύμφωνα μέ τή διάταξη τῆς 
παρ. 4 τοῦ ἄρθρ. 46 Ν. 590/1977, οἱ πράξεις διαχειρίσεως τῶν περι-
ουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ὑπόκεινται εἰς 
οἰκονομικόν ἔλεγχον, διενεργούμενον ὑπό Ἐπιθεωρητῶν Δημοσίων 

144. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-
ρακτήρα, 2012, σελ. 61.

145. Α. Γέροντας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2005.
146. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
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Διαχειρίσεων, ὁριζομένων διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν 
Οἰκονομικῶν καί Ἐθνικῆς Παιδείας καί θρησκευμάτων».

Μέ τό ἄρθρ. 2 τοῦ Ν. 2343/1995147 «Ἀναδιαμόρφωση ὑπηρεσιῶν 
τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν», συστήθηκε στό Ὑπουργεῖο Οἰκο-
νομικῶν ὁ εἰδικός κλάδος τῶν Οἰκονομικῶν Ἐπιθεωρητῶν, μέ βα-
σική ἁρμοδιότητα τόν διαχειριστικό καί οἰκονομικό ἔλεγχο τῶν 
δημόσιων ὑπολόγων καί δημόσιων διαχειρίσεων, ἄρα καί τῶν δια-
χειριστικῶν ὀργάνων τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ..

Κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους, οἱ ἐν λόγῳ Οἰκονο-
μικοί Ἐπιθεωρητές ἔχουν πρόσβαση σέ κάθε πληροφορία ἤ στοι-
χεῖο τό ὁποῖο ἀφορᾶ τήν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων τους, γιά τή 
διευκόλυνση δέ τοῦ ἔργου τους ἔχουν καθήκοντα καί δικαιώματα 
ἀνακριτικοῦ ὑπαλλήλου. Σύμφωνα καί μέ τόν νέο νόμο Ν. 4270/2014  
«Περί Δημοσίου Λογιστικοῦ Ἐλέγχου τῶν δαπανῶν τοῦ Κράτους», 
ὅπως ἀντικαταστάθηκε ὁ Ν. 2362/1995  τό Γενικό Λογιστήριο τοῦ 
Κράτους ἔχει μεταξύ ἄλλων καί τή γενική ἁρμοδιότητα ἄσκησης 
ἐλέγχου ἐπί τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης τῶν Νομικῶν Προσώπων 
Δημοσίου καί Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, πού ἐπιχορηγοῦνται ἤ χρηματοδο-
τοῦνται μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό.

Τό ἄρθρ. 98 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος προβλέπει μιά δραστική 
μορφή δημοσιονομικοῦ ἐλέγχου ἐπί τῶν Ν.Π.Δ.Δ. (συνεπῶς καί 
τῶν ἐκκλησιαστικοῦ ἤ θρησκευτικοῦ χαρακτήρα) εἰδικῶς ἀπό τό 
Ἐλεγκτικό Συνέδριο148. Κατά τίς διατάξεις τῆς ἐν λόγῳ συνταγμα-
τικῆς παραγράφου, στήν ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου 
ἀνήκουν, μεταξύ ἄλλων, καί ὁ ἔλεγχος τῶν δαπανῶν τοῦ κράτους πού 
στηρίζονται στήν ἀρχή τῆς νομιμότητας149, τῶν λογαριασμῶν τῶν 
δημόσιων ὑπολόγων ἤ ἄλλων νομικῶν προσώπων καί τῶν συμβάσε-
ων150 μεγάλης οἰκονομικῆς ἀξίας στίς ὁποῖες ἀντισυμβαλλόμενος 
εἶναι τό Δημόσιο ἤ ἄλλο νομικό πρόσωπο πού ἐξομοιώνεται μέ τό 
Δημόσιο, καθώς καί ἡ ἐκδίκαση ὑποθέσεων πού ἀναφέρονται στήν 
εὐθύνη τῶν ὑπαλλήλων τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δι-
καίου, γιά κάθε ζημία ἡ ὁποία προκλήθηκε ἀπό δόλο ἤ ἀμέλεια.

147. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
148. Α. Γέροντας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2005, σελ. 233.
149. Α. Γέροντας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2005, σελ.  114.
150. Α. Γέροντας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2005, σελ. 219.
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—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2—

Φόροι- Φορολογικές Ἁπαλλαγές τῶν Ἐκκλησιῶν

Ἡ ἰδιαίτερη φορολογική μεταχείριση, μέ τή μορφή τῶν ὁλικῶν 
ἤ μερικῶν ἀπαλλαγῶν, πού ἐπιφυλάσσει ἡ ἑλληνική ἔννομη 

τάξη γιά τό σύνολο σχεδόν τῶν νομικῶν προσώπων τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας καί τῶν ἄλλων δογμάτων ἤ θρησκευμάτων, ἔχει 
προ καλέσει πλῆθος προβληματισμῶν καί ἐνστάσεων. Τό ζήτη-
μα τῆς ἐπανεξέτασης τῶν ἐν λόγῳ φοροαπαλλαγῶν ἐπανέρχεται 
ἐπι τακτικά στόν δημόσιο διάλογο κάθε φορά πού ἀνακύπτει δη-
μοσιονομική κρίση, ὅπως αὐτή πού συμβαίνει στίς μέρες μας εἴτε 
ὅταν ὑπάρχει γενικευμένη ἰδεολογική σύγκρουση μεταξύ κράτους- 
ἐκκλησίας. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ φόρος ἀποτελεῖ ὑποχρεωτική 
χρηματική παροχή τῶν ἰδιωτῶν πρός τό κράτος γιά τήν κάλυψη 
τῶν δημοσιονομικῶν του ἀναγκῶν. Μέ τήν ἔννοια αὐτή, ἡ ἐπι-
βολή φορολογίας συνιστᾶ γιά μέν τό κράτος μιά ἀπό τίς κυριότερες 
μορφές ἄσκησης τῆς κυριαρχίας του, ὡς πρός δέ τόν φορολογούμε-
νο δημόσια ὑποχρέωση, γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς ὁποίας μποροῦν νά 
ληφθοῦν σέ βάρος του ἀκόμη καί ἐξαναγκαστικά μέτρα. Δέν πρέπει 
νά παραβλέπεται ὅτι, στά κριτήρια ἐπιβολῆς φορολογίας, ἀπει-
κονίζονται πιστά οἱ βαθύτερες πολιτικές, κοινωνικές ἤ οἰκονομικές 
ἀξιολογήσεις τῆς κρατικῆς ἐξουσίας ἔναντι τῶν φορολογουμένων. 

Ἡ φορολογική δικαιοσύνη πρέπει νά ἀποτελεῖ ἀπό τούς κεν-
τρικούς στόχους τῆς κοινωνικῆς καί φορολογικῆς πολιτικῆς τῶν 
σύγχρονων κρατῶν, δεδομένου ὅτι αὐτά δέν πρέπει νά  ἀποβλέπουν 
μέ τή φορολογία σέ ταμιευτικούς ἀποκλειστικά σκοπούς, ἀλλά καί 
στήν ἄμβλυνση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων. Προκειμένου νά κα-
ταδειχθεῖ ἡ τεράστια σημασία πού ἔχει γιά τήν κοινωνική εἰρήνη 
εἰδικά ἡ ἀρχή τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης, ἀξίζει νά σημειω-
θεῖ ὅτι ἡ ἔλλειψή της ἀποτέλεσε ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα κίνη-
τρα μεγάλων ἐπαναστάσεων, οἱ ὁποῖες σημάδεψαν τούς νεότερους 
χρόνους καί πιθανό λόγο ἀνατροπῆς τοῦ ὑπάρχοντος πολιτικοοι-
κονομικοῦ συστήματος.

Ἡ ὑλοποίηση, συνεπῶς, τῆς συνταγματικῆς ἐπιταγῆς περί κα-
τανομῆς τῶν δημοσιονομικῶν βαρῶν μέ κριτήριο τή φοροδοτική 
ἱκανότητα τῶν ἰδιωτῶν ἐπιβάλλει ὥστε ἡ ἑκάστοτε φορολογική 
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πολιτική νά μή γίνεται στή βάση τῆς μαθηματικῆς ἰσότητας (κάτι 
πού στήν πράξη θά ὁδηγοῦσε στήν ἐπιβολή ἴσου ἀκριβῶς φόρου σέ 
κάθε φορολογούμενο) καί ἀνεξάρτητα ἀπό τίς εἰδικές οἰκονομικές 
δυνατότητες τῶν ἰδιωτῶν. Εἶναι εὐνόητο ὅτι ἡ τυχόν ἐφαρμογή 
μιᾶς ἰσοπεδωτικοῦ-ὁριζόντιου χαρακτήρα φορολογικῆς πολιτικῆς 
θά ἐπέφερε τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπό ἐκεῖνα στά 
ὁποῖα στοχεύει ἡ συνταγματική βούληση περί ἐπιτεύξεως τῆς φο-
ρολογικῆς δικαιοσύνης, διότι θά ἀποτελοῦσε μοχλό ἀναπαραγωγῆς 
καί διαιώνισης τῆς κοινωνικοοικονομικῆς ἀνισότητας, μέσα ἀπό 
τήν ἀσύμμετρη ἐπιβολή δημοσιονομικῶν βαρῶν, ἐπιβαρύνοντας σέ 
μεγάλο βαθμό καί τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τοῦ κράτους.

Καθίσταται σαφές151 ὅτι ἡ δίκαιη δημοσιονομική μεταχείριση 
ἐπιβάλλει  τήν ἐφαρμογή τῆς ἀρχῆς τῆς προοδευτικῆς φορολογίας 
μέσῳ αὐξητικῶν ἤ μειωτικῶν κλιμάκων, μέ τίς ὁποῖες οἱ φορολο-
γούμενοι ταξινομοῦνται εἰδικότερα βάσει τῆς πραγματικῆς τους 
φοροδοτικῆς ἱκανότητας152. Σέ ἐφαρμογή, συνεπῶς, τῆς ἀρχῆς τῆς 
προοδευτικῆς φορολογίας, οἱ οἰκονομικά ἰσχυρότεροι ὑποβάλλον-
ται σέ φορολογική κλίμακα μέ ὑψηλότερους συντελεστές καί οἱ 
οἰκονομικά ἀσθενέστεροι σέ ὑποκλιμάκωση τῶν φορολογικῶν τους 
ὑποχρεώσεων, μέ κριτήριο πάντοτε τήν περιορισμένη ἱκανότητά 
τους πρός φορολογική συνεισφορά.

Ἡ φορολόγηση τῶν θρησκειῶν-ἐκκλησιῶν, τῶν γνωστῶν καί τῆς 
ἐπικρατούσας διέπεται ἀπό τήν ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας 
(ἄρθρο 13 Συντ.) καί τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης-ἰσότητας (ἄρθρο 
4 παρ. 5). Ὁ χαρακτηρισμός μέ βάση τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγμα-
τος περί ἐπικρατούσας θρησκείας σέ καμία περίπτωση δέν δικαιο-
λογεῖ καμία εὐνοϊκή μεταχείριση σέ βάρος τῶν λοιπῶν «γνωστῶν» 
θρησκειῶν. Ὡς ἐπακόλουθο τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης εἶναι 
τό κράτος νά πρέπει νά θεσπίζει φοροαπαλλαγές μόνο γιά λόγους 
γενικοῦ συμφέροντος, ἐπαρκῶς αἰτιολογημένα. Ἡ Ἑλληνορθόδο-
ξη Ἐκκλησία μέ τίς ἐπιμέρους ὀργανωτικές δομές της καθώς καί οἱ 
Ἰσραηλίτικες Κοινότητες  ἔχουν ὡς ἐπιπλέον ἔρεισμα γιά τίς εἰδικές 
φοροαπαλλαγές τους τή νομική τους φύση ὡς Ν.Π.Δ.Δ., κάτι πού 

151. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων-Ζη-
τήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, τόμ. 63, 2008, 
σελ. 7.

152. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 141.
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στεροῦνταν τά ὑπόλοιπα θρησκεύματα-ἐκκλησίες μέχρι τόν νόμο 
3842 τοῦ 2010 «Ἀποκατάσταση Φορολογικῆς Δικαιοσύνης, ἀντι-
μετώπιση φοροδιαφυγῆς καί ἄλλες διατάξεις» πού καθιερώνει φορο-
απαλλαγές σέ ὅλα τά θρησκευτικά νομικά πρόσωπα, ἀνεξαρτήτως 
τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος πού τά διέπει, ὅπως μάλιστα καί ὀργανι-
σμοῦ φιλανθρωπικοῦ καί κοινωφελοῦς χαρακτήρα.

Σέ κάθε ἐποχή, ἔτσι καί σήμερα, ἡ μερική ἤ ὁλική ἐξαίρεση ὁρι-
σμένων κοινωνῶν ἀπό τίς φορολογικές ὑποχρεώσεις ἀντιμετωπι-
ζόταν μέ ἰδιαίτερη ἐπιφυλακτικότητα ἤ καχυποψία ἀπό τούς 
ὑπόλοιπους φορολογούμενους, προκαλώντας τήν σύγκρουση ἀνά-
μεσα στὶς κοινωνικές ὁμάδες. Στάση ἀσφαλῶς δικαιολογημένη, τόσο 
ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ φορολογική ὑποχρέωση ἀποτελεῖ, ἰδιαίτερα 
σέ περιόδους οἰκονομικῆς κρίσης ὅπως αὐτή πού βιώνουμε σήμερα, 
ἴσως τήν ἐπαχθέστερη ἀπό τίς δημόσιες ὑποχρεώσεις κάθε πολίτη, 
ὅσο καί ἀπό τήν ἱστορία τῶν δημοσιονομικῶν πού οἱ φοροαπαλ-
λαγές πολλές φορές δέν ἀποτελοῦσαν παρέμβαση τοῦ Κοινωνικοῦ 
κράτους153 πρός τίς ἀσθενέστερες ἤ θιγόμενες κοινωνικές ὁμάδες 
ἀλλά ἐκδήλωση μιᾶς ἀδικαιολόγητης προνομιακῆς μεταχείρισης 
ὁρισμένων προσώπων ἢ καί ὁλόκληρων κοινωνικῶν ὁμάδων, μέ τήν 
αἴσθηση μάλιστα ὅτι τό Κράτος ποτέ δέν «χαρίζει» τούς φόρους 
ὅσους ἀπαλλάσσει, ἀλλά στήν πραγματικότητα τούς μετακυλύει 
στούς ὤμους τῶν ἄλλων φορολογούμενων οἱ ὁποῖοι κατά κανόνα 
εἶναι καί οἱ οἰκονομικά ἀσθενέστεροι καί φυσικά πιό προσβάσιμοι 
στό νά φορολογηθοῦν πολλαπλά154.

Μέ βάση τό σύνολο τῶν φορολογικῶν ρυθμίσεων τῆς ἑλληνικῆς 
ἔννομης τάξης, διαπιστώνουμε ὅτι αὐτή προβλέπει παγίως ἐκτε-
ταμένες φορολογικές ἀπαλλαγές γιά ὅλα σχεδόν τά γνωστά θρη-
σκεύματα, αἰτιολογημένα καί μέ κριτήριο ξεκάθαρα πλέον τόν πνευ-
ματικό, κοινωφελῆ, μή κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα, ἐνῶ ἀντίθετα 
σέ κάθε ἄλλη τους δραστηριότητα ἔξω ἀπό αὐτούς τούς σκοπούς 
φορολογεῖται κανονικά. Οἱ ρυθμίσεις αὐτές, ὡστόσο δέν ἔχουν κω-
δικοποιηθεῖ σέ ἕνα ἑνιαῖο νομοθετικό κείμενο καί βρίσκον ται 
διάσπαρτες στό δαιδαλῶδες σύστημα τῆς φορολογικῆς νομοθεσίας. 

153. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 74.
154. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων-

Ζητήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς  Νομοθεσίας, τόμ. 63, 2008, 
σελ. 8.
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Μέ τήν παρακάτω ὅσο τό δυνατό, πιό ἀντιπροσωπευτική  ἔκθεση 
τῶν κρισιμότερων ρυθμίσεων θά γίνει ἀπόπειρα νά παρατεθεῖ πώς ὁ 
φορολογικός νομοθέτης χώρας μᾶς ἐκδηλώνει τήν πρόθεσή του νά 
ἀντιμετωπίσει μέ εἰδικὸ τρόπο τή δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν κοινοτήτων ὑπό τήν σκέπη τῶν 
διατάξεων τοῦ Συντάγματος. Τό ἑλληνικό φορολογικό σύστημα 
ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα τό πλέον χαρακτηριστικό, γιά τήν πάγια 
πολυνομία του, χωρίς ἑνιαία οἰκονομική πολιτική, γεγονός τό ὁποῖο 
πρέπει κυρίως νά ἀποδοθεῖ στήν ἔλλειψη σταθερῶν οἰκονομικῶν 
ἀξόνων, συστηματικῆς ἐσωτερικῆς ἑνότητας καί δια χρονικῆς 
συνέχειας τῆς φορολογικῆς μας πολιτικῆς καί ἀντίληψης155. Γι’ αὐτό 
τόν λόγο σημαντική εἶναι καί ἡ παρέμβαση τῶν διοικητικῶν δικα-
στηρίων ὥστε σέ ὅλον αὐτόν τόν νομοθετικό κυκεώνα, ὡς πρός τήν 
ἐφαρμογή του νά διαφυλαχθεῖ τό Σύνταγμα καί συγκεκριμένα οἱ θε-
μελιώδεις ἀρχές τῆς φορολογικῆς καί θρησκευτικῆς ἰσότητας. 

Ἡ ἀλληλένδετη σχέση μεταξύ Φορολογικῆς  
καί Θρησκευτικῆς ἰσότητας

Οἱ φορολογικές ἀπαλλαγές μπορεῖ νά εἶναι: Ὑποκειμενικές ἤ 
ἀντικειμενικές, ἀναλόγως τοῦ ἐάν οἱ προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους 
συνδέονται μέ τόν ἴδιο τό φορολογούμενο ἤ τά φορολογητέα περι-
ουσιακά του στοιχεῖα ἀντίστοιχα. Ὁλικοῦ ἤ μερικοῦ χαρακτήρα, μέ 
κριτήριο τῆς διάκρισης τή χορήγηση ἀπαλλαγῆς στό σύνολο ἤ σέ 
ποσοστό τῆς φορολογητέας ὕλης. Ἐπειδή ὅμως κάθε φορολογική 
ἀπαλλαγή, ὁποιασδήποτε ἔκτασης καί ἄν εἶναι αὐτή, συνιστᾶ προ-
νομιακή ἐξαίρεση ἀπό τίς ἀρχές τῆς καθολικότητας τοῦ φόρου καί 
τῆς φορολογικῆς ἰσότητας, ἡ θέσπισή της πρέπει νά δικαιολογεῖται 
μέ τρόπο ὁρισμένο, σαφῆ καί ἐπαρκῆ, μέ μοναδικό ἄξονα ὅπως προ-
αναφέρθηκε τό δημόσιο-κοινωνικό συμφέρον. Τότε καί μόνον οἱ 
φορολογικές ἀπαλλαγές παρίστανται ἀπό συνταγματικῆς πλευρᾶς 
νομιμοποιημένες (78 παρ. 4 καί 4 παρ 5 Συντ.), καί δέν καταστρα-
τηγοῦν τό Σύνταγμα156. Οἱ ἀνωτέρω ἐπισημάνσεις ἰσχύουν, καί γιά 
τό σύνολο τῶν γνωστῶν θρησκευμάτων τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, 

155. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές  Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων - 
Ζη τήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς  Νομοθεσίας, τόμ. 63, 2008, 
σελ. 7.

156. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 868.
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τά ὁποῖα χαίρουν ἐκτεταμένων φοροαπαλλαγῶν. Ἀνάλογη δικαιο-
λογημένη εὐνοϊκή φορολογική μεταχείριση τήν ὁποία προβλέπει ὁ 
φορολογικός νομοθέτης γιά τά χαμηλοῦ ὕψους εἰσοδήματα ἤ τήν 
προστασία εὐπαθῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ (εἰδικές περιστάσεις 
φυσικῶν καταστροφῶν, παραμεθόριων περιοχῶν, νησιωτικότητα 
κ.ἄ.) ἤ γιά τήν τόνωση τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς 
μέσῳ τῆς παροχῆς φορολογικῶν κινήτρων ἐπιβάλλεται κατ’ ἀρχήν 
νά τηρεῖται, γιά τούς ἴδιους προφανεῖς λόγους φορολογικῆς δι-
καιοσύνης ἀλλά καί ἀντίστοιχης οἰκονομικῆς πολιτικῆς, καί ἔναντι 
ἐκείνων τῶν νομικῶν προσώπων τῶν ὁποίων, σύμφωνα μέ κατα-
στατικό τους ἤ τή δραστηριότητα πού πραγματικά ἀναπτύσσουν, 
δέν ἔχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, προσφέρουν στό κοινωνικό 
σύνολο ἤ ἀνάγονται στή δημόσια σφαίρα157.

Ὁ φορολογικός νομοθέτης λαμβάνοντας ὑπόψη τόν μή κερδο-
σκοπικό χαρακτήρα τῶν θρησκευμάτων ἀλλά καί τῆς πλειονότητας 
τῶν νομικῶν τους προσώπων ἤ ὀργανωτικῶν ὑποδιαιρέσεων, ἐπι-
φυλάσσει ὡς πρός αὐτά εὐνοϊκή, κατά κανόνα, ἀντιμετώπιση. Δέν 
πρέπει, ἄλλωστε, νά παραβλέπεται ὅτι αὐτή ἡ φιλικά προσκείμενη 
πρός τά θρησκεύματα γενικότερη κρατική οἰκονομική πολιτική καί 
ἐνίσχυση ἀνταποκρίνεται στή σύγχρονη θεώρηση τῆς θρησκείας ὡς 
ἑνός ἰδιαιτέρως σημαντικοῦ κοινωνικοῦ φαινομένου, πού καθορίζει 
τόν καθημερινό τρόπο ζωῆς καί συμπεριφορᾶς ἑνός μεγάλου τμήμα-
τος τοῦ πληθυσμοῦ, στά μέλη τοῦ ὁποίου ἀναπτύσσει συνήθως 
αἰσθήματα ἀλληλεγγύης καί ἀλτρουϊσμοῦ158. 

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι πολλά ἀπό τά εὐρωπαϊκά κράτη ἀντι-
μετωπίζουν σήμερα μέ θετική ματιά τήν προοπτική οἰκονομικῆς 
ἐνίσχυσης ὁρισμένων πλευρῶν τῶν δραστηριοτήτων τῶν διαφόρων 
ἐκκλησιαστικῶν καί θρησκευτικῶν κοινοτήτων, καθώς τό σύγχρονο 
κράτος ἐνδιαφέρεται γιά τήν προώθηση ὁποιασδήποτε θρησκευτι-
κοῦ χαρακτήρα ἤ μή δραστηριότητας πού παράγει ὠφέλεια γιά τό 
κοινωνικό σύνολο. Ἐάν λοιπόν ἡ θρησκεία ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη κοι-
νωνικό φαινόμενο, καί μάλιστα μαζικό, τότε οἱ διάφορες ἐκκλησίες  

157. Ι. Φωτόπουλος, Ἡ ἔννοια τῶν μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα νομικῶν 
προσώπων, γιά τήν ἐφαρμογή τῆς φορολογίας εἰσοδήματος, ΔΕΕ (2003) σελ. 1213.

158. Κ. Παπαγεωργίου, Τό φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005 
σελ. 49.
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πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται ὡς κοινωνίες πολιτῶν159, ἰσάξιες μέ  
ἄλλες κοινωνικές ὁμάδες. Γιά τόν ἴδιο ὅμως λόγο, δέν ἐπιτρέπε-
ται νά ὑπάρχει, ἀπό τήν πλευρά τοῦ σύγχρονου κράτους, λόγος 
προτίμησης τῆς θρησκευτικῆς πίστης ἀπό μιά ἄλλη. Βέβαια, ἴσως 
ἡ ἰδιαίτερη κοινωνική παρουσία καί προσφορά κάθε θρησκευτικῆς 
κοινότητας πρέπει ἀποτελέσει κριτήριο ἀνάλογης μεταχείρισής της 
ἀπό τό Κράτος τόσο θεσμικά ὅσο καί πρακτικά.

Ἀπό συνταγματική ὡστόσο ἄποψη, ἡ ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς 
ἰσότητας ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκευμάτων πού, ὅπως προα-
ναφέρθηκε, προστατεύεται τόσο ἀπό τό ἄρθρ. 13 Συντ. ἀλλά καί 
τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ἄρθρο 9), 
σέ συνδυασμὸ μέ τήν ἀρχή τῆς φορολογικῆς ἰσότητας (ἄρθρ. 4 παρ. 
1 καί 5 Συντ.) ἐπιτάσσει ὥστε ἡ φορολογική πολιτική νά μήν προ-
βαίνει σέ ἄνιση μεταχείριση τῶν θρησκευμάτων (ἀνεξαρτήτως προσ-
φορᾶς). Συνεπῶς, τυχόν εἰδικά φορολογικά προνόμια ἤ ἀπαλλαγές 
ὑπέρ ὁρισμένης καί μόνον θρησκείας καί ὄχι ὅλων τῶν γνωστῶν 
θρησκειῶν, ἔρχονται σέ εὐθεία ἀντίθεση πρός τό Σύνταγμα καί 
τήν Ε.Σ.Α.Α. Τά ὑπέρ ὁρισμένης Ἐκκλησίας φορολογικά προνόμια 
πρέπει νά ἐπεκτείνονται σέ κάθε γνωστή θρησκεία τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐπικράτειας. Καί αὐτό διότι, προφανῶς ἡ χορήγηση φοροαπαλ-
λαγῶν σέ ὁρισμένα θρησκεύματα, κατ’ ἀποκλεισμό ἄλλων συνιστᾶ 
σοβαρή οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν πρώτων, ἀφοῦ οἱ ἀπαλλακτικοί 
φόροι δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό ἔμμεση οἰκονομική συνεισφορά. 
Βέβαια, μιά ρύθμιση μέ κριτήριο τό γενικό συμφέρον τῆς Κοινωνίας 
καί τήν Ἀρχή τῆς Ἀναλογικότητας θά μποροῦσε συνταγματικά νά 
ὑποστηριχθεῖ καί νά κατοχυρωθεῖ πρός ὄφελος ἑνός Κοινωνικοῦ 
κράτους. 

Ἰδιαίτερη περίπτωση προνομιακῆς φορολογικῆς καί τελωνειακῆς 
μεταχείρισης ἀποτελεῖ τό Ἅγιο Ὄρος καί οἱ μονές του160, ἀφοῦ ἐδῶ 
οἱ ἀπαλλαγές προβλέπονται ρητά ἀπό τή διάταξη τοῦ ἄρθρ. 105 
παρ. 5, ἐδ. β΄, Σύν., ὅπου ὁρίζεται ὅτι: «Μέ νόμο... καθορίζονται... τά 
τελωνειακό καί φορολογικά πλεονεκτήματα τοῦ Ἁγίου Ὄρους». Τή 
συνταγματική αὐτή πρόβλεψη ἐξειδικεύουν οἱ ρυθμίσεις τῶν ἄρθρων 

159. Ε. Βενιζέλος, Σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 42-46.
160. Ι. Κονιδάρης, Ἰδιαίτερα Ἐκκλησιαστικά Καθεστῶτα στήν Ἑλληνική Ἐπι-

κράτεια, 2012, σελ. 96.
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12, 167, 168  1 καί 170 Κ.Χ.Α.Ο. καθώς καί τοῦ ἄρθρ. 2 Ν.Δ./1926, πού 
φέρει τόν τίτλο «Πλεονεκτήματα καί ἀσυδοσίαι Ἁγίου Ὄρους»161.

Φορολογία εἰσοδήματος

Ὁ φόρος εἰσοδήματος ἐπιβάλλεται στό εἰσόδημα πού πραγμα-
τοποιοῦν στήν ἑλληνική ἐπικράτεια σέ ὁρισμένη χρονική περίοδο 
τά φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἰθαγένεια καί 
τόν τόπο κατοικίας ἤ διαμονῆς τους. Ἡ ἐπιβολή εἰδικῶς τοῦ φόρου 
εἰσοδήματος ἔχει ὡς κύρια γενεσιουργό της αἰτία τήν κάλυψη τῶν 
ταμιευτικῶν ἀναγκῶν τοῦ κράτους162. Ὡστόσο, δέν πρέπει νά πα-
ραβλέπεται ὅτι, ἀφοῦ τό ὕψος τοῦ εἰσοδήματος ἀποτελεῖ προσδι-
οριστικό παράγοντα τῆς ἀγοραστικῆς καί γενικότερα τῆς οἰκονο-
μικῆς δύναμης τῶν φορολογουμένων, εἶναι δυνατή, εἰδικῶς μέσα 
ἀπό τή φορολογία εἰσοδήματος, ἡ χάραξη οἰκονομικῆς πολιτικῆς 
μέ καθοριστικές, βραχυπρόθεσμες ἤ μακροπρόθεσμες, συνέπειες 
ὡς πρός τήν ἄμβλυνση ἤ ὄξυνση τῶν οἰκονομικῶν ἀνισοτήτων καί 
τήν ἐμπέδωση ἤ μή τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Ἀπό τήν πρώτη 
ἤδη συστηματική φορολόγηση τοῦ εἰσοδήματος στό νεοελληνικό 
κράτος, πού ἐπιτεύχθηκε μέ τόν Ν. 1640/1919 «Περί φορολογίας 
τῶν καθαρῶν προσόδων», προβλέφθηκε ἰδιαίτερη μεταχείριση τῶν 
θρησκευτικῶν νομικῶν προσώπων, μέ τή μορφὴ τῆς ἀπαλλαγῆς 
τους ἀπό τόν φόρο ἐπί τῶν εἰσοδημάτων πού αὐτά εἰσέπρατταν 
ἀπό οἰκοδομές καί γαῖες. Εἰδικότερα, μέ τό ἄρθρο 9 παρ. 4 τοῦ Ν. 
1640/1919 ἀπαλλάσσονταν τά εἰσοδήματα ἀπό «α΄) Τά ἀκίνητα 
τά ἀνήκοντα εἰς τό Δημόσιον, τούς Δήμους ἤ Κοινότητας καί τά 
ἀνήκοντα εἰς φιλανθρωπικά καί ἐκπαιδευτικά μή ἰδιωτικῆς φύσε-
ως καθιδρύματα καί χρησιμοποιούμενα ἀποκλειστικῶς διά τήν 
ἐγκατάστασιν καί λειτουργίαν αὐτοῦ τούτου τοῦ καθιδρύματος, ἔτι 
δέ τά ἀνήκοντα εἰς ξένα θρησκεύματα καί δόγματα καί χρησιμο-
ποιούμενα πρός ἐγκατάστασιν τῶν λειτουργῶν αὐτῶν καί διεκπε-
ραίωσιν τῶν θρησκευτικῶν των ὑποθέσεων. β΄) Οἱ ναοί καί αἱ ἱεραί 
μοναί... η΄) Τά ἀκίνητα τά ἀνήκοντα εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, τήν 
Ἱεράν Μονήν  «Ἅγιος Ματθαῖος» καί τήν Ἱεράν Μονήν Πάτμου». 

161. Ν. Ἀντωνόπουλος, Ἡ Συνταγματική Προστασία τοῦ Ἁγιορείτικου Κα-
θεστῶτος, 1958, σελ. 275.

162. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Εἰδικό Μέρος), 1999, σελ. 51, Κ. 
Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 235.
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Ὡς πρός τά εἰσοδήματα ἀπό γαῖες, τό ἄρθρο 12 παρ. 3 τοῦ ἴδιου 
νόμου: «Ἁπαλλάσσονται τοῦ φόρου: α΄)... β΄) Τά ἀκίνητα τά ἀνήκον-
τα στό Δημόσιον καί τούς Δήμους ἤ Κοινότητας, εἰς τόν Πανάγιον 
Τάφον, τήν Μονήν Σινᾶ «Ἅγιος Ματθαῖος» καί τήν Ἱεράν Μονήν 
Πάτμου, ἔτι δέ εἰς τάς ἀπό τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου καί 
τῶν Μοναστηριακῶν Ἐπιτροπῶν Κρήτης καί Σάμου ἐξαρτωμένας 
Ἱεράς Μονάς...»163. 

Ὁ Ν. 1640/1919 παραχώρησε τή θέση του στά Ν.Δ. 3323/1955 
«Περί φορολογίας τοῦ εἰσοδήματος» καί 3843/1958 «Περί φορο-
λογίας εἰσοδήματος νομικῶν προσώπων». Οἱ ἀλλεπάλληλες τρο-
ποποιήσεις τῶν παραπάνω δύο μακρόβιων νομοθετημάτων ὁδήγη-
σαν στήν κωδικοποίησή τους μέ τήν ἔκδοση τοῦ προϊσχύοντος 
Ν. 2238/1994 «Κύρωση τοῦ Κώδικα Φορολογίας Εἰσοδήματος», ὁ 
ὁποῖος ρύθμιζε τή φορολόγηση τοῦ εἰσοδήματος τόσο τῶν φυ-
σικῶν προσώπων (Ἄρθρα 1-97), ὅσο καί τῶν νομικῶν προσώπων 
(Ἄρθρα 98-118), μέχρι τήν κατάργησή του ἀπό τόν νέο Κώδικα Φο-
ρολογίας Εἰσοδήματος τοῦ Ν. 4172/2013 πού καταρτίστηκε κάτω 
καί ἀπό τήν πίεση τῆς δημοσιονομικῆς ὕφεσης. Ἀκόμα ὡστόσο καί 
σήμερα (μέ βάση τόν Ν. 3842/2010 Περί Φορολογικῆς Δικαιοσύνης 
καί ἀντιμετώπισης Φοροδιαφυγῆς) κάτω ἀπό τίς πιεστικές ἀνάγκες 
τῆς οἰκονομικῆς κρίσης τά ἠμεδαπά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσω-
πα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα ὑπόκεινται σέ φορολογία γιά τό 
τμῆμα τοῦ καθαροῦ εἰσοδήματος πού προέρχεται ἀπό τήν ἐκμίσθω-
ση ἀκινήτων καί τίς κινητές ἀξίες (20%)164, δηλαδή σέ κάθε εἰσόδημα 
πού ἀφορᾶ ἐμπορική δραστηριότητα καί δέν ἐξυπηρετεῖ  θρησκευ-
τικό, κοινωφελῆ, φιλανθρωπικό, σκοπό.

Φόρος εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων-Μισθολογικά κληρικῶν

Μέ τή θέσπιση τοῦ Α.Ν. 536/1945 «Περί ρυθμίσεως τῶν ἀποδο-
χῶν τοῦ Ὀρθοδόξου ἐφημεριακοῦ Κλήρου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ τρό-
που πληρωμῆς αὐτῶν καί περί καλύψεως τῆς σχετικῆς δαπάνης» 
(Α΄ 226), ὅπως αὐτός συμπληρώθηκε μέ τόν Α.Ν. 469/1968 «Περί μι-
σθολογικῆς διαβαθμίσεως τοῦ ἐφημεριακοῦ Κλήρου τῆς Ἐκκλησίας 

163. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 133.

164. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-
ρακτήρα, 2012, σελ. 74-75.
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τῆς Ἑλλάδος»165, τήν καταβολή τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐφημερίων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνέλαβε τό Ἑλληνικό Δημόσιο. Στήν εὐθύνη 
τοῦ Δημοσίου περιῆλθαν ἀργότερα καί οἱ ἀποδοχές τῶν ἀρχιερέων, 
μέ τήν ψήφιση τοῦ ἄρθρ. 8 τοῦ Ν. 1041/1980 «Περί αὐξήσεως τῶν 
ἀποδοχῶν τῶν Δημοσίων ἐν γένει ὑπαλλήλων κ.λπ.». Τό γεγονός 
ὅμως ὅτι μόνον ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
καλύπτεται ἀπό τό Δημόσιο Ταμεῖο, ἔχει ἤδη προκαλέσει μιά ἐνδια-
φέρουσα συζήτηση γιά τήν ἐπέκταση τῆς κρατικῆς μισθοδοσίας καί 
στούς κληρικούς ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν. Ἡ ρύθμιση αὐτή 
ἐφαρμόζεται ἤδη ἀπό πολλά ἔτη σέ διάφορες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊ-
κῆς Ἕνωσης, καί κρίνεται ὅτι οἱ συνθῆκες ἔχουν ἤδη ὡριμάσει γιά 
τήν καθιέρωσή της καί στή χώρα μας. Διευκρινίζεται ὡστόσο ὅτι 
τήν ἐν λόγῳ ρύθμιση ἐπιβάλλει ἡ ἴδια ἡ ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς 
ἰσότητας. Συνεπῶς ἐπισημαίνεται ἀπό τή θεωρία ὅτι λόγοι θρησκευ-
τικῆς ἰσότητας ἐπιβάλλουν τή «δημοσιονομική κάλυψη τῆς μισθο-
δοσίας τῶν λειτουργῶν καί τῶν ἄλλων γνωστῶν θρησκειῶν. Αὐτό 
ἄλλωστε γίνεται ἐν μέρει, ἐφόσον ὁ μουφτής, π.χ., εἶναι δημόσιος 
λειτουργός»166. Ὡστόσο, ὑπάρχει καί ἡ ἀντίθετη μέ δυναμικά ἐπι-
χειρήματα ἄποψη τῆς θεωρίας πώς ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου ἀφορᾶ 
αὐτούς πού ὑπηρετοῦν ἀποκλειστικά τό ὀρθόδοξο δόγμα καθώς 
ἡ ἀνάληψη τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἑλληνορθόδοξου κλήρου ἀπό τό 
κράτος ἔγινε ὡς ἀνταπόδοση τῆς προσφορᾶς τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
περιουσίας σέ διάφορες κρίσιμες περιόδους τῆς σύγχρονης ἑλλη-
νικῆς ἱστορίας καί τῆς ἰδιαίτερη σχέσης τῆς Ἐκκλησίας μέ τή συν-
τριπτική πλειοψηφία τοῦ λαοῦ. Τό 96% τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί μο-
ναστηριακῆς περιουσίας περιῆλθε στό κράτος σταδιακά τό 1833, τό 
1917, τό 1952, τό 1987167.

Ἐπιπλέον οἱ κληρικοί, παρά τό γεγονός τῆς κρατικῆς μισθοδοσίας 
τους, θεωροῦνται κατά κύριο λόγο θρησκευτικοί λειτουργοί (καί ὄχι 
δημόσιοι ὑπάλληλοι ἤ ὑπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.), λόγῳ τῆς προέχουσας 
θρησκευτικῆς φύσης τῶν καθηκόντων καί ἁρμοδιοτήτων τους. Μέ 
αὐτή τή δικαιολογητική βάση μποροῦν, πλήν τῆς θέσης τους σέ 

165. Ν. Μπάρμπας, Φορολογία εἰσοδήματος Φυσικῶν καί Νομικῶν προσώπων, 
2003, σελ. 28.

166. Ε. Βενιζέλος, Οἱ Σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας, 2000, σελ. 110-112.
167. Φ. Σπυρόπουλος, Ἡ Πρόκληση τῆς Ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος, Ἰν-

στιτοῦτο Στρατηγικῶν καί Ἀναπτυξιακῶν Μελετῶν, 2013, σελ. 197-198.
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ναό, νά κατέχουν καί δεύτερη παράλληλη θέση στόν δημόσιο τομέα, 
ὅπως ἐκπαιδευτικοῦ λειτουργοῦ ἤ ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου, ἐξαι-
ρούμενοι τῶν σχετικῶν περιορισμῶν τοῦ Ν. 1256/1982 «Γιά τήν πο-
λυθεσία κ.λπ.». Ἀκόμη, οἱ τακτικές ἀποδοχές τῶν ἐφημερίων προσ-
αυξάνουν μέ τά ὑποχρεωτικά τέλη (ἤ «δικαιώματα», ὅπως ἀλλιῶς 
λέγονται), πού καταβάλλονται γιά τήν ἔκδοση ἀδειῶν γάμου, δια-
ζυγίων κ.λπ.168

Τό σύνολο αὐτῶν τῶν εἰσοδημάτων ὑπόκειται στόν προβλεπόμε-
νο γιά ὅλους τούς μισθωτούς φόρο εἰσοδήματος ἀπό μισθωτές ὑπη-
ρεσίες, στόν ὁποῖο γενικῶς ἀνήκει κάθε περιοδική παροχή ἀπό μι-
σθούς, ἡμερομίσθια, ἐπιδόματα, συντάξεις κ.λπ. Ζήτημα, ὡστόσο, 
ἀμφισβητούμενο ἀποτελεῖ ἡ φορολογική ἀντιμετώπιση τῶν λεγόμε-
νων «τυχερῶν», πού εἶναι τά φιλοδωρήματα τά ὁποῖα οἱ πιστοί 
προσφέρουν στούς κληρικούς γιά τήν τέλεση μυστηρίων ἤ ἄλλων 
ἱεροπραξιῶν, καί τά ὁποῖα συχνά, στίς μεγαλύτερες τουλάχιστον 
ἐνορίες, ἀποτελοῦν μεγάλα χρηματικά ποσά. Ἡ παλαιότερη νομο-
λογία εἶχε κρίνει τά τυχερά ἀφορολόγητα μέ τό (μή πειστικό) ἐπι-
χείρημα ὅτι αὐτά δέν προέρχονται ἀπό τή ἐκμετάλλευση κεφαλαίου 
ἤ ἐργασίας. Μεταγενέστερα, ὡστόσο, οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Ἐπικρατείας 2349/2001 καί ΣτΕ 1473/2002, κάνοντας ἕνα βῆμα 
περιστολῆς τοῦ καθεστῶτος αὐτῆς τῆς ἰδίομορφης φοροδιαφυγῆς, 
νομολόγησαν ὅτι, ἄν τά τυχερά καταβάλλονται κατά τρόπο πάγιο, 
περιοδικό ἤ ὑποχρεωτικό, τότε συνιστοῦν μισθολογική προσαύξη-
ση τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐφημερίων καί συνεπῶς πρέπει νά φορολο-
γοῦνται ὡς εἰσοδήματα ἀπό μισθωτές ὑπηρεσίες, σύμφωνα μέ τό 
τότε ἄρθρο 45 παρ. 1 Ν. 2238/1994. Οἱ ἀποφάσεις βέβαια αὐτές δέν 
μποροῦν νά ἔχουν γενικότερη ἐφαρμογή, διότι ἀφοροῦν τό εἰδικό 
ὑπηρεσιακό καί μισθολογικό καθεστώς τῶν ἐφημερίων τοῦ Πανελ-
ληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύματος τῆς Τήνου, ἡ ὀργάνωση καί λειτουργία 
τοῦ ὁποίου διέπεται ἀπό τίς εἰδικές ἐκκλησιαστικές Κανονιστικές 
Διατάξεις 31/1972 «Περί ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἐν Τήνω Πανελ-
ληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου» καί 8/1970 «Περί 
διοικήσεως, λειτουργίας καί διαχειρίσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ 
Ἱδρύματος Εὐαγγελίστριας Τήνου», ἡ ἐφαρμογή τῶν ὁποίων ἐπι-

168. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευ μά των - 
Ζητήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, Τόμ. 63, 2008, 
σελ. 11.
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τρέπει τή φορολογική ἀντιμετώπιση τῶν χρηματικῶν ποσῶν πού 
προσφέρονται στούς κληρικούς τοῦ συγκεκριμένου προσκυνήματος 
ὡς εἰσόδημα ἀπό μισθωτές ὑπηρεσίες, διότι εἰσπράττονται μέ τρόπο 
πάγιο καί περιοδικό μέ μιά διαδικασία πού ὁμοιάζει στήν καταβολή 
μισθοῦ ἀπό τόν ἐργοδότη169.

Ἡ ἀναφερόμενη ρύθμιση καί σκεπτικό, θά μποροῦσε, νά ἀπο-
τελέσει παράδειγμα γιά ἀνάλογη νομοθετική φορολογική ρύθμιση 
ὅλων τῶν ποσῶν πού εἰσπράττονται γιά τήν τέλεση ἱεροπραξιῶν σέ 
ὅλη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια, πού «ἐθιμικά», καταβάλλονται στούς 
ἱερεῖς, δημιουργώντας πολλές φορές ἕνα σεβαστό κομπόδεμα, καθώς 
ἡ Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ παραδοσιακά τήν κοινωνική ζωή τοῦ μέσου 
Ἕλληνα σέ κάθε του βῆμα (βάπτιση, γάμος, κηδεία), ὥστε νά πε-
ριορισθοῦν αὐτές οἱ περιπτώσεις φοροδιαφυγῆς. Ἐπειδή ὅμως μιά 
τέτοια νομοθετική διευθέτηση θά προσέκρουε, πέρα τῆς ἀπροθυμίας  
πρός αὐτή γιά συμμόρφωση ὅσων εὐνοοῦνται ἀπό τήν ὑφιστάμενη 
ἀπαράδεκτη κατάσταση170, μέ ὑποκριτικές αἰτιολογίες καί ἐπειδή 
λειτουργικά θά ὑπῆρχαν καί ἄλλες πρακτικές δυσκολίες ἐφαρμογῆς 
της, μέρος τῆς θεωρίας ὑποστηρίζει σθεναρά τή λύση τῆς καθολικῆς 
ἀπαγόρευσης τῆς εἴσπραξης τῶν τυχερῶν, ὅπως ἐξάλλου ἔχει πρό 
πολλοῦ προτείνει ὁ ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.)

Τό ζήτημα τοῦ «πόθεν ἔσχες»

Ἡ ἐκκλησιαστική κρίση πού συγκλόνισε τόν δημόσιο βίο τῆς 
χώρας κατά τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2005, μέ κύρια ἀφορμή τίς ἀπο-
καλύψεις περί σοβαρῶν οἰκονομικῶν σκανδάλων ἀπό ἐκπρόσω-
πους τῆς Ἐκκλησίας, ἐπανέφερε μέ ἐπιτακτικό τρόπο στή δημόσια 
συζήτηση τό ζήτημα τῆς ὑπαγωγῆς στό νομοθετικό μέτρο τοῦ 
«πόθεν ἔσχες» καί τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας, ὡς μέτρου οὐσιαστικῆς 
διαφάνειας τῶν οἰκονομικῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ ὡς 
ἑνιαῖο σῶμα. Μέ τόν συνοπτικό ὅρο «πόθεν ἔσχες» χαρακτηρίζεται 
στή φορολογική νομοθεσία τό τεκμήριο δαπάνης γιά τήν ἀπόκτηση 
νέων περιουσιακῶν στοιχείων, τό ὁποῖο, ἀπό κοινοῦ μέ τό τεκμήριο 
δαπάνης διαβίωσης, προσδιορίζουν τό συνολικό ἐτήσιο τεκμαρτό 

169. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 139-140.

170. Χ. Ἀγγελόπουλος, Φορολογική αἰθεροβασία, ἤτοι, τό μάθημα τῆς φορο-
λογικῆς συνείδησης, Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, Τόμ. 50, σελ.152-156.
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εἰσόδημα τοῦ φορολογούμενου. Εἰδικότερα, σύμφωνα μέ τό ἄρθρ. 
17 Ν. 2238/1994, τό ὕψος τοῦ δηλωθέντος ἀπό τόν φορολογούμε-
νο ἐτήσιο εἰσόδημα πρέπει νά ἐπαρκεῖ γιά νά δικαιολογήσει ἀθροι-
στικά τόσο τό ὕψος τῶν δαπανῶν του διαβίωσης (τεκμήριο διαβίω-
σης), ὅσο καί τῆς ἀπόκτησης ὁρισμένων περιουσιακῶν στοιχείων 
(τεκμήριο κτήσης περιουσιακῶν στοιχείων ἤ πόθεν ἔσχες). Ὅπως 
εἶναι προφανές, ἡ ἐφαρμογή τοῦ φορολογικοῦ αὐτοῦ μέτρου τοῦ 
πόθεν ἔσχες σκοπεύει στή διερεύνηση τῆς νόμιμης προέλευσης τῶν 
χρηματικῶν ποσῶν μέ τά ὁποῖα ὁ φορολογούμενος ἀπέκτησε περι-
ουσιακά στοιχεῖα. Παραλλήλως ὅμως, σέ ἐπίπεδο εὐρύτερης φορο-
λογικῆς πολιτικῆς, τό μέτρο αὐτό ἀποβλέπει στήν ἐμπέδωση τῶν 
ἀρχῶν τῆς δημοσιονομικῆς διοίκησης, τῆς διαφάνειας τῶν συναλ-
λαγῶν καί, σέ τελευταία ἀνάλυση, τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης καί 
ἰσότητας171.

Γιά τήν τήρηση τῶν ἴδιων ἀρχῶν, εἰδικῶς ὅμως στόν εὐαίσθητο 
χῶρο τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης τήν ὁποία ἀσκοῦν πρόσωπα τοῦ 
δημόσιου βίου, τό μέτρο τοῦ «πόθεν ἔσχες.

Ἀντικείμενο πρόσθετης ρύθμισης ἀπό τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 
24-29 τοῦ Ν. 2429/1996 ἀποτέλεσε ἡ «Δήλωση περιουσιακῆς κα-
τά στασης πολιτικῶν, κρατικῶν λειτουργῶν καί ὑπαλλήλων ἰδιο-
κτητῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης καί ἐντύπων καί ἄλλων κατη-
γοριῶν προσώπων», πού ὅμως καταργήθηκαν μέ τό ἄρθρο 12 τοῦ 
ἤδη ἰσχύοντος Ν. 3213/2003 (μέ ἀρκετές τροποποιήσεις μέχρι σήμε-
ρα) «Δήλωση καί ἔλεγχος περιουσιακῆς κατάστασης βουλευτῶν, 
δημοσίων λειτουργῶν καί ὑπαλλήλων, ἰδιοκτητῶν μέσων μαζικῆς 
ἐνημέρωσης καί ἄλλων κατηγοριῶν προσώπων».

 Εἰδικότερα, τό ἄρθρο 1 τοῦ Ν. 3213/2003 ὅπως τελευταῖα τρο-
πο ποιήθηκε μέ τό ἄρθρο  222 Ν.4281/2014,ΦΕΚ Α 160/8.8.2014 μέ 
ἔναρξη ἰσχύος, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 253 τοῦ αὐτοῦ νόμου, τήν 
ἀπό 1η Ἰανουαρίου 2015 ὁρίζει τόν κατάλογο τῶν ὑπόχρεων σέ εἰ-
δική δήλωση τῆς περιουσιακῆς τους κατάστασης προσώπων, πε -
ριλαμβάνοντας σέ αὐτούς πρόσωπα τῆς πολιτικῆς (πρωθυπουργό, 
ἀρ χηγούς πολιτικῶν κομμάτων, ὑπουργούς, βουλευτές καί εὐ ρω βου - 
λευτές), δικαστικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους κ.λπ. Στά ὑπό-

171. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές  Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων-Ζη-
τήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς  Νομοθεσίας, Τόμ. 63, 2008, 
σελ. 12-13.
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χρεα σέ δήλωση πόθεν ἔσχες πρόσωπα τό ἐδάφ. ι΄ ρητῶς προσθέτει 
καί ὅσους προεδρεύουν ἤ διευθύνουν Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες ἐπιχει-
ρήσεις, δημόσιους ὀργανισμούς, ἀκόμη καί Ν.Π.Ι.Δ., ἐφόσον ἡ δι-
οίκηση τῶν τελευταίων ὁρίζεται μέ διοικητική πράξη τοῦ Δημοσίου. 
Ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 3213/2003 καί τοῦ ἄρθρου 
222 Ν. 4281/2014, ΦΕΚ Α 160/8.8.2014, διαφαίνεται ὅτι ἡ θέσπισή 
του ἔχει ὡς κύριο στόχο τή διαφάνεια στή διαχείριση τοῦ δημοσίου 
χρήματος καί τήν ἀποτροπή ἀθέμιτων οἰκονομικῶν συναλλαγῶν 
διαφθορᾶς, στόχο πού ἐπιδιώκει νά ὑλοποιήσει μέσα ἀπό τόν περι-
ουσιακό ἔλεγχο τῆς περιουσιακῆς κατάστασης ὄχι μόνον τῶν κρα-
τικῶν λειτουργῶν ἀλλά καί ὅσων βρίσκονται κοντά στή διαχείρι-
ση τοῦ δημοσίου χρήματος. Ἡ σοβαρότητα τῶν ρυθμίσεων τοῦ Ν. 
3213/2003 καταφαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι αὐτές προβλέπουν, 
πλήν τῶν ἄλλων, εἰσαγγελική ἀνάμειξη καί ποινικές συνέπειες σέ 
ἐνδεχόμενη παραβίασή τους172.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, δημιουργήθηκε τό ζήτημα ἄν στά 
ὑπόχρεα κατά τόν Ν. 3213/ 2003 καί τοῦ ἄρθρου 222 Ν. 4281/2014 
πρόσωπα καθώς καί στίς ἀπορρέουσες ἀπό τίς διατάξεις του ὑπο-
χρεώσεις ἀνήκουν καί ὅσα φυσικά πρόσωπα, λαϊκοί ἤ κληρικοί 
(ἀρχιερεῖς ἤ μή), ἀσκοῦν διοίκηση ὡς προϊστάμενοι ἤ μέλη τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ., στά ὁποῖα, σύμφωνα μέ τή ρητή διάταξη 
τοῦ ἄρθρ. 1 παρ. 4 Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (ΚΧΕΕ), ἀνήκουν ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος, οἱ κατά τόπους μητροπόλεις, οἱ ναοί, οἱ μονές κ.λπ.

Στήν Ἑλλάδα, ἡ «ἐπικρατοῦσα» Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κατα-
στεῖ μιά οἱονεί κρατική ἐκκλησία, ὑπό τό βάρος τῶν διοικητικῶν, 
οἰκονομικῶν καί ἄλλων προνομίων τά ὁποῖα τό ἴδιο τό νεοελλη-
νικό κράτος ἔχει σέ αὐτήν παραχωρήσει. Ἐπειδή, ὅμως, τά ὅποια δι-
καιώματα ἐπισύρουν καί ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις, πρέπει καί ἐδῶ νά 
ὑπάρξει ἔλεγχος τῶν περιουσιακῶν καταστάσεων ὅσων προσώπων 
ἀσκοῦν ἐκκλησιαστική διοίκηση, ἀνάλογος μέ αὐτόν τῶν διοικητῶν 
τῶν ὑπόλοιπών Ν.Π.Δ.Δ., εἰδικά λόγῳ τοῦ ἰδιαίτερου πνευματικοῦ 
καί κοινωνικοῦ σκοποῦ τους173.      

172. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων - Ζη-
τήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, Τόμ. 63, 2008, σελ. 13.

173. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 144-147.
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Τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα πιό συγκεκριμένα, διαχειρίζον   -
ται δημόσιο χρῆμα, τό ὁποῖο μάλιστα κατά μεγάλο μέρος του 
προέρχεται ἀπό τή βαθιά θρησκευτική ἀνάγκη τοῦ λαοῦ γιά προ-
σευχή, πνευματική ὑποστήριξη καί παράκληση πρός τό θεῖο. Ἄλλω-
στε, εἶναι πασιφανές ὅτι τό ἐνδιαφέρον τῶν πιστῶν-λαοῦ γιά τή 
διαχείριση τοῦ χρήματός του ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς διοικητές, 
δέν ὑπολείπεται σέ εὐαισθησία ἀπό τό ἐνδιαφέρον γιά τή διαχείριση 
τοῦ ὑπόλοιπου δημόσιου χρήματος, καί ἀδιαμφισβήτητη πρός αὐτό 
ἀπόδειξη ἀποτελεῖ ἡ τεράστια δημοσιότητα (καί ὁ ἐντεῦθεν σκαν-
δαλισμός τῶν πιστῶν...) τήν ὁποία προσλαμβάνει κάθε περίπτωση 
οἰκονομικῆς καταχρήσεως στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας (χαρακτηρι-
στική εἶναι ἐξ ἄλλου ἡ ἀντιμετώπιση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί 
ὁ ποινικός κολασμός σέ περίπτωσεις  κλοπῆς ἱεροῦ ναοῦ πού θε-
ωρεῖται διακεκριμένη καί τιμωρεῖται μέ κάθειρξη ὡς 10 ἔτη-ἄρθρο 
374Π.Κ περίπτωση α.

Τήν εὐαισθησία ἀκριβῶς αὐτή ἀποδεικνύει ὅτι σέβεται καί ἡ 
ἐπίσημη θέση τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 
2811/2005 Ἐγκύκλιο τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου κατέδειξε τήν 
πρόθεσή της νά μήν ἀφήσει. Μέ ἐγκύκλιό της ἡ Ἱερά Σύνοδος174 
μάλιστα, ἐπιδιώκοντας νά ἄρει ὁποιαδήποτε ἀμφιβολία γιά τήν δια-
φάνεια τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας, τόνισε μεταξύ ἄλλων: «Ἡ 
ἐξασφάλισις συστηματικοῦ ἐλέγχου τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν 
καί Διαχειρίσεων ἀποτελεῖ ὀργανική ἀνάγκη τῆς Διοικήσεως. Πρέπει 
νά ὑπάρχη ἡ βεβαιότης ὅτι εἰς ὅλας τάς ἐνεργείας των οἱ ὑπόλο-
γοι ἐνήργησαν κανονικῶς, νομίμως, ἐντίμως. Ἀπαιτεῖται σύντονος, 
συστηματική καί μεθοδική παρακολούθησις τοῦ ἔργου κατά τήν 
ἄσκησίν του». Ἡ συνεπής λοιπόν στάση πρός ὅσα διακηρύσσει ἡ ἐν 
λόγῳ ἐγκύκλιος ἐπιβάλλει τήν ρητή ὑπαγωγή στό θεσμό τοῦ πόθεν 
ἔσχες ὄχι μόνον τῶν μελῶν τῆς ἱεραρχίας της, ἀλλά καί κληρικοῦ ἤ 
λαϊκοῦ της μέλους, τό ὁποῖο ἔχει ἀναμιχθεῖ σέ διαχειριστικῆς φύ-
σεως ὑποθέσεις της. Γιά τούς ἴδιους, τέλος, λόγους ἡ εἰλικρινής 
ὑλοποίηση τοῦ θεσμοῦ τοῦ πόθεν ἔσχες πρέπει νά ὁδηγήσει στήν 
ἐπέκταση τῆς ἐφαρμογῆς του σέ ὅλους ὅσοι διαχειρίζονται χρήμα-
τα τοῦ Δημοσίου γιά κοινωφελεῖς ἤ παρεμφερεῖς σκοπούς, καθώς 
σέ περίπτωση πού ὑπάρξει διαφθορά καί οἰκονομική ἀτασθαλία σέ 

174. Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπ’ ἀριθμ. 2811/2005.
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τέτοιας λειτουργίας φορεῖς τό πλῆγμα εἶναι πολλαπλό γιά τήν κοι-
νωνία σέ ἠθικό εἰδικά ἐπίπεδο.

Ἔκπτωση τῶν δωρεῶν ἀπό τό εἰσόδημα

Μέ τήν ἔκπτωση τῶν δωρεῶν ἀπό τό εἰσόδημα φορολογικός νο-
μοθέτης ἀπευθύνεται σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά δωρίσουν χρηματικά 
ποσά σέ νομικά πρόσωπα πού ἐπιδιώκουν, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, εὐρύτε-
ρους σκοπούς κοινωνικῆς ὠφελιμότητας, ἐνισχύοντας τήν πρόθεσή 
τους αὐτή μέ τήν παροχή καί τοῦ κινήτρου ἔκπτωσης ἀπό τόν φόρο 
εἰσοδήματος. Εἶναι ἀναμφίβολο ὅτι ἡ κατάργηση, δυνάμει τοῦ Ν. 
3296/2004, περιορισμῶν, ἀποτελεῖ σημαντικό κίνητρο πρός τούς 
δωρητές-χρηματοδότες τῶν διαφόρων μή κερδοσκοπικῶν νομικῶν 
προσώπων, θρησκευτικοῦ ἤ μή χαρακτήρα, νά προβοῦν σέ χρημα-
τική τους ἀρωγή. Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, πλευρά εἶναι πολύ πιθανό ἡ 
ἄρση των αὐτῶν τῶν περιορισμῶν νά εὐνοήσει ἕνα κλίμα καταχρη-
στικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ἐξεταζόμενης προνομιακῆς ρύθμισης, στήν 
καταπολέμηση ἀκριβῶς τῶν ὁποίων εἶχε στοχεύσει ἡ εἰσαγωγή τῶν 
περιορισμῶν ἐκείνων. Ἡ παραπάνω ρύθμιση εὐρύτατα γνωστή στούς 
φορολογούμενους, ἀφοῦ τή συναντοῦν κάθε ἔτος στή δήλωση φο-
ρολογίας τοῦ εἰσοδήματός τους, ἀποτελεῖ ἡ δυνατότητα ἔκπτωσης 
ἀπό τό φορολογητέο τους εἰσόδημα τῶν χρηματικῶν ποσῶν πού 
δωρίζουν σέ μή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στά ὁποῖα συγκα-
ταλέγονται καί πολυάριθμα ἀμιγῶς θρησκευτικῆς φύσεως. 

Εἰδικότερα, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 8 παρ. 1, περίπτ. δ΄, ἐδάφ. α΄ 
καί γ΄, καί 9 παρ. 4 τοῦ  προϊσχύοντος Ν. 2238/1994 (ὅπως εἶχε τρο-
ποποιηθεῖ μέ τόν Ν.4024/2011), ἀπό τό συνολικό εἰσόδημα τοῦ φο-
ρολογούμενου ἐκπίπτουν τά χρηματικά ποσά πού αὐτός καταβάλλει 
ὡς δωρεά, μεταξύ ἄλλων, καί πρός τά ἡμεδαπά  νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, τούς ναούς, τίς μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τά Πα-
τριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων, 
τήν μονή Σινᾶ, τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, τά κοινω-
φελῆ ἱδρύματα, τά ἡμεδαπά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου πού 
ἐπιδιώκουν κοινωφελεῖς σκοπούς κ.ἄ., κατά 10% τοῦ συνολικοῦ φο-
ρολογητέου εἰσοδήματος175.

175. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτήρα, 2012, σελ. 7-9.
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Μέ τήν παρόμοιου περιεχομένου διάταξη τοῦ ἄρθρ. 31 παρ. Ι 
γγ΄ Ν. 2238/1994, ἀπό τά ἀκαθάριστα ἔσοδα τῶν ἐπιχειρήσεων πού 
τηροῦσαν βιβλία καί στοιχεῖα δεύτερης καί τρίτης κατηγορίας τοῦ 
Κώδικα Βιβλίων καί Στοιχείων ἐκπίπτουν, μεταξύ ἄλλων, καί τά 
χρηματικά ποσά πού καταβάλλονται λόγῳ δωρεᾶς πρός τά κοι-
νωφελῆ ἱδρύματα, τά σωματεῖα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα πού 
παρέχουν ὑπηρεσίες ἐκπαίδευσης καί χορήγησης ὑποτροφιῶν, τούς 
ἱερούς ναούς, τίς ἱερές μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τά Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας καί 
Ἱεροσολύμων, τήν Μονή Σινᾶ κ.λπ. Σχετικῶς ἐκδόθηκε ἡ ἀπόφαση 
τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν176. Στό ἴδιο μῆκος κύματος κινεῖται καί 
ὁ νέος ΚΦΕ Ν.4172/2013, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό ἐγκύκλιο 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος177. 

Πιό συγκεκριμένα,  μέ βάση τό ἄρθρο 19 παρ. 2 τοῦ νέου ΚΦΕ178. 
Τό ποσό τοῦ φόρου φυσικῶν προσώπων καί μόνο (ὅπως πλέον 
ὁρίζει ἡ ὑπουργική ἀπόφαση) μειώνεται κατά δέκα τοῖς ἑκατό (10%) 
ἐπί τῶν ποσῶν δωρεῶν πρός τούς φορεῖς πού ὁρίζονται μέ ὑπουρ-
γική ἀπόφαση, ἐφόσον οἱ δωρεές ὑπερβαίνουν στή διάρκεια τοῦ 
φορολογικοῦ ἔτους τό ποσό τῶν ἑκατό (100) εὐρώ. Τό συνολικό 
ποσό τῶν δωρεῶν δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό πέντε τοῖς ἑκατό 
(5%) τοῦ φορολογητέου εἰσοδήματος.  Μέ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ 
Οἰκονομικῶν179 ὁρίστηκαν οἱ ἐν λόγῳ φορεῖς: 1. ἡ Γενική Κυβέρνη-
ση, τό Ἐθνικό Ταμεῖο Κοινωνικῆς Συνοχῆς, οἱ ἱεροί ναοί, οἱ ἱερές 
μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντι-
νουπόλεως, τά Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων, ἡ Ἱερά 
Μονή Σινᾶ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, τά δημοτικά νο-
σοκομεῖα καί τά νοσοκομεῖα πού εἶναι νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ 
δικαίου καί ἐπιχορηγοῦνται ἀπό τόν Κρατικό Προϋπολογισμό. 2. Τά 
κοινωφελῆ ἱδρύματα, τά σωματεῖα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα 
πού παρέχουν ὑπηρεσίες ἐκπαίδευσης καί χορηγοῦν ὑποτροφίες, 
τά ἡμεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τά ἡμεδαπά νο-
μικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου πού νόμιμα ἔχουν συσταθεῖ ἤ συ-
νιστῶνται καί τά ὁποῖα ἐπιδιώκουν κοινωφελεῖς σκοπούς, οἱ ἐρευ-

176. Ὑπουργική ἀποφ. ὑπ’ ἀριθμ.100382 10037/Β0012/Πόλ.1005/14-1 -2005.
177. Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπ’ ἀριθμ. 5195/2014.
178. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
179. Ὑπουργική ἀπόφ.  ὑπ’ ἀριθμ. 1010/2-1-2014.



ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

203

νητικοί καί τεχνολογικοί φορεῖς πού διέπονται ἀπό τόν ν.1514/1985 
καί τά ἐρευνητικά κέντρα πού ἀποτελοῦν ἠμεδαπά νομικά πρόσωπα 
ἰδιωτικοῦ δικαίου μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα. 3. Τά μή κερδο-
σκοπικοῦ χαρακτήρα ἠμεδαπά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου 
πού νόμιμα ὑπάρχουν ἤ συνιστῶνται, ἐφόσον ἐπιδιώκουν σκοπούς 
πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί εἶναι, ἰδίως, ἡ καλλιέργεια, προ-
αγωγή καί διάδοση τῶν γραμμάτων, τῆς μουσικῆς, τοῦ χοροῦ, τοῦ 
θεάτρου, τοῦ κινηματογράφου, τῆς ζωγραφικῆς, τῆς γλυπτικῆς καί 
τῶν τεχνῶν γενικότερα, καθώς καί ἡ ἵδρυση, ἐπέκταση καί συντήρη-
ση τῶν ἀναγνωρισμένων ἰδιωτικῶν μουσείων, ὅπως τέχνης, φυσικῆς 
ἱστορίας, ἐθνολογικῶν καί λαογραφικῶν. 4. Οἱ πιό πάνω διατάξεις 
ἐφαρμόζονται καί γιά δωρεές ὑπέρ ἀντίστοιχων κρατικῶν φορέων, 
νομικῶν προσώπων καί νομικῶν ὀντοτήτων μέ ἕδρα ἄλλα κράτη - 
μέλη τῆς Ε.Ε. ἤ τοῦ Ε.Ο.Χ..» 

Φόρος εἰσοδήματος νομικῶν προσώπων

Eἶναι γνωστό πώς δέν ἀκολουθεῖται ἑνιαία πολιτική φορολογικῆς 
ἐπιβάρυνσης ἔναντι ὅλων τῶν νομικῶν προσώπων, διακρίνοντας 
κατ’ ἀρχάς αὐτά σέ νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικοῦ καί μή κερδο-
σκοπικοῦ χαρακτήρα180. Στά πρῶτα, πού ἔχουν ὡς σκοπό τήν πα-
ραγωγή καί διανομή κερδῶν, ἀνήκουν κυρίως οἱ ἐμπορικές ἑταιρεῖες 
(Α.Ε., Ε.Π.Ε., ἀλλοδαπές ἐπιχειρήσεις κ.ἄ.). Ἀντιθέτως, ὡς νομικά 
πρόσωπα, ἠμεδαπά ἤ ἀλλοδαπά, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, θε-
ωροῦνται ὅσα δέν ἔχουν ἐμπορική ἰδιότητα ἤ χαρακτηρίζονται ἀπό 
τόν φορολογικό νομοθέτη ὡς τέτοια.

Εἰδικότερα, σύμφωνα μέ τή ρητή διάταξη τοῦ προηγούμενου 
Κ.Φ.Ε. τοῦ ἄρθρ. 99 παρ. 1, περ. ε΄, στή φορολογητέα ὕλη τοῦ Ν. 
2238/1994 ἀνῆκε μόνον τό καθαρό εἰσόδημα τῶν ἡμεδαπῶν μή κερ-
δοσκοπικῶν νομικῶν προσώπων, δημόσιου ἤ ἰδιωτικοῦ δικαίου, 
ἐφόσον αὐτὸ προκύπτει στήν ἡμεδαπή ἤ τήν ἀλλοδαπή, καί μόνον 
ἐφόσον αὐτό προέρχεται ἀπό τήν ἐκμίσθωση ἀκινήτων ἤ ἀπό κι-
νητές ἀξίες. Ἡ ἴδια διάταξη ρητά ἐξαιροῦσε ἀπό τήν ἐπιβολή φόρου 
εἰσοδήματος ὅλα τά ὑπόλοιπα εἰσοδήματα τῶν νομικῶν αὐτῶν 
προσώπων, καθώς καί τά κάθε εἴδους ἄλλα ἔσοδά τους, πού πραγμα-

180. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Εἰδικό Μέρος), 1999, σελ. 293, Κ. 
Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 280.
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τοποιοῦνται κατά τήν ἐπιδίωξη τῆς ἐκπλήρωσης τοῦ σκοποῦ τους. 
Ὡστόσο, τό ἀνωτέρω ἄρθρο 103 τοῦ παλαιοῦ Κ.Φ.Ε. Ν. 2238/1994 
τροποποιήθηκε ἀπό τήν ἀρχική του θέσπιση μέχρι καί σήμερα 
τέσσερις (!) φορές τό 1997 δύο φορές μέ τόν Ν. 2459/1997 καί τόν 
Ν. 2523/1997, τό 2000 μέ τόν Ν. 2873/2000 καί τό 2004 μέ τόν  
Ν. 3296/2004  πού κατέληγε σταδιακά σέ ὁλική ἀπαλλαγή τῶν εἰ-
σοδημάτων αὐτῶν καί στήν ἐπαναφορά οὐσιαστικά τῆς πρώτης 
τροποποίησης. Πλέον, μέ τόν Ν. 3842/2010 (ἄρθρο 12 παρ.3 περί 
φορολογικῆς δικαιοσύνης καί ἀντιμετώπισης φοροδιαφυγῆς) κα-
ταργήθηκαν γιά τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ὡς πρός τά 
εἰσοδήματα ἀπό οἰκοδομές καί τήν ἐκμίσθωση γαιῶν οἱ ἀπαλ-
λαγές (φορολογοῦνται μέ συντελεστή 20%)181, καί ὑπάγονται στήν 
εἰδική φορολογική μεταχείριση τῶν μή κερδοσκοπικῶν νομικῶν 
προσώπων (ἀπαλλαγή μόνο γιά εἰσοδήματα πού προέρχονται ἀπό 
τήν κάλυψη τῶν εἰδικῶν θρησκευτικῶν, κοινωφελῶν, φιλανθρω-
πικῶν σκοπῶν τους)182. Οἱ διατάξεις αὐτές ἰσχύουν, ὅπως ἐπιτάσσει 
ἡ θρησκευτική καί φορολογική ἰσότητα τοῦ Συντάγματος (13 καί 
4 παρ. 5) καί στούς φορεῖς ὅλων τῶν «γνωστῶν «θρησκευμάτων-
δογμάτων183.

Μή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα τῶν θρησκευμάτων

Μετά καί τήν κατάρτιση τοῦ νέου Κώδικα Φορολογίας Εἰσοδήμα-
τος μέ τό νόμο 4171/2013. ἡ ἔννοια τῶν μή κερδοσκοπικῶν νομικῶν 
προσώπων ἀναδεικνύεται σέ βασικό θεσμό γιά τήν φορολογική 
ἀλλά καί γενικότερη ἀντιμετώπιση τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν 
προσώπων. Ἐξ ἄλλου, γιά τήν ἐξυπηρέτηση, διάδοση καί κοινωνική 
ἀποδοχή τῶν ἰδεολογικῶν, κοινωνικῶν ἤ ποικίλων ἄλλων σκοπῶν 
τους, τά θρησκεύματα δέν ἀρκοῦνται στήν ἵδρυση ἀμιγῶς θρησκευ-
τικοῦ ἤ λατρευτικοῦ χαρακτήρα νομικῶν προσώπων, ὅπως εἶναι οἱ 
ναοί, οἱ μονές, οἱ εὐκτήριοι οἶκοι ἤ τά ὅποιας ἄλλης μορφῆς λα-
τρευτικά ἱδρύματα.

181. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτήρα, 2012, σελ. 75.

182. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτήρα, 2012, σελ. 61-71.

183. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν Νόμος, ΣτΕ 2971/2001, 3924/2003, 
3348/2005.
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Ἀσκώντας τά εἰδικότερα δικαιώματα τοῦ συνεταιρίζεσθαι γιά 
θρησκευτικούς σκοπούς, τά ὁποῖα, ἀπορρέουν ἀπό τό γενικότερο 
δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί προστατεύονται συνταγ-
ματικά (ἄρθρ. 13 Συντ.), ἡ Ἐκκλησία καί τά ὑπόλοιπα θρησκεύματα 
ἤ μέλη αὐτῶν ἐπιδιώκουν τήν κοινωνική τους παρουσία καί δρα-
στηριοποίηση μέσῳ τῆς σύστασης καί λειτουργίας διαφόρων νο-
μικῶν προσώπων, τῶν ὁποίων οἱ καταστατικοί σκοποί μποροῦν νά 
εἶναι ὄχι μόνον στενά θρησκευτικοί, ἀλλά παραλλήλως ἤ καί μόνον 
κοινωφελεῖς, φιλανθρωπικοί, ἐκπαιδευτικοί, ἐπιστημονικοί ἤ καλλι-
τεχνικοί. Ἡ σύσταση τέτοιων Ν.Π.Ι.Δ. ἐξυπηρετεῖ τά μέγιστα ἀπό 
φορολογικῆς πλευρᾶς ἐκεῖνα ἰδίως τά θρησκεύματα μέ ἀμφίβολη νο-
μική προσωπικότητα, καθώς μέ τήν ἵδρυση σωματείων, ἱδρυμάτων 
κ.λπ. ἔχουν τή νομική δυνατότητα ὑπέρβασης τοῦ νομικοῦ αὐτοῦ 
κωλύματος καί κάρπωσης, μέσῳ τῶν ἀνωτέρω νομικῶν προσώπων, 
τῶν φορολογικῶν πλεονεκτημάτων πού προβλέπει ἡ Πολιτεία γε-
νικῶς γιά τά θρησκεύματα184. 

Δεδομένου ὅτι, τόσο τά ἴδια τά θρησκεύματα, ὅσο καί τά κοι-
νωφελῆ, φιλανθρωπικά νομικά πρόσωπα δέν ἔχουν ὡς σκοπό τους 
τήν ἐπιδίωξη κέρδους, ἡ ἑλληνική ἀλλά καί ἡ εὐρωπαϊκή νομοθεσία 
ὑποβάλλει συνήθως αὐτά σέ κοινές φορολογικές ἤ ἄλλες ρυθμίσεις, 
οἱ ὁποῖες ἔχουν, κατά κανόνα, προνομιακό χαρακτήρα. Τό σύνολο 
λοιπόν τῶν ἐν λόγῳ νομικῶν προσώπων ἐντάσσονται στήν εὐ ρύ-
τερη κατηγορία τῶν μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα νομικῶν προ-
σώπων καί ἀντιμετωπίζονται ἀπό τόν φορολογικό νομοθέτη μέ 
ἀπαλλακτική ἤ ἐκπτωτική, κατά κανόνα, πολιτική, θεωρώντας ὡς 
ἀντισυνταγματική καί κοινωνικά ἄδικη τήν ἐφαρμογή κοινῶν κρι-
τηρίων φορολόγησης τῶν κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα νομικῶν 
προ σώπων μέ ἐκεῖνα πού κατ’ ἀρχάς δέν στοχεύουν στό οἰκονομικό 
κέρδος ἀλλά ἀναπτύσσουν μιά εὐρύτερη κοινωνικά ἀλληλέγγυα καί 
ἐπωφελῆ δραστηριότητα.

Αὐτό καταμαρτυρεῖ καί γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ Κράτους ὅτι τά εἰσοδήματα πού ἀποκτοῦν νομικά πρόσωπα μή 
κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα ἀπό ἄσκηση ἐμπορικῆς ἐκμετάλλευσης 
δέν ἀπαλλάσονται ἀπό φόρο εἰσοδήματος185.

184. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 103-106.

185. ΝΣΚ 383/1973.
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Ὡς μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα θεωρεῖται ἕνα νομικό πρόσω-
πο ὅταν, σύμφωνα μέ τό καταστατικό ἤ τήν πράξη ἵδρυσής του, 
ἀλλά καί ὅπως προκύπτει στήν πράξη ἀπό τήν δραστηριότητα τήν 
ὁποία πράγματι ἀναπτύσσει, ἐπιδιώκει σκοπούς θρησκευτικούς ἤ 
κοινωφελεῖς ἤ φιλανθρωπικούς ἤ ἐκπαιδευτικούς ἤ καλλιτεχνικούς 
ἤ ἐθνωφελεῖς.

Διευκρινίζεται ἀπό τή νομολογία, ὅτι τό νομικό πρόσωπο διατη-
ρεῖ τόν χαρακτήρα αὐτοῦ ὡς μή κερδοσκοπικοῦ καί ἄν ἀκόμη ἀπό 
τή δραστηριότητά του ἀποκομίζει ἔσοδα διατιθέμενα πρός κάλυ-
ψη τῶν δαπανῶν του ἤ ἄν ἔχει ἐνδεχομένως περίσσευμα (κέρδος) 
διατιθέμενο πρός περαιτέρω ἀνάπτυξη τῆς δραστηριότητάς του 
καί προώθηση τοῦ σκοποῦ του186. Πιό συγκεκριμένα, θρησκευτικός 
εἶναι ὁ σκοπός ἐκεῖνος πού, ὅπως περιγράφεται στό καταστατικό 
τοῦ οἰκείου νομικοῦ προσώπου ἀλλά καί ὑλοποιεῖται στήν πράξη, 
στοχεύει στήν καλλιέργεια καί διάδοση τῶν ἀρχῶν ὁρισμένου γνω-
στοῦ στήν Ἑλλάδα θρησκεύματος187. Γιά παράδειγμα, μέ τήν ἰδιότη-
τα αὐτῶν ὡς θρησκευτικῶν καί κοινωφελῶν σκοπῶν νομικῶν 
προσώπων, ἀπαλλάχτηκαν (ἀπό τόν φόρο δωρεᾶς) ἡ Ἑλληνική 
Εὐαγ γελική Ἐκκλησία Κατερίνης188, καί ἡ Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκ-
κλησία Θεσσαλονίκης189. Κοινωφελής θεωρεῖται ὁ ἐπωφελής, ὁλικά ἤ 
μερικά, στό κοινωνικό σύνολο σκοπός190. Ἐπιπλέον ὅμως, σύμφωνα 
μέ τήν νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἀπαιτεῖται: (α) 
ὁ σκοπός αὐτός νά εἶναι ὁ ἀποκλειστικός τοῦ νομικοῦ προσώπου, 
(β) νά ἐπιτελεῖται ἀποδεδειγμένα, καί (γ) νά μήν ὠφελοῦνται ἀπό 
τήν ἐπιδίωξη τοῦ κοινωφελοῦς σκοποῦ μόνον τά μέλη τοῦ νομικοῦ 
προσώπου πού τόν ἐπιδιώκει, ἀλλά εὐρύτερα τό κοινό191.

    Ὡς κοινωφελής σκοπός μπορεῖ νά θεωρηθεῖ, γιά παράδειγμα, 
ἡ παροχή οἰκονομικῆς βοήθειας γιά τήν κατασκευή ἤ συντήρηση 
δημόσιων χώρων, ὅπως δρόμων, παιδικῶν σταθμῶν κ.λπ. Σύμφω-

186. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 1906-1910/1990.
187. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ, ΑΠ385/1992.
188. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ,ΑΠ 237/1968.
189. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 1558/1974.
190. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ, Ν.2039/1939 καί 4182/2013, 

Ἄρθρο 1 Ἔννοια Κοινωφελοῦς σκοποῦ.
191. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 2201/1986 καί ΣτΕ 

2370/1997.
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να μάλιστα μέ ὁρισμό τοῦ ἴδιου Ἄρειου Πάγου192, ἡ ἔννοια τῶν φι-
λανθρωπικῶν ἱδρυμάτων διαφέρει ἀπό αὐτήν τῶν ἱδρυμάτων κοι-
νωφελῶν σκοπῶν, καθώς ὡς «φιλανθρωπικά ἱδρύματα νοοῦνται 
τά τοιαῦτα μέ τήν κοινή ἔννοια, ἤτοι τά ἱδρύματα, πού ἔχουν ὡς 
σκοπόν τήν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπο 
μέ τήν μορφή τῆς φιλευσπλαχνίας, τῆς ἀγαθοεργίας καί τῆς γε-
νικότερης ὑλικῆς καί ἠθικῆς συμπαράστασης. Τό φιλανθρωπικό 
ἵδρυμα διαφέρει κατ’ ἔννοια καί σκοπό τοῦ κοινωφελοῦς τοιούτου, 
τό ὁποῖο ἀποβλέπει σέ σκοπούς ὠφέλιμους γιά τό κοινό. Ἡ ἔννοια 
τῆς φιλανθρωπίας εἶναι στενότερη τῆς τοιαύτης τῆς κοινωφελείας».

Ὁ φιλανθρωπικός σκοπός συνίσταται, σύμφωνα μέ τό ἄρθρ. 1 παρ. 
1 τοῦ Ν.Δ. 1111/1972 «Περί Φιλανθρωπικῶν Σωματείων», στήν παροχή 
ὑλικῆς καί ἠθικῆς προστασίας ἤ ἀρωγῆς σέ ἄτομα ἤ ὁμάδες ἀτόμων 
πού βρίσκονται, μόνιμα ἤ πρόσκαιρα, σέ κατάσταση «ἀποδεδειγμένης 
ἀνάγκης». Στά νομικά πρόσωπα αὐτῆς τῆς κατηγορίας ἀνήκουν τά 
ποικίλα ἱδρύματα κοινωνικῆς πρόνοιας, ὅπως νοσοκομεῖα, γηροκο-
μεῖα, βρεφοκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, διάφορα ἄσυλα κ.λπ.

Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ στενή ἑρμηνεία τῶν φορολογικῶν γενικά 
διατάξεων καί εἰδικά ὅσων προβλέπουν ἀπαλλαγές, ἐπιβάλλει τόν 
περιορισμό τῶν φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν ἀποκλειστικά καί μόνον 
σέ ὅσα νομικά πρόσωπα ἐπιδιώκουν πραγματικά φιλανθρωπικούς, 
κοινωφελεῖς, ἐθνωφελεῖς κ.λπ. σκοπούς, καί ὄχι παράλληλα καί 
ἄλλους193. Γιά τήν περιοριστική ἐφαρμογή τῶν προνομιακῶν δια-
τάξεων, προβλέπεται ἐξειδικευμένη κρίση περί τοῦ ὄντως μή κερδο-
σκοπικοῦ (θρησκευτικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ ἤ ἄλλου κοινωφελοῦς) χα-
ρακτήρα κάθε νομικοῦ προσώπου, πού τόν ἐπικαλεῖται ὡς τέτοιο, 
ἀπό τόν ἁρμόδιο οἰκονομικό ἔφορο, ὁ ὁποῖος γιά τήν ἐξαγωγή τῆς 
κρίσης του σταθμίζει δύο δεδομένα: ἀφενός μέν τίς διατάξεις τοῦ κα-
ταστατικοῦ, πού ἀναφέρονται στόν σκοπό τοῦ νομικοῦ προσώπου, 
τούς οἰκονομικούς πόρους καί τήν τύχη τῆς περιουσίας του σέ 
πε ρίπτωση διάλυσής του, ἀλλά ἐπιπρόσθετα καί τήν πραγματική 
δραστηριότητα τοῦ νομικοῦ προσώπου, ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό 
τούς ἰσολογισμούς καί ἀπολογισμούς τῶν ἐργασιῶν του, εἰδικά κατά 
τά τρία τελευταῖα ἔτη. Σέ ἐνδεχόμενη ἀμφισβήτηση ὡς πρός τήν μή 

192. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1045/1995.
193. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 

σελ. 106-107 - ὉλομΣτΕ 2340/1967.
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κερδοσκοπική ἰδιότητα τοῦ νομικοῦ προσώπου, ἐπιλαμβάνονται τά 
ἁρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Σκοπούς θρησκευτικούς, κοινωφελεῖς καί φιλανθρωπικούς ἐπι-
διώκουν ἐπίσης τά μουσουλμανικά βακουφικά ἱδρύματα τῆς Θράκης 
καθώς καί ὁ Ὀργανισμός Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Ρόδου, 
ὅπως προαναφέρθηκε. Εἰδικότερα, ἡ περιουσία τῶν μουσουλμα-
νικῶν νομικῶν προσώπων τῆς Δυτικῆς Θράκης (ὅπως ἐκπαιδευτη-
ρίων, μουφτειῶν κ.λπ.), χαρακτηρίζεται ὡς βακουφική μέ κοινωφελῆ 
χαρακτήρα καί ἀπολαύει κοινῆς, μέ τά ὑπόλοιπα κοινωφελῆ νομικά 
πρόσωπα, εὐνοϊκῆς φορολογικῆς μεταχείρισης.

Ὁ Ἕλληνας φορολογικός νομοθέτης194 προβλέπει τήν ἀπαλλα-
γή (ὁλική ἤ μερική) καί τῶν μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα ἀλλο-
δαπῶν νομικῶν προσώπων (αὐτῶν δηλαδή πού ἔχουν συσταθεῖ καί 
λειτουργοῦν κατά τίς προϋποθέσεις καί τούς ὁρισμούς τῆς νομο-
θεσίας ξένου κράτους, ὅπου ἔχουν καί τήν ἕδρα του), ἐάν συντρέχει 
ὁ ὅρος τῆς ἀμοιβαιότητας, ἐφόσον δηλαδή καί τό συγκεκριμένο 
κράτος προβλέπει ἀνάλογη φοροαπαλλαγή τῶν ὅμοιων σκοπῶν 
ἑλληνικῶν νομικῶν προσώπων. Ἀμοιβαιότητα χωρεῖ σέ δύο πε-
ριπτώσεις: (α) Ἐάν μέ εἰδική νομοθετική ρύθμιση τῆς χώρας κα-
ταγωγῆς τοῦ ἀλλοδαποῦ νομικοῦ προσώπου προβλέπεται ἀπαλ-
λαγή ἀπό συγκεκριμένο φόρο (λ.χ. εἰσοδήματος, κληρονομιῶν ἤ 
δωρεῶν) γιά τά ἀνάλογων σκοπῶν (θρησκευτικῶν, κοινωφελῶν 
κ.λπ.) ἑλληνικά νομικά πρόσωπα. Γιά παράδειγμα, τά ἰσραηλιτικά 
κοινωφελῆ ἱδρύματα ἀπαλλάσσονται σήμερα ἀπό τόν φόρο κλη-
ρονομιᾶς διότι, ὅπως γνωμοδότησε τό ΝΣΚ 420/2002, μέ τή γενική 
κατάργηση τοῦ φόρου κληρονομιᾶς στό Ἰσραήλ πληροῦται ἡ προ-
ϋπόθεση τῆς ἀμοιβαιότητας, πού ἀπαιτεῖ τό ἄρθρ. 25 παρ. 1, περ. 
β΄, τοῦ Ν. 2961/2001 «Κώδικας φορολογίας κληρονομιῶν, δωρεῶν, 
γονικῶν παροχῶν, προικῶν καί κερδῶν ἀπό λαχεῖα», γιά τή μή ἐπι-
βολή τοῦ φόρου αὐτοῦ καί σέ βάρος τῶν ἑλληνικῶν κοινωφελῶν 
νομικῶν προσώπων πού δραστηριοποιοῦνται στό Ἰσραήλ. Τό ἐπι-
καλούμενο τήν ἀπαλλαγή ἀλλοδαπό νομικό πρόσωπο, θά πρέπει νά 
προσκομίσει στόν ἁρμόδιο οἰκονομικό ἔφορο, ἀφενός μέν ἐπίσημα 
στοιχεῖα ἀπό τό κράτος προελεύσεώς του γιά τή νόμιμη σύσταση, 
ὕπαρξη καί τόν μή κερδοσκοπικό του σκοπό, θεωρημένα ἀπό τόν 
ἐκεῖ Ἕλληνα πρόξενο, καί ἀφετέρου ἐπίσημη μετάφραση τῆς ἀλλο-

194. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ, Ν.2961/2001 ἄρθρο 25.
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δαπῆς διάταξης, ἡ ὁποία ὁρίζει ἀνάλογη ἀπαλλαγή τῶν ἑλληνικῶν 
νομικῶν προσώπων. 

Νά σημειωθεῖ ἀκόμη ὅτι, σύμφωνα μέ τό ἄρθρ. 25 παρ. 1, περίπτ. 
δ΄ τοῦ ἀνωτέρω Ν. 2961/2001, ὁ ὅρος τῆς ἀμοιβαιότητας λειτουρ-
γεῖ ἀναλόγως σέ ὅλα τά ἐπίπεδα: ἐάν, δηλαδή, στή νομοθεσία τοῦ 
ἀλλοδαποῦ κράτους δέν προβλέπεται πλήρης ἀπαλλαγή, ἀλλά 
ὑπαγωγή σέ ἐλαφρότερη φορολογία μέ τόν ὅρο τῆς ἀμοιβαιότητας, 
ἡ φορολογητέα στήν Ἑλλάδα κληρονομική μερίδα ἤ κληροδοσία 
φυσικοῦ ἤ νομικοῦ προσώπου, πού ἔχει τήν ἰθαγένεια τοῦ ξένου 
τούτου κράτους, ὑπόκειται σέ φόρο ἀντίστοιχο πρός ἐκεῖνο πού 
ἐπιβάλλεται ἀπό τό ξένο τοῦτο κράτος. Γιά τό ἴδιο λόγο πρέπει νά 
γίνει δεκτό ὅτι, ἄν τό ἀλλοδαπό κράτος ἀπαλλάσσει μόνο τά νο-
μικά πρόσωπα φιλανθρωπικῶν σκοπῶν, ἀναλόγως καί ἡ ἀπαλλαγή 
ἀπό τόν ἠμεδαπό φόρο κληρονομιᾶς θά περιοριστεῖ σέ ὅσα νομικά 
πρόσωπα τῆς συγκεκριμένης ἀλλοδαπῆς πολιτείας ἐπιδιώκουν μόνο 
φιλανθρωπικό σκοπό καί ὄχι ἄλλο. π.χ. θρησκευτικό ἤ ἐκπαιδευτικό 
σκοπό.

Ἐφ’ ὅσον ἡ ἀμοιβαία ἀπαλλαγή προβλέπεται ἀπό διεθνῆ διμερῆ 
σύμβαση μεταξύ τῆς Ἑλλάδας καί ξένου κράτους μέ ἀντικείμενο 
τήν ἀποφυγή τῆς διπλῆς φορολογίας, σύμβαση πού κυρώθηκε μέ 
νόμο195. Εἰδικότερα196, διπλή διεθνής φορολόγηση συντρέχει ὅταν: 
α) ἕνα φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο θεωρεῖται κάτοικος περισσότερων 
κρατῶν ἤ ὅταν πορίζεται εἰσοδήματα ἀπό περισσότερα κράτη, καί 
β) ὅταν ἕνα κράτος φορολογεῖ τό εἰσόδημα τῶν πολιτῶν τοῦ ἀκόμη 
καί ἄν αὐτοί φέρονται ὡς κάτοικοι ἄλλου κράτους (Η.Π.Α., Μεξικό 
καί Φιλιππίνες). Γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἄδικων ἀποτελεσμάτων πού 
συνεπάγεται ἡ διεθνής διπλή φορολόγηση, ἡ Ἑλλάδα ἔχει μέχρι 
σήμερα προβεῖ σέ σύναψη μεγάλης σειρᾶς τέτοιων διεθνῶν διμερῶν 
συμβάσεων197 στούς τομεῖς τῆς φορολογίας εἰσοδήματος καθώς καί 
τοῦ φόρου κληρονομιῶν καί δωρεῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν κυρωθεῖ νομο-
θετικά καί προβλέπονται εἴτε μειωμένοι συντελεστές φορολόγησης 

195. Λ. Θεοχαρόπουλος, Οἱ διεθνεῖς Συμβάσεις ἀποφυγῆς διπλῆς Φορολογίας 
καί ἡ ρήτρα τοῦ μᾶλλον εὐνοούμενου κράτους, Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, 
1989, σελ. 275-284.

196. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό Καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 111.

197. Π. Δαγτόγλου, Ἀτομικά Δικαιώματα, 2012, σελ. 867.
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εἴτε φορολογικές ἀπαλλαγές. Γιά νά ὑλοποιηθεῖ αὐτή ἡ προνομιακή 
ἀντιμετώπιση ἀπαιτεῖται εἰδικό πιστοποιητικό φορολογικῆς κα-
τοικίας198, πού συντάσσεται σέ δύο ἀντίτυπα καί ἀποστέλλονται στή 
φορολογική ἀρχή τοῦ ἐξωτερικοῦ199 πού τά σφραγίζει-ἐπιβεβαιώνει 
ἐπαναπροωθώντας  το ἕνα στίς ἑλληνικές φορολογικές ἀρχές ὥστε 
νά χορηγήσουν τίς ἀντίστοιχες «φοροεκπτώσεις».

Ἐνοριακή εἰσφορά

Μέ τή θέσπιση τοῦ Α.Ν. 536/1945 «Περί ρυθμίσεως τῶν ἀπο-
δοχῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ 
τρόπου πληρωμῆς αὐτοῦ καί περί καλύψεως τῆς σχετικῆς δαπάνης», 
ἡ ἁρμοδιότητα μισθοδοσίας τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου περιῆλθε στό 
ἑλληνικό Δημόσιο. Ἡ ἐνοριακή εἰσφορά ἀποτέλεσε ἔκτοτε τή βα-
σικότερη φορολογική ὑποχρέωση τῶν ὀρθόδοξων ναῶν, γνωρίζον-
τας αὔξηση τοῦ συντελεστῆ της ἀπό 25% σέ 35% μέ τό ἄρθρο 5 τοῦ 
Α.Ν. 469/1968 «Περί μισθολογικῆς διαβαθμίσεως τοῦ ἐφημεριακοῦ 
Κλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ὡστόσο, ὁ φορολογικός 
θεσμός τῆς ἐνοριακῆς εἰσφοράς, ὁλοκληρώνοντας μιά διαδρομή 60 
περίπου ἐτῶν, καταργήθηκε τελικῶς ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2004 
μέ τή λιτή διάταξη τοῦ ἄρθρ. 15 τοῦ Ν. 3220/2004 «Περί μέτρων 
ἀναπτυξιακῆς καί κοινωνικῆς πολιτικῆς-ἀντικεινικοποίησης τοῦ 
φορολογικοῦ ἐλέγχου καί ἄλλων διατάξεων». Σύμφωνα μέ τήν εἰση-
γητική ἔκθεση τοῦ Ν. 3220/2004, οἱ λόγοι κατάργησης τῆς ἐνορι-
ακῆς εἰσφορᾶς ὀφείλονται στήν προσπάθεια ἁπλοποίησης τοῦ 
φορολογικοῦ συστήματος, στό πλαίσιο τῆς ὁποίας καταργοῦνται 
φόροι καί εἰσφορές μέ ἀπόδοση δυσανάλογα χαμηλή σέ σχέση μέ 
τό συνολικό εἰσπρακτικό καί διαχειριστικό τους κόστος. Ἐπιπλέον, 
κατά τό ἴδιο κείμενο, «ἡ συγκεκριμένη εἰσφορά ἐπιβληθεῖσα πρό 
πολλῶν ἐτῶν γιά τήν ἱκανοποίηση ἀναγκῶν πού προέκυπταν ἀπό 
τίς τότε κρατοῦσες συνθῆκες, δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ σήμερα δι-
καιολογημένη καί ἀνταποκρινόμενη στίς ἀνάγκες ἑνός σύγχρονου 
κράτους». Πρέπει ὅμως νά ὑπογραμμισθεῖ ὅτι, γιά τίς χαμηλοῦ ὕψους 
δημόσιες εἰσπράξεις εἰδικῶς αὐτῶν ἀπό τίς ἐνοριακές εἰσφορές, 

198. Ν. Μπάρμπας, Ἄμεσοι Φόροι καί Κοινοτικό Δίκαιο, 2005, σελ. 346-347.
199. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-

κτήρα, 2012, σελ. 79.
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εὐθύνες ἔφεραν (ἄν καί αὐτές σπάνια ἀποδόθηκαν...) τά ἐκκλησια-
στικά συμβούλια, τά ὁποῖα ἐνδεχομένως λόγῳ ἔλλειψης αὐστηρῆς 
φορολογικῆς συνείδησης ἀλλά καί τῆς ἀνυπαρξίας συστηματικῶν 
ἐλέγχων ἀπό τό δημόσιο λογιστικό (ὑπογραμμίζεται ὅτι οἱ ἐνοριακοί 
ναοί εἶναι, ἤδη ἀπό τό ἔτος 1923, Ν.Π.Δ.Δ., καί ἡ ἐνοριακή εἰσφορά 
εἶχε τόν χαρακτήρα τοῦ δημόσιου χρήματος καί ἡ ἀπόκρυψη ἤ 
ἀνακριβής δήλωση τῶν εἰσοδημάτων τοῦ ναοῦ συνιστοῦσε ποινικό 
ἀδίκημα), δέν ἀνταποκρίνονταν μέ τήν ἀπαιτούμενη πάντοτε εὐσυ-
νειδησία καί ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων τους μέ συνέπεια200.

Ἡ ἐνοριακή εἰσφορά ἀποτέλεσε, ἕνα δημοσιονομικό ἔσοδο ἀντι-
σταθμιστικοῦ χαρακτήρα ὡς πρός τήν ἀνάληψη ἀπό τό Δημόσιο τῆς 
μισθοδοσίας τοῦ ὀρθόδοξου ἐφημεριακοῦ κλήρου. Ἀρκετά ἀργότε-
ρα, μέ τήν ψήφιση τοῦ ἄρθρ. 8 τοῦ Ν. 1041/1980 «Περί αὐξήσεως τῶν 
ἀποδοχῶν τῶν Δημοσίων ἐν γένει ὑπαλλήλων, πολιτικῶν, στρατι-
ωτικῶν καί ὑπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», τό Δημόσιο ἀνέλαβε ἐπιπλέον 
καί τή μισθοδοσία τῶν ἀρχιερέων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Μετά 
λοιπόν τήν ἀνάληψη τοῦ συνόλου τῆς τεράστιας αὐτῆς δαπάνης, 
πού ἐπιβαρύνει σημαντικά κάθε ἔτος τόν κρατικό προϋπολογισμό, 
τίθεται τό εὔλογο ἐρώτημα τί ἀντικατέστησε τήν καταργηθεῖσα, 
δυνάμει τοῦ ἄρθ. 15 τοῦ Ν. 3220/2004, ἐνοριακή εἰσφορά, ἡ ὁποία 
ρητῶς κατά τόν Α.Ν. 536/1945 ἀποτελοῦσε ἀνταποδοτικό δημοσι-
ονομικό ἔσοδο γιά μέρος τῆς ἀνωτέρω δαπάνης201. 

Φορολογία κατοχῆς καί μεταβίβασης ἀκίνητης περιουσίας.

Ἡ φορολόγηση τῆς ἀκίνητης περιουσίας202 ἀποτέλεσε πάντοτε 
ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικό μοχλό τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς κάθε 
κράτους, δεδομένου ὅτι ἡ κατοχή ἀκινήτων ἀποφέρει, ἀναλόγως 
βεβαίως τῆς ἔκτασης καί τῆς ἀξίας τους, σημαντικά οἰκονομικά 
καί κοινωνικά ὀφέλη, ὅπως εἰσοδήματα, ἀνεξαρτησία καί ἐλευθερία 
ἐπιλογῶν, ἀσφάλεια, ἰσχυρή κοινωνική θέση καί ἐπιρροή. Ἡ πολυ-

200. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων - 
Ζητήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, Τόμ. 63, 2008, 
σελ. 18.

201. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 18.

202. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Εἰδικό Μέρος), 1999, σελ. 429, 
Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 284.
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επίπεδη ἐνδυνάμωση τῆς φοροδοτικῆς ἱκανότητας τῶν ἰδιοκτητῶν, 
τήν ὁποία προκαλοῦν οἱ παράγοντες αὐτοί, ἐπισύρει ὄχι μόνον 
φορολόγηση τῶν εἰσοδημάτων πού ἀποφέρει ἡ ἐκμετάλλευση τῆς 
ἀγροτικῆς ἤ ἀστικῆς ἀκίνητης περιουσίας203, ἀλλά καί τήν ἐπιβολή 
διαφόρων εἰδῶν φόρων ἐπί τῆς ἀξίας τήν ὁποία καθαυτά τά ἀκίνητα 
ἔχουν ἤ διαρκῶς προσαποκτοῦν μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου - ἐκτός 
βέβαια σέ περιόδους δημοσιονομικῆς ὕφεσης ὅπως σήμερα πού ἡ 
ἀξία τῶν ἀκινήτων καταρρέει καί ἡ φορολόγησή τους τά καθιστᾶ 
ὁλοένα καί πιό δυσβάσταχτα γιά τούς ἰδιοκτῆτες τους. Ἀπό αὐτούς 
τούς δημοσιονομικούς κανόνες δέν ἐξαιρεῖτο τούς προηγούμενους 
αἰῶνες οὔτε ἡ ἀκίνητη ἐκκλησιαστική περιουσία, ἡ ὁποία ἦταν, 
μάλιστα ἡ μοναστηριακή, ἰδιαιτέρως ἐκτεταμένη, κυρίως κατά τή 
βυζαντινή περίοδο. Στή συσσώρευση τῆς μεγάλης αὐτῆς περιουσίας 
ἐπέδρασε ἀμφίβολα ἡ συντηρητική φύση τῆς Ἐκκλησίας, πού ἐπέβα-
λε ἀνάλογο τρόπο διαχείρισης τῶν περιουσιακῶν καί οἰκονομικῶν 
της στοιχείων. Παράλληλα, ὅμως, ἡ πολύπλευρη ἄμεση καί ἔμμε-
ση οἰκονομική στήριξη τοῦ κράτους, στήν ὁποία πρέπει νά συμπε-
ριλάβουμε καί τήν προνομιακή φορολογική μεταχείριση, ὁδήγησε 
στή σταδιακή γιγάντωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκίνητης περιουσίας. 
Μεγάλο μέρος τῶν εἰσοδημάτων ἀπό τήν ἀκίνητη αὐτή περιουσία 
προοριζόταν γιά τήν συντήρηση τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας 
καί τῶν μοναχικῶν ἀδελφοτήτων, τήν ἄσκηση φιλανθρωπίας καί 
κοινωνικῆς πρόνοιας, τόσο ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τίς ὀργανωτικές 
μονάδες της, ὅσο καί ἀπό αὐτοτελῆ ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα, ὅπως 
ὀρφανοτροφεῖα, πτωχοκομεῖα, γηροκομεῖα, νοσοκομεῖα κ.λπ.204

Ἡ ἀκίνητη μοναστηριακή περιουσία διατηρήθηκε ἐπίσης μεγάλη 
καί σέ ὅλη τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας205, παρά τήν διακοπή 
τῆς κρατικῆς ἐνίσχυσης, τήν ἐπιβολή πολύμορφων καί βαρύτα-
των εἰσφορῶν ἀπό τούς κατακτητές ἀλλά καί τίς ποικίλες λεη-
λατήσεις καί καταστροφές πού αὐτή ὑπέστη. Καί αὐτό διότι οἱ πι-
στοί συνέχισαν τίς ἀφιερώσεις περιουσιακῶν τους στοιχείων πρός 

203. Ι. Κονιδάρης, Τό Δίκαιον τῆς Μοναστηριακῆς Περιουσίας ἀπό τοῦ 9ου 
μέχρι τοῦ 12ου αἰῶνος, 1979, σελ. 215-236.

204. Ι. Κονιδάρης, Τό Δίκαιον τῆς Μοναστηριακῆς Περιουσίας ἀπό τοῦ 9ου 
μέχρι τοῦ 12ου αἰῶνος, 1979, σελ. 225-233.

205. Γ. Νάκος, Τό νομικό καθεστώς τῶν τέως δημοσίων ὀθωμανικῶν γαιῶν 
(1821-1912), 1984, σελ. 78-82.
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τήν Ἐκκλησία, ὄχι ὅμως μόνο ἀπό εὐλάβεια, ἀλλά καί μέ σκοπό τήν 
ἐξασφάλισή τους, παραχωρώντας αὐτά ὡς οἱονεί καταπίστευμα, γιά 
τήν προστασία τῶν περιουσιῶν τους ἀπό τίς ἁρπακτικές διαθέσεις 
τοῦ κατακτητῆ206.

Τά πρῶτα χρόνια μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, 
ἡ ἔκταση τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας ὑπολογιζόταν στό 25% 
περίπου τοῦ συνολικοῦ ἐδάφους τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἡ τεράστια 
αὐτή ἀκίνητη περιουσία, μεγάλο τμῆμα τῆς ὁποίας παρέμενε γιά 
διάφορους λόγους ἀνεκμετάλλευτο, δημιουργοῦσε σοβαρά ζητήμα-
τα σέ μία περίοδο κατά τήν ὁποία ἡ χώρα, λόγῳ τοῦ μακροχρόνι-
ου ἐπαναστατικοῦ της ἀγώνα, εἶχε βυθιστεῖ σέ γενικευμένη οἰκονο-
μική κρίση καί οὐσιαστικά ὑποθηκευτεῖ καί ἡ ἴδια, προβαίνοντας σέ 
βαρύτατο καί ἐπαχθῆ ἐξωτερικό δανεισμό γιά τήν κάλυψη τῶν ἀσφυ-
κτικῶν δημοσιονομικῶν της ἀναγκῶν. Τήν ἴδια περίοδο, ἡ οἰκονομική 
κατάσταση τῶν Ἑλλήνων, μεταξύ αὐτῶν καί τῶν κληρικῶν, ἔφθανε 
στά ὅρια τῆς ἐξαθλίωσης. Ἀπό τότε λοιπόν χρονολογεῖται ἡ σκέψη 
γιά τήν περιέλευση τοῦ συνόλου τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας στό 
ἑλληνικό Δημόσιο καί τήν περαιτέρω ἀναδιανομή της γιά σκοπούς 
κοινωνικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς, ἐπιδίωξη πού μέχρι σήμερα 
ἀποδείχθηκε μιά διαρκής ἑστία ἀντιπαραθέσεων καί τριβῶν μεταξύ 
Κράτους καί Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα207. 

Ἡ μοναστηριακή καί γενικότερα ἡ ἐκκλησιαστική ἀκίνητη πε-
ριουσία δέν ἀπολάμβανε ἰδιαίτερης προνομιακῆς φορολογικῆς με-
ταχείρισης κατά τή μετεπαναστατική περίοδο, ὑποκείμενη στήν 
κοινή γιά ὅλους φορολογική νομοθεσία τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. 
Ἐξάλλου, ἡ πρόθεση τῆς Πολιτείας κατά τήν περίοδο ἐκείνη νά 
ἀπαλλοτριώσει τή μοναστηριακή περιουσία γιά τήν ἱκανοποίηση 
μέρους τῶν πιεστικῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν τῆς ἐποχῆς ἀλλά καί 
τοῦ δημόσιου χρέους, δέν ἄφηνε περιθώρια, ὅπως εἶναι εὐνόητο, 
γιά τήν ἰδιαίτερη φορολογική μεταχείριση τῆς περιουσίας αὐτῆς. 
Ἡ ἐπιβολή φορολογίας στή μοναστηριακή περιουσία, μέτρο πού 
θεσπίστηκε ἀρχικά ἀπό τήν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση (Ἄργος, 1829), ἀφο-

206. Γ. Νάκος, Τό νομικό καθεστώς τῶν τέως δημοσίων ὀθωμανικῶν γαιῶν 
(1821-1912), 1984, σελ. 109-110.

207. Γ. Νάκος, Τό νομικό καθεστώς τῶν τέως δημοσίων ὀθωμανικῶν γαιῶν 
(1821-1912), 1984, σελ. 153.
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ροῦσε τά εἰσοδήματα τῶν μονῶν ἀπό τήν ἀκίνητη περιουσία τους 
καί ὄχι αὐτήν τήν ἴδια208.

Ἄν καί μέχρι σήμερα δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ σύνταξη τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ κτηματολογίου, ἡ ἐκκλησιαστική καί μοναστηριακή πε-
ριουσία παραμένει ἰδιαίτερα μεγάλη, παρά τίς κατά καιρούς ἀπαλ-
λοτριώσεις. Αὐτό προκύπτει ἀπό ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Ὑπουργείου 
Γεωργίας τοῦ ἔτους 1984, σύμφωνα μέ τά ὁποῖα στήν κατοχή τῆς 
Ἐκκλησίας ἀνῆκαν 855.000 στρέμματα ἀγροτικῶν καί δασολιβα-
δικῶν ἐκτάσεων, μέ τήν ἐπιφύλαξη τῆς μή ὑπάρξεως στοιχείων γιά 
ἐκτάσεις κάτω τῶν 50 στρεμμάτων. Ἀπό αὐτά, τό ἑλληνικό Δημόσιο 
εἶχε ἀναγνωρίσει πώς ἀνῆκαν στά διάφορα ἐκκλησιαστικά νομικά 
πρόσωπα 432.880 στρέμματα, ἐκ τῶν ὁποίων 276.880 ἦταν δάση, 
69.550 δασικές ἐκτάσεις καί 86.450 χορτολιβαδικές ἐκτάσεις209.

Φορολογία Κεφαλαίου

— Φόρος (Μεγάλης) Ἀκίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)
— Ἑνιαῖο Τέλος Ἀκινήτων (Ε.Τ.ΑΚ)
— Φόρος Ἀκίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)
— Ἑνιαῖος Φόρος Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων (ΕΝ. Φ.Ι.Α.)
Τό νεοελληνικό κράτος τό 1887 ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ἐπέβαλε 

φόρο στήν ἀκίνητη ἰδιοκτησία ὡς περιουσία καί ὄχι στό εἰσόδημα 
πού προέρχεται ἀπό αὐτή, μέ τόν νόμο «περί τελῶν χαρτοσήμου», 
καί δέν ὑπῆρχε εἰδική μεταχείριση πρός τήν ἐκκλησιαστική περι-
ουσία. Μετά ἀπό πλῆθος νομοθεσιῶν περισσότερο ὁλοκληρωμένο 
χαρακτήρα εἶχε ὁ νόμος 11/1975 «περί φορολογίας ἀκινήτου περι-
ουσίας καί τροποποιήσεως ἄλλων τινῶν διατάξεων», πού στό ἄρθρο 
5 ἀπάλλασσε τά ἐκκλησιαστικά καί μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα 
πρόσωπα210.

Ὁ  Φόρος Μεγάλης Ἀκίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)211 ἐπιβλήθη-

208. Γ. Νάκος, Τό νομικό καθεστώς τῶν τέως δημοσίων ὀθωμανικῶν γαιῶν 
(1821-1912), 1984, σελ. 170.

209. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 182-183.

210. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 185-186.

211. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Εἰδικό Μέρος), 1999, σελ. 497, Κ. 
Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 299.
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κε γιά πρώτη φορά στή χώρα μας μέ τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 
21- 35 τοῦ Ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν 
καί ἄλλες διατάξεις οἱ ὁποῖες, ὑπό τόν τίτλο «Φορολογία Μεγάλης 
Ἀκίνητης Περιουσίας»212, ἀποτελοῦσαν τό κεφάλαιο Δ΄ τοῦ ἐν λόγῳ 
νόμου. Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις αὐτές, σέ Φ.Μ.Α.Π. ἐπιβάλλονταν 
κάθε ἔτος ἡ συνολική ἀξία τῆς περιουσίας κάθε φυσικοῦ ἤ νομικοῦ 
προσώπου, ἡ ὁποία, ἀνεξαρτήτως τῆς ἰθαγένειας τοῦ ἴδιου, ἀπο-
τελεῖται ἀπό ἀκίνητα πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα καθώς καί ἀπό 
ἐμπράγματα δικαιώματα ἐπί αὐτῶν, ἐκτός τῆς ὑποθήκης213.

Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 23 (πού φέρει τόν τίτλο «Ἀπαλλαγές ἀπό 
τό φόρο») τοῦ Ν. 2459/1997 ἀπαλλάσσονταν πλήρως τοῦ Φ.Μ.Α.Π., 
μεταξύ ἄλλων, καί: (α) Τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στά 
ὁποῖα μεταξύ ἄλλων ἀνήκουν, σύμφωνα μέ γνωμοδότηση τοῦ Νομι-
κοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους214, καί ὅσα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
(ἐννοεῖται, ὄχι μόνον, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά ἐπιπλέον 
καί τῶν Ἐκκλησιῶν Κρήτης καί Δωδεκανήσου) ἔχουν τήν ἰδιότητα 
τοῦ Ν.Π.Δ.Δ. Σέ αὐτά πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ Ἰσραηλιτικές 
Κοινότητες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν, σύμφωνα μέ τό ἄρθρ. 1 καί 4 τοῦ 
Ν. 2456/1920 «περί Ἰσραηλιτικῶν Κοινοτήτων», αὐτοδιοικούμε-
να νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου215, μέ σκοπούς φιλανθρωπι-
κούς, Θρησκευτικούς, ἐκπαιδευτικούς κ.λπ. (β) Τό Ἱερό Κοινό τοῦ 
Πανάγιου Τάφου, ἡ μονή Σινᾶ καί τό Ἅγιο Ὄρος. (γ) Οἱ κατά τό 
ἄρθρο 13 παρ. 2 Συντ. γνωστές θρησκεῖες καί τά δόγματα216, μέ τήν 
ἐπιφύλαξη τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρ. 35 τοῦ ἴδιου νόμου (περίπτ. ιγ΄), 
πού ἀφορᾶ τήν ἀμοιβαία ἀνάλογη μεταχείριση τῶν μειονοτικῶν νο-
μικῶν προσώπων γιά τά ὁποῖα προβλέπει ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης. 
(δ) Τά νομικά πρόσωπα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα καί τά κοι-
νωφελῆ ἱδρύματα ὡς πρός τά κτίσματα τῶν ἀκινήτων τους πού 
χρησιμοποιοῦν (περ. δ΄). Τό ἑρμηνευτικοῦ χαρακτήρα ἐδάφιο γ΄ τῆς 
ἴδιας παραγράφου ἀποσαφηνίζει ὅτι ἡ ἀπαλλαγή ἀφορᾶ μόνον τά 
κτίσματα πού ἰδιοχρησιμοποιοῦν τά ἐν λόγῳ νομικά πρόσωπα, ὄχι 

212. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
213. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, σελ. 187.
214. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ-ΝΣΚ 523/19-6-1997.
215. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-

ρακτήρα, 2012, σελ. 61.
216. Β. Μάρκου, Νομοκανονικά Ἐπιθεώρηση Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ 

Δικαίου, 2010, σελ. 73-108.
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ὅμως καί τήν ὑπόλοιπη ἀκίνητη περιουσία πού ἔχουν στήν κυριότη-
τα ἤ στή νομή τους. (ε) Τά μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα μειονοτικά 
νομικά πρόσωπα πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα καί προβλέπονται 
ἀπό τό ἄρθρο 40 τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης (24 Ἰουλίου 1923), ὑπό 
τόν ὅρο τῆς ἀμοιβαίας ἀπαλλαγῆς τῶν ἀντίστοιχων ἑλληνορθόδο-
ξων μειονοτικῶν νομικῶν προσώπων παρ. 1 σέ συνδ. μέ παρ. 2 τοῦ 
ἄρθρου 35 Ν. 2459/1997, πού φέρει τόν τίτλο «Φορολογία μεγάλης 
ἀκίνητης περιουσίας μειονοτικῶν νομικῶν προσώπων»). 

Ἡ ἀνωτέρω προϋπόθεση τῆς «ἀμοιβαιότητας» συντρέχει ἐφόσον 
στή νομοθεσία τοῦ ἀλλοδαποῦ κράτους, τήν ἰθαγένεια τοῦ ὁποίου 
ἔχει τό μειονοτικό νομικό πρόσωπο, ὑπάρχει ἀντίστοιχη διάταξη 
ἀπαλλαγῆς τῶν ἑλληνορθόδοξων νομικῶν προσώπων πού ἑδρεύουν 
στό ξένο κράτος. Ὑπογραμμίζεται ὅτι, κατά τήν ἀρχική διατύπω-
ση τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρ. 23 περ. ιγ΄ Ν. 2459/1997, ἀπαλλάσσον-
ταν: «Οἱ ἱεροί Ναοί, οἱ ἱερές Μονές καί τά ἀναγνωρισμένα θρη-
σκευτικά δόγματα, γιά τά ἀκίνητα πού χρησιμοποιοῦν». Ἡ διάταξη 
ὅμως αὐτή, ἐκτός τῆς χρήσης τοῦ συνταγματικά ἀδόκιμου ἀλλά 
καί γενικότερα ἐσφαλμένου ὅρου «ἀναγνωρισμένα δόγματα»217, 
(δέν ὑπάρχουν ἀναγνωρισμένες ἀλλά γνωστές θρησκεῖες μέ βάση 
τό Σύνταγμα) ἦταν σαφῶς ἀντίθετη καί πρός τίς συνταγματικές 
ἀρχές τῆς θρησκευτικῆς καί φορολογικῆς ἰσότητας, ἀφοῦ ἐπέτρεπε 
μερική ἀπαλλαγή (μόνον ὡς πρός τά χρησιμοποιούμενα ἀκίνητα) 
τῶν μειονοτικῶν θρησκευμάτων, σέ ἀντίθεση μέ τήν περ. ι΄ τοῦ ἴδι-
ου ἄρθρου, ἡ ὁποία χορηγοῦσε ὁλική ἀπαλλαγή τῶν θρησκευτικῶν 
Ν.Π.Δ.Δ., δηλαδή κυρίως τῶν Ὀρθόδοξων καί Ἰσραηλιτικῶν218.

Τελικά, ἡ ἀμφισβητούμενη διάταξη ἀντικαταστάθηκε μέ τό 
ἄρθρ. 14 παρ. 1 Ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις καί ἄλ-
λες διατάξεις», μέ ἀποτέλεσμα τή διεύρυνση τῆς ρύθμισης καί τόν 
πληρέστερο ἐναρμονισμό της μέ τό Σύνταγμα μέ πλήρη ἀπαλλαγή 
ἀπό τόν Φ.Μ.Α.Π. γιά ὅλες τίς γνωστές θρησκεῖες τοῦ ἄρθρου 13 
Συντ.219 Ἰδιαιτέρως ἀξιοσημείωτη ἐφαρμογή τῆς πιό πάνω διάτα-

217. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 189.

218. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτήρα, 2012, σελ. 61.

219. Β. Μάρκου, Νομοκανονικά Ἐπιθεώρηση Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ 
Δικαίου, 2010, σελ. 73-108.
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ξης ἀποτέλεσε καί παραπάνω ἀναφερθεῖσα γνωμοδότηση τοῦ Νο-
μικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους220, πού διευκρίνιζε ἐπιπλέον ὅτι γιά 
τήν ἔλλειψη νομικῆς προσωπικότητας ὁρισμένου θρησκεύματος, 
πού ἔχει ὡς συνέπεια τήν ἀδυναμία νά ἐκπροσωπεῖται τό ἴδιο στίς 
συναλλαγές ἀλλά καί νά ἀπαλλάσσεται ὡς πρός τά περιουσιακά 
του στοιχεῖα, ἀναπληρώνεται πρακτικά μέ τήν ἵδρυση ἀπό τό ἴδιο 
θρησκευτικῶν σωματείων, τά νομικά πρόσωπα τῶν ὁποίων μπο-
ροῦν νά γίνουν ἰδιοκτῆτες τῆς περιουσίας τῶν ἱδρυτικῶν τους θρη-
σκευμάτων καί περαιτέρω νά δικαιοπρακτοῦν, ἐνάγουν, ἐνάγον ται 
ἀλλά καί φοροαπαλλάσσονται ὡς πρός τήν περιουσία αὐτή.

Γιά τήν ἐπέκταση τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τό Φ.Μ.Α.Π. καί στά ἐν 
λόγῳ σωματεῖα, ἡ ΝΣΚ 337/2002 τάσσει διαδικαστικές προϋποθέσεις 
ὅπως: (α) Ἡ ἐνδιαφερόμενη γιά τήν ἀπαλλαγή θρησκευτική κοινότη-
τα νά πληροῖ τίς προϋποθέσεις τοῦ γνωστοῦ θρησκεύματος. (β) Τά 
ἀνωτέρω σωματεῖα ἤ ἱδρύματα πρέπει νά ἔχουν μή κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα καί νά ἐπιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς, χωρίς ὅμως 
καί νά ἀπαιτεῖται νά ἔχουν ὁρισμένη ὀργανωτική μορφή. Τά μέλη 
τους ὅμως πρέπει ἀπαραίτητα νά εἶναι καί μέλη τῆς θρησκευτικῆς 
κοινότητας πού σύστησε τά ἐν λόγῳ σωματεῖα ἤ ἱδρύματα (γ) Μέ 
τήν οἰκεία δήλωση Φ.Μ.Α.Π. νά συνυποβάλλονται τά ἑξῆς δικαιο-
λογητικά στήν ἁρμόδια Δ.Ο.Υ., ἡ ὁποία ἔχει καί τήν εὐθύνη ἐλέγχου 
καί διακριβώσεως τῆς εἰλικρίνειας.

Στόν κύκλο τῶν νομικῶν προσώπων τά ὁποῖα, λόγῳ τοῦ μή κερ-
δοσκοπικοῦ τους χαρακτήρα, ἀπαλλάσσονταν ἀπό τό Φ.Μ.Α.Π., 
ἀνῆκε καί ὁ «Ὀργανισμός Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Ρόδου». 
Εἰδικότερα, ὑπέρ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ αὐτοῦ ἀπό τόν 
φόρο ἀκίνητης περιουσίας τάχθηκαν ἡ ΣτΕ 4454/1984 (ἐφαρμόζον-
τας τή διάταξη τοῦ ἄρθρ. 5 παρ. 8 τοῦ προϊσχύσαντος Ν. 11/1975) 
καθώς καί ἡ ΔΠρΡόδ 50/2001 (ἐφαρμόζοντας τό ἀνάλογου περιε-
χομένου ἄρθρ. 21, περ. δ΄, τοῦ Ν. 1249/1982).

Ἀξίζει ἀκόμη νά σημειωθεῖ ὅτι, κατά τήν τελευταία πιό πάνω 
ἀπόφαση, ἐπειδή ὁ Ὀργανισμός Βακούφ Ρόδου δέν ἐμπίπτει στήν 
κατηγορία τῶν μειονοτικῶν νομικῶν προσώπων, γιά τήν ἀπαλ-
λαγή του ἀπό τό Φ.Μ.Α.Π. δέν προσαπαιτοῦνται οἱ προϋποθέσεις 
τοῦ ἄρθρ. 35 παρ. 1-2 τοῦ Ν. 2459/1997, ἀλλά ἀρκεῖ ἡ κοινωφελής 
φύση τοῦ Ὀργανισμοῦ. Αὐτό συμβαίνει διότι, κατά τήν ΔΠρΡόδ 

220. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ-ΝΣΚ 337/2002.
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50/2001, ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) δέν ἐφαρμόζεται στά Δω-
δεκάνησα, ἀφοῦ αὐτά προσαρτήθηκαν στήν Ἑλλάδα μέ τή Συνθήκη 
Εἰρήνης πού ὑπογράφηκε στίς 10-2-1947 μέ τήν Ἰταλία. Γιά τόν 
λόγο αὐτό, γενικότερα τά φιλανθρωπικά, κοινωφελῆ ἤ θρησκευτικά 
ἱδρύματα πού συνιστῶνται ἀπό Ἕλληνες πολίτες, μουσουλμανι-
κοῦ θρησκεύματος, κατοίκους Δωδεκάνησου, δέν ὑπάγονται στήν 
κατηγορία τῶν μειονοτικῶν νομικῶν προσώπων, περί τῶν ὁποίων 
ὁρίζουν τά ἄρθρα 40 καί 45 τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, ἀλλά ἀπο-
τελοῦν νομικά πρόσωπα πού ἐμπίπτουν στίς ἑκάστοτε ἰσχύουσες 
κοινές διατάξεις γιά τά ὁμόλογά τους ἑλληνικά νομικά πρόσωπα.

Μέ τόν Ν. 3634/2008, «Κατάργηση φόρου κληρονομιῶν καί γο -
νικῶν παροχῶν - Ἁπαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ἑνιαῖο τέλος ἀκι-
νήτων - Ἀντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων καί λοιπές δια-
τάξεις», θεσπίζοντας μεταξύ ἄλλων καί τήν ἐπιβολή τοῦ Ἑνιαίου 
Τέλους Ἀκινήτων, πού ἀντικαθιστοῦσε τόν Φ.Μ.Α.Π.. Μεταξύ 
ἄλλων ὅριζε μέ τό ἄρθρο 8 περ. ι΄ αὐτοῦ ὅτι ἀπό τό ΕΤΑΚ ἀπαλλάσσο-
νται «οἱ κατά τό ἄρθρ. 13 παρ. 2 Συντάγματος γνωστές θρησκεῖες 
καί δόγματα, τό Ἱερό Κοινό τοῦ Πανάγιου Τάφου, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ 
ὄρους Σινᾶ, τό Ἅγιο Ὄρος, τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, 
τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καί ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας» μόνον γιά ὅσα ἀκίνητα ἰδιο-
χρησιμοποιοῦν, καθώς καί γι’ αὐτά πού χρησιμοποιοῦν γιά τό λα-
τρευτικό τους ἔργο221. Γιά τά ὑπόλοιπα ἀκίνητα τῶν νομικῶν αὐτῶν 
προσώπων ὁρίστηκε φορολόγησή τους μέ συντελεστή 6%. Ἡ 
ἀπροσδόκητη πολιτική βούληση γιά τήν ἀνωτέρω φορολόγηση, 
προκάλεσε τήν ἀντίδραση ἰδίως τῶν μονῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους, καί 
πρέπει νά ἀποδοθεῖ στή δυσμενῆ κατάσταση τῶν δημοσιονομικῶν 
πραγμάτων, δεδομένου ὅτι ὁ καταργημένος Φόρος Μεγάλης Ἀκίνη-
της Περιουσίας (πού εἶχε εἰσαχθεῖ μέ τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 21 
-35 τοῦ Ν. 2459/1997, Α΄ 17) καί τόν ὁποῖο διαδέχθηκε τό ΕΤΑΚ, 
προέβλεπε γιά τά ἴδια νομικά πρόσωπα ὁλική ἀπαλλαγή γιά κάθε 
ἀκίνητό τους, ἰδιοχρησιμοποιούμενο ἤ μή (ἄρθρ. 23 Ν. 2459/1997)222.

221. Β. Μάρκου, Νομοκανονικά Ἐπιθεώρηση Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ 
Δικαίου, 2010, σελ. 80.

222. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων - 
Ζητήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς  Νομοθεσίας, Τόμ. 63, 2008, 
σελ. 21.
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Στό δαιδαλῶδες καί μέ καταιγιστικές ἀλλαγές ἀσταθές φορο-
λογικό σύστημα τῆς πατρίδας μας, οἱ τροποποιήσεις συνεχίστη-
καν. Μέ τό ἄρθρο 29 τοῦ νόμου 3842 τοῦ 2010 καταργήθηκε τό 
Ε.Τ.ΑΚ. καί ἀντικαταστάθηκε μέ τόν Φόρο Ἀκίνητης Περιουσίας 
(Φ.Α.Π.)223. Ὁ φόρος αὐτός συνέχισε τήν παράδοση τῶν φοροα-
παλλαγῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως, τῆς Ἀλεξάνδρειας, τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς Μονῆς 
τοῦ Σινᾶ, τοῦ Πανάγιου Τάφου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί τῶν 
Μητροπόλεων Δωδεκανήσου (παρότι δέν ἔχει ἔχουν χαρακτηριστεῖ 
ἐπίσημα Ν.Π.Δ.Δ.), ὡς πρός τά ἀκίνητα πού ἐξυπηρετοῦν λατρευ-
τικό, θρησκευτικό, κοινωφελῆ, ἐκπαιδευτικό  σκοπό . Ἐπιπρόσθετα, 
τά ὑπόλοιπα μή ἰδιοχρησιμοποιούμενα γιά τούς παραπάνω σκο-
πούς ἀκίνητα φορολογοῦνταν μέ συντελεστή 3% ἐπί τῆς ἀξίας τοῦ 
ἀκινήτου, ἔναντι γενικοῦ συντελεστή 6% πού ἴσχυε γιά τά ὑπόλοιπα 
νομικά πρόσωπα. Μέ τήν διορθωτικοῦ χαρακτήρα νομοθεσία τοῦ  
νόμου 3842/2010, στίς συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις ἐντάχθηκαν 
καί ὅλες οἱ γνωστές θρησκεῖες τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος224.

Στίς μέρες μας, μετά τήν ἀντικατάσταση τοῦ  Φ.Α.Π. ἀπό τόν 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέ τό νόμο 4223/2013 ἀπαλλάσσονται225 ἀπό τόν νέο 
φόρο ἀκινήτων μέ βάση τό ἄρθρο 3 περιπτ. δ, ε, καί στ, τά ἰδιο-
χρησιμοποιούμενα ἀκίνητα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ μή κερδοσκοπικοῦ 
χαρακτήρα (πού δέν ἀνήκουν στούς φορεῖς τῆς Γενικῆς Κυβέρνη-
σης)226 καί νομικές ὀντότητες γνωστῶν θρησκειῶν καί δογμάτων τοῦ 
ἄρθρου 13 παρ. 2 γιά τήν ἐκπλήρωση μόνο λατρευτικῶν, θρησκευ-
τικῶν, κοινωφελῶν, μορφωτικῶν, φιλανθρωπικῶν σκοπῶν κα θώς 
καί ἡ ἀκίνητη περιουσία τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐντός καί 
ἐκτός αὐτοῦ (περιπτ. στ-β). Τά ὑπόλοιπα ἀκίνητα τῆς ἰδιοκτησίας 
τους, πού δέν ἐξυπηρετοῦν τούς ἄνω σκοπούς φορολογοῦνται κα-
νονικά σύμφωνα μέ τίς σχετικές διατάξεις. Ἡ εἰδική πρόβλεψη γιά 
τίς μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού ἀπαλλάσσει ὁλικά ἀπό τόν νέο φόρο 

223. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
224. Β. Μάρκου, Νομοκανονικά Ἐπιθεώρηση Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ 

Δικαίου, 2010, σελ. 81-82.
225. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
226. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ (Ἄρθρα 1, παρ. 4, Ν. 590/1977, 

68 παρ. 1, περ. 3, 4235/2014).
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ἀκίνητης περιουσίας ἀνεξαρτήτως τή χρήση τους (δηλ. καί ἐμπο-
ρική-μισθωτική κ.λπ.) ἔχει ἐγείρει ἀντιδράσεις ἀπό τήν πλευρά τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἔκδοση ἐγκυκλίου 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πού προτρέπει τά κατά περιοχή ἐκκλησιαστικά 
της νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στήν ἄσκηση ἀρχικῶς διοι-
κητικῆς ἐνδικοφανοῦς προσφυγῆς κατά τοῦ Φόρου ὡς ἀντισυνταγ-
ματικοῦ (Ἄρθρα 3-13-105) καί ἀντίθετου πρός τήν ΕΣΔΑ (9-11 καί 1 
Πρωτου Πρόσθ, Πρωτ.)227.

Φορολογία Δαπάνης

Φόρος Μεταβίβασης Ἀκινήτων (Φ.Μ.Α.). Ὁ φόρος μεταβίβασης 
ἀκινήτων (Φ.Μ.Α.)228 ἐπιβάλλεται στίς μεταβιβάσεις ἐμπραγμάτων 
δικαιωμάτων ἐπί ἀκινήτων, ἐφόσον αὐτές γίνονται μέ τήν κατα-
βολή ἀνταλλάγματος. Στό ἐννοιολογικό εὖρος τῆς διατύπωσης 
αὐτῆς πρέπει νά περιληφθεῖ ὄχι μόνον ἡ ἀγοραπωλησία ἀκινήτου, 
πού ἀποτελεῖ τή συνηθέστερη περίπτωση ἐπιβολῆς Φ.Μ.Α., ἀλλά 
καί κάθε ἄλλη μορφή μεταβίβασης ἀκινήτων, ὅπως εἶναι ἡ σύμβαση 
διανομῆς ἤ ἀνταλλαγῆς, ὁ πλειστηριασμός, ἡ σύσταση ἐπικαρπίας, 
οἰκήσεως ἤ ἄλλης δουλείας229.

Τό κράτος ἐπιβάλλει Φ.Μ.Α. θεωρώντας ὅτι ἡ κτήση νέων περι-
ουσιακῶν στοιχείων προσδιορίζει τήν περιουσιακή κατάσταση τῶν 
συμβαλλόμενων στή μεταβίβαση μερῶν καί ἐνδυναμώνει τή φορο-
δοτική τους ἱκανότητα. Παράλληλα, στά πλαίσια τῆς ταμιευτικῆς 
πολιτικῆς, μέ τόν Φ.Μ.Α. εἰσφέρονται σημαντικά ἔσοδα στόν κρα-
τικό προϋπολογισμό, μέσα ἀπό μιά ὀλιγοδάπανη γιά τό Δημόσιο 
διαδικασία, πού διακρίνεται ἀπό τήν εὐκολία βεβαίωσης καί εἴσπρα-
ξης τοῦ σχετικοῦ φόρου.

Ἡ φορολογία μεταβίβασης ἀκινήτων συστηματοποιήθηκε νομο-
θετικά γιά πρώτη φορά στήν Ἑλλάδα μέ τόν κωδικοποιημένο Α.Ν. 
1521/1950 «Περί φόρου μεταβιβάσεως ἀκινήτων», πού κυρώθηκε, 
τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε μέ τόν Ν. 1587/1950. Ἀπό τίς 
τρο ποποιήσεις πού ἀκολούθησαν τή θέσπιση τῶν δύο αὐτῶν νο-

227. Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπ’ ἀριθμ. 4802/2014.
228. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Εἰδικό Μέρος), 1999, σελ. 430, 

Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 294.
229. Ι. Φωτόπουλος, Ἀντικείμενου τοῦ Φόρου Μεταβίβασης ἀκινήτων, Δελτίο 

Φορολογικῆς Ἐνημερότητας, Τόμ. 52, 1998, σελ. 244-246.
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μο θετημάτων, ὡς οἱ πλέον ἀξιομνημόνευτες μποροῦν νά θεωρη-
θοῦν αὐτές πού εἰσήχθησαν μέ τίς διατάξεις τῶν Ν. 1078/1980, Ν. 18 
82/1990 καί Ν. 3220/2004. Ἡ πληθώρα ὡστόσο τῶν τροποποιήσεων 
ὁδήγησε στήν ἀναγκαιότητα τῆς κωδικοποίησης γιά δεύτερη φορά 
τοῦ Α.Ν. 1521/1950, ἡ ὁποία ἔγινε μέ τήν ἔκδοση τῆς Ἐγκυκλίου 
1044899/214/Β0013/Πολ. 1053/11-6-2004 «Κοινοποίηση τῆς Διοικη-
τικῆς Κωδικοποίησης τῆς Φορολογίας Μεταβίβασης Ἀκινήτων»230.

Κατά τήν ἀρχική του θέσπιση, ὁ Α.Ν. 1521/1950 περιελάμβανε 
μερική ἀπαλλαγή τῶν θρησκευτικῶν νομικῶν προσώπων, γιά τά 
ὁποῖα ὅριζε μικρότερο συντελεστή Φ.Μ.Α. 

Ὁ Ν. 1882/1990, ἀφενός μέν μέ τό ἄρθρο 14 παρ. 5 αὐτοῦ κατάργη-
σε ρητά τό ἄρθρ. 4 παρ. 1, περ. Β΄, ἐδ. στ΄, τοῦ Α.Ν. 1521/1950, καί 
ἀφετέρου μέ τήν παρ. 7 τοῦ ἴδιου ἄρθρου 14, ἀπάλλαξε πλήρως, 
μεταξύ ἄλλων, καί τά Ν.Π.Δ.Δ., τούς ναούς καί τίς μονές ὡς ἀγο-
ραστές ἀκινήτων, δεδομένου ὅτι μέ τό ἄρθρο 14 παρ. 6 ὅρισε ὥστε 
ὁ Φ.Μ.Α. νά βαρύνει μόνον τόν ἀγοραστή. Μετά τήν ἔκδοση τοῦ 
κωδικοποιημένου Ν. 3220/2004, ὑπῆρχε διαφορετική φορολογική 
μεταχείριση μεταξύ:

Ἀφενός μέν τῶν Ν.Π.Δ.Δ. (συνεπῶς καί ὅλων τῶν Ν.Π.Δ.Δ. τῆς 
Ἐκκλησσίας τῆς Ἑλλάδος, Κρήτης καί Δωδεκανήσου), τῶν Ἰσραη-
λιτικῶν Κοινοτήτων κ.ἄ., τῶν ναῶν καθώς καί τῶν μονῶν, πού 
ἀπαλλάσσονται πλήρως ἀπό τό Φ.Μ.Α., ὅταν συμβάλλονται ὡς 
ἀγο ραστές (ἄρθρ. 6 ἐδ. γ΄ Ν. 3220/2004), καί

Ἀφετέρου τῶν θρησκευτικῶν, φιλανθρωπικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν 
ἱδρυμάτων, ὀργανισμῶν καί λοιπῶν Ν.Π.Ι.Δ., πού φορολογοῦνται 
μέ ἀκέραιους συντελεστές Φ.Μ.Α. Στήν περίπτωση αὐτή, οἱ βασι-
κοί συντελεστές τοῦ Φ.Μ.Α. ὁρίζονται σέ 7%, μέχρι τήν ἀξία τῶν 
15.000 εὐρώ, καί σέ 9%, γιά τήν πέραν τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ χρηματική 
ἀξία τοῦ τιμήματος. Οἱ συντελεστές αὐτοί ἀνέρχονται σέ 9% καί 11% 
ἀντίστοιχα, ὅταν τό ἀκίνητο βρίσκεται σέ περιοχή πού ὑπάρχει πυ-

230. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 194-195.
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ροσβεστική ὑπηρεσία231. Στό ποσό, τέλος, τοῦ κύριου φόρου προ-
στίθεται δημοτικός φόρος ὕψους 3%232.

Σύμφωνα μέ τή συνταγματική ἀρχή τῆς (θρησκευτικῆς) ἰσότητας, 
ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τό Φ.Μ.Α. δέν χορηγεῖται μόνο στούς ναούς τῆς 
ἐπικρατούσας Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀλλά ἐπεκτείνε-
ται σέ ὅλους τούς ναούς γενικῶς, κάθε δόγματος ἤ γνωστῆς θρη-
σκείας. Ὡς πρός τό ζήτημα αὐτό, ἡ νομολογία παγίως ἔχει κρίνει233 
ὅτι, ἐνόψει τῆς διαφορᾶς τήν ὁποία ἐμφανίζουν οἱ  διάφορες θρη-
σκεῖες κατά τό τυπικό τῆς λατρείας τους, ἡ κατά τόν Α.Ν. 1521/1950 
ἀπαλλαγή ἀπό τόν Φ.Μ.Α. δέν ἔπρεπε νά ἐφαρμόζεται μόνο στούς 
κατά κοινή πείρα καί συνήθεια ἤ κατά τούς ἱερούς κανόνες τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας χαρακτηριζόμενους ὡς ναούς, ἀλλά καί σέ 
ὁποιουσδήποτε ἄλλους χώρους, στούς ὁποίους οἱ ἀκολουθοῦντες 
ὁρισμένη θρησκεία ἤ δόγμα συγκεντρώνονται γιά τήν τέλεση λα-
τρευτικῶν πράξεων ἤ γενικῶς γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν θρησκευ-
τικῶν τους καθηκόντων. Στούς χώρους αὐτούς κατατάσσονται 
καί οἱ ἀναφερόμενοι στό ἄρθρ. 1 Α.Ν. 1672/1939 εὐκτήριοι οἴκοι ἤ 
θρησκευτικά ἐντευκτήρια, στά ὁποῖα αὐτοί πού συγκεντρώνονται 
περιορίζονται κυρίως στήν ἀκρόαση τοῦ κηρύγματος, σέ κοινή 
προσευχή καί θρησκευτικά ἄσματα, χωρίς νά ἀπαιτεῖται γιά τήν 
ἀπαλλαγή τους νά ἀποτελοῦν Ν.Π.Δ.Δ. ἤ σωματεῖα ἤ συλλόγους ἤ 
νά ἀναπτύσσουν παράλληλα καί φιλανθρωπικούς, ἐκπαιδευτικούς ἤ 
μορφωτικούς σκοπούς.

Ἐπιπλέον234, ἐπειδή στό ρυθμιστικό πλάτος τῆς ἔννοιας «ἱερές 
μονές» ἐντάσσονταν, καί αὐτές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ πιό πάνω 
ρυθμίσεις ἐφαρμόζονταν καί ὡς πρός τήν ἐκτός τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
περιουσία τῶν μονῶν του. Ὡς πρός τήν ἐντός, ὅμως, τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους περιουσία τῶν μονῶν του, ἐφαρμόζεται τό ἄρθρ. 2 παρ. β2 
Ν.Δ./1926, κατά τό ὁποῖο οἱ μεταβιβάσεις ἀκινήτων, ὅπως λ.χ. οἱ 
πωλήσεις μοναστικῶν ἐξαρτημάτων τῶν κυρίαρχων μονῶν (κε-

231. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων - 
Ζητήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς  Νομοθεσίας, Τόμ. 63, 2008, 
σελ. 21.

232. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, σελ.198 
ἀπό Ἀναστόπουλο-Φορτσάκη, Φορολογικό Δίκαιο, 2003, σελ. 238.

233. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ, Ὁλομ. ΣτΕ 606/2000.
234. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, σελ. 

200.
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λιῶν, καλυβῶν κ.λπ.), ἀπαλλάσσονται τῆς ἐπιβολῆς φόρου. Στίς 
περιπτώσεις αὐτές, τό ἄρθρ. 138 παρ. 2 Κ.Χ.Α.Ο. προβλέπει τήν 
καταβολή στήν κυρίαρχη μονή «δικαιωμάτων», δηλαδή μιά μορφή 
χρηματικῆς εἰσφορᾶς πού ὅμως δέν ἀποτελεῖ φόρο πρός τήν κρα-
τική ἀρχή. Τά δικαιώματα. αὐτά ἀνέρχονται στό ὕψος τοῦ 15% ἐπί 
τοῦ τιμήματος τῆς ἀγοραπωλησίας καί καταβάλλονται πρίν τήν 
παράδοση τοῦ «ὁμολόγου»235.

Τό 2005 μέ τό νόμο 3427 καθιερώθηκε ὁ Φόρος Αὐτόματου 
Ὑπερ τιμήματος καί τό Τέλος Συναλλαγῆς Ἀκινήτων πού καί πάλι 
ἀπάλ λασσε τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. Ὡστόσο, κάτω ἀπό 
τό βάρος τῆς δημοσιονομικῆς ὕφεσης  μέ τό ἄρθρο 23 τοῦ Ν. 3842/ 
2010 καταργήθηκαν τά παραπάνω καί πλέον ὅλα τά θρησκευτικά 
νομικά πρόσωπα ἐπιβαρύνονται κανονικά μέ ἀκέραιο τόν συντελε-
στή Φόρου Μεταβίβασης Ἀκινήτων, μέ συντελεστή 8% μέχρι 20.000 
εὐρώ ἀξίας τοῦ ἀκινήτου καί 10% γιά πέρα ἀπό αὐτό τό ποσό236.

Φόρος κληρονομιῶν, δωρεῶν καί γονικῶν παροχῶν. Μέ τή φο-
ρολογία ἐπί τῶν κληρονομιῶν καί τῶν δωρεῶν (πού ἀποτελεῖ μορφή 
φόρου μεταβίβασης περιουσίας, ἀπό χαριστική ὅμως αἰτία), τά 
σύγχρονα κράτη ἀποβλέπουν, πέραν τῶν δημοσιονομικῶν σκοπῶν, 
καί στήν ὑλοποίηση μίας εὐρύτερης ἀναδιανεμητικῆς κοινωνικῆς 
πολιτικῆς. Τόν στόχο αὐτό ἐξυπηρετεῖ ἡ ἐφαρμογή τοῦ συστήματος 
τῆς προοδευτικῆς κατά κατηγορίες φορολογίας, σέ ἐφαρμογή τοῦ 
ὁποίου, ἀφοῦ οἱ κληρονόμοι καί δωρεοδόχοι καταταχθοῦν σέ κα-
τηγορίες μέ κριτήριο τή συγγενική τους σχέση μέ τόν ἀποβιώσαν-
τα ἤ τόν δωρητή, φορολογοῦνται ἐπαχθέστερα οἱ ἀπώτεροι ἀπό 
αὐτούς237.

Στή νεότερη Ἑλλάδα, ὁ φόρος ἐπί τῶν κληρονομιῶν καθιερώθη-
κε μέ τήν ὀνομασία «κληρονομικά τέλη» στόν νόμο περί τῶν τελῶν 
χαρτοσήμου τῆς 14/26- 8-1836. Ἡ πρώτη ὅμως μνεία ἰδιαίτερης 
ἀναφορᾶς σέ θρησκευτικά νομικά πρόσωπα συναντᾶται στό ἄρθρο 
3 τοῦ Ν. ΡΙΣΤ7/1865, ὅπου ρητά προβλεπόταν ἡ ἀπαλλαγή, μεταξύ 
ἄλλων, καί τῶν νομικῶν προσώπων μέ θρησκευτικούς, φιλανθρω-

235. Ε. Δωρής,Τό δίκαιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 1994, σελ. 568-569.
236. Β. Μάρκου, Νομοκανονικά Ἐπιθεώρηση Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ 

Δικαίου, 2010, σελ. 92.
237. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Εἰδικό Μέρος), 1999, σελ. 324 

ἐπ. καί 399 ἐπ., Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 284-293.
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πικούς καί ἐκπαιδευτικούς σκοπούς ἀπό τήν ὑποχρέωση κατα-
βολῆς φόρου σέ περίπτωση ἐπαγωγῆς κληρονομιᾶς ἤ κληροδοσίας. 
Περαιτέρω, τό ἄρθρο 4 τοῦ ἴδιου νόμου ἐπέκτεινε τήν ἀναλογική 
ἐφαρμογή τῆς ἀνωτέρω διάταξης καί ἐπί τῆς φορολογίας τῶν δω-
ρεῶν αἰτία θανάτου238.

Μέ τόν προϊσχύοντα, πρό δημοσιονομικῆς κρίσης νόμο 2961 
τοῦ 2011 τό Δημόσιο, οἱ Δῆμοι καί οἱ Κοινότητες καί τά ὑπόλοι-
πα Ν.Π.Δ.Δ.. ἀπαλλάσσονταν καί τά θρησκευτικά Ν.Π.Δ.Δ., στά 
ὁποῖα περιλαμβάνονταν ὅσα ἀνήκουν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
καί ἀναφέρονται στό ἄρθρ. 14 Κ.Χ.Ε.Ε. (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, 
μητροπόλεις κ.λπ.), καθώς καί οἱ ἰσραηλιτικές Κοινότητες, οἱ ναοί, 
οἱ μονές, τό Ἱερό Κοινό τοῦ Πανάγιου Τάφου καί ἡ Μονή τοῦ 
Ὄρους Σινᾶ (περ. α΄). Στό πλάτος τῶν ἐννοιῶν «ναός» καί «μονή» 
ὑπάγονταν, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ συνταγματική ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς 
ἰσότητας, οἱ ναοί, οἱ εὐκτήριοι οἴκοι καί οἱ μονές κάθε γνωστῆς θρη-
σκείας ἤ δόγματος. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μέ τά ἄρθρα 61 (ὡς πρός 
φόρο κληρονομιῶν) καί 85 (ὡς πρός τόν φόρο δωρεᾶς) τοῦ Ν. 
2961/2001, εἰδικά οἱ ναοί, οἱ μονές, τό Ἱερό Κοινό τοῦ Πανάγιου 
Τάφου καί ἡ Μονή τοῦ Ὄρους Σινᾶ δέν ὑποχρεοῦνταν κἄν (!) στήν 
ὑποβολή σχετικῆς φορολογικῆς δήλωσης ὡς πρός τά περιουσιακά 
στοιχεῖα τά ὁποῖα περιέρχονταν αἰτία θανάτου ἤ δωρεᾶς στήν ἰδιο-
κτησία τους, τά μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, 
πού ὑπάρχουν ἤ συνίστανται νόμιμα στήν Ἑλλάδα, καθώς καί οἱ 
περιουσίες τοῦ ἄρθρου 96 τοῦ Α.Ν. 2039/1939, ἐφόσον ἐπιδιώκουν 
ἀποδεδειγμένα σκοπούς ἐθνωφελεῖς ἤ σέ εὐρύτερο κύκλο φιλαν-
θρωπικούς ἤ ἐκπαιδευτικούς ἤ καλλιτεχνικούς ἤ κοινωφελεῖς κατά 
τήν ἔννοια τοῦ ἄρθρ. 1 τοῦ Α.Ν. 2039 1039 (πέρ. α΄, ἐδ. α)239. Ἐνῶ 
τέλος ἀπαλλάσονταν ὑπό τόν ὅρο τῆς ἀμοιβαιότητας (ἄρθρο 25 
παρ. 1 περιπτ. β τοῦ ἴδιου νόμου (2961/2001) καί τά ἀλλοδαπά νο-
μικά πρόσωπα μέ τούς ἀντιστοιχους σκοπούς240.

238. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 203.

239. Ι. Φωτόπουλου, Προϋποθέσεις γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό φόρο κληρονο-
μιῶν καί δωρεῶν τῶν μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα νομικῶν προσώπων, Δελτίο 
Φορολογικῆς Νομοθεσίας, Τόμ. 61, 2007, σελ. 1781-1794.

240. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων-
Ζητήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, Τόμ. 63, 2008, 
σελ. 23.
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Στίς μέρες μας καί αὐτή ἡ ἀπαλλαγή μέ τόν κομβικό φορολο-
γικό νόμο 3842/2010 (ἄρθρο 25) καταργήθηκε καί οἱ κτήσεις αἰτία 
θανάτου, χρηματικές δωρεές κ.λπ. ὑπόκεινται σέ αὐτοτελῆ φορο-
λόγηση μέ συντελεστή 0,5% καί ὡς πρός τά ἐκκλησιαστικά-θρησκευ-
τικά νομικά πρόσωπα ἀνεξάρτητα τῆς νομικῆς τους φύσης (μετά 
τήν ἀφαίρεση τοῦ ἀφορολογήτου τῶν 1.000 εὐρώ κατ’ ἔτος)241.

Τελωνειακοί δασμοί

Τελωνειακός δασμός εἶναι ὁ φόρος πού ἐπιβαρύνει τά εἰσαγόμε-
να ἀπό τό ἐξωτερικό ἤ ἐξαγόμενα πρός αὐτό ἐμπορεύματα καί 
εἰσπράττεται στίς συνοριακές εἰσόδους τῶν χωρῶν. Ὡς «ἐξωτερικό», 
πλέον, μετά τήν ἔνταξη τῆς χώρας στήν Ε.Ο.Κ., δέν θεωροῦνται οἱ 
χῶρες-μέλη τῆς σημερινῆς Εὐρωπαϊκής Ἕνωσης καί στήν περίπτω-
ση αὐτή οἱ συναλλαγές χαρακτηρίζονται ὡς «ἐνδοκοινοτικές». Ἡ 
διαδικασία βεβαίωσης καί εἴσπραξης τῶν τελωνειακῶν δασμῶν, πού 
διενεργεῖται ἀπό τίς ἐγκατεστημένες σέ διάφορα σημεῖα τῆς χώρας 
ἁρμόδιες τελωνειακές ὑπηρεσίες, ἀποφέρει ἄμεσα καί σημαντικά 
ἔσοδα στό κράτος ἀλλά καί ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικό παράγοντα 
στήν ἄσκηση ἐξωτερικῆς ἐμπορικῆς πολιτικῆς. Τά σχετικά μέ τούς 
τελωνειακούς δασμούς ζητήματα ρυθμίζονται σήμερα κυρίως ἀπό 
τίς διατάξεις τοῦ Ν. 2960/2001 «Ἐθνικός Τελωνειακός Κώδικας», μέ 
τόν ὁποῖο ἐναρμονίστηκε τό ἑλληνικό πρός τό κοινοτικό τελωνει-
ακό δίκαιο.

Κατ’ ἐξαίρεση τῶν γενικῆς ἰσχύος ρυθμίσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τε-
λωνειακοῦ Κώδικα, δηλαδή τοῦ Ν. 2960/2001, μέ τόν ὁποῖο ἐναρ-
μονίστηκε τό ἑλληνικό πρός τό κοινοτικό τελωνειακό δίκαιο, στήν 
περιοχή τοῦ Ἁγίου Ὄρους συνεχίζεται καί σήμερα ἡ ἰσχύς ἑνός το-
πικοῦ, εἰδικοῦ ἀλλά καί προνομιακοῦ τελωνειακοῦ καθεστῶτος242. 
Εἰδικότερα, τό ἄρθρ. 69 Ν. 2960/2001 ὁρίζει243 ὅτι οἱ διατάξεις τοῦ 
Ἐθνικοῦ Τελωνειακοῦ Κώδικα «δέν θίγουν» τό εἰδικό τελωνειακό 
καθεστώς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως αὐτό ἔχει κατοχυρωθεῖ μέ τό 

241. Β. Μάρκου, Νομοκανονικά Ἐπιθεώρηση Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ 
Δικαίου, 2010, σελ. 83.

242. Ν. Ἀντωνόπουλος, Ἡ Συνταγματική Προστασία τοῦ Ἁγιορείτικου Κα-
θεστῶτος, 1958 - ἐπανέκδοση 1997, σελ. 276. καί Ε. Δωρής, Τό δίκαιο τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, 1994, σελ. 584-588.

243. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
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ἄρθρο 105 Σ., ἐνῶ τό ἄρθρο 132 παρ. 1, ὅρισε ὅτι τά αὐτοκίνητα πού 
παραλαμβάνουν οἱ μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπαλλάσσονται ὁλικῶς 
ἀπό τό τέλος ταξινόμησης, ἀρκεῖ νά ἔχει προηγηθεῖ ἔγκριση τῆς 
ἱερᾶς Κοινότητας γιά τήν ἀπόκτησή τους. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μέ 
τό ἄρθρο 23 τοῦ Ν. 2456/1920 «περί Ἰσραηλιτικῶν Κοινοτήτων», 
ἀπαλλάσσονται ἀπό κάθε τελωνειακό δασμό ὅσα εἴδη εἰσάγονται 
ἀπό τίς ἐν λόγῳ κοινότητες καί προορίζονται γιά τήν τέλεση τῆς 
θρησκευτικῆς λατρείας.

Τό Ἅγιο Ὄρος καί οἱ τελωνιακές ἐλαφρύνσεις

Ὁ πυρήνας τῶν ρυθμίσεων τοῦ προνομιακοῦ καθεστῶτος τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους ἑδρεύει στίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 2 παρ. α΄ Ν.Δ./1926, 
167 καί 168 παρ. 1 Κ.Χ.Α.Ο. καί ἐφαρμόζεται στά ἀγαθά πού εἰσάγον-
ται ἤ ἐξάγονται ἀπό τήν Ἀθωνική χερσόνησο. Τά «τελωνειακά πλεο-
νεκτήματα», ὅπως χαρακτηριστικά ὀνομάζονται, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
ἀφοῦ ἀρχικῶς προβλέφθηκαν ἀπό τίς διατάξεις τῆς καταστατικῆς 
ἁγιορειτικῆς νομοθεσίας, ἀκολούθως, ὄχι μόνον ἐξειδικεύθηκαν 
ἤ ἐπεκτάθηκαν μέ νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις ἀλλά ἐπιπλέον, 
ἐπειδή ἀφοροῦσαν τήν ἔκταση ἐφαρμογῆς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινο-
τικοῦ δικαίου, ἀποτέλεσαν ἀντικείμενο ρητῆς ἀναφορᾶς τους στήν 
Κοινή Δήλωση 4 (1979), μέ σκοπό τήν διατήρησή τους, στά πλαίσια 
τῆς συνολικῆς ἀναγνώρισης ἀπό τήν Ε.Ο.Κ. τοῦ καθεστῶτος τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. Γιά τόν λόγο αὐτό, τά τελωνειακό προνόμια τοῦ Ἁγ. 
Ὄρους ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν καί ὑπό τό κράτος τῆς ἐφαρ-
μογῆς τοῦ Κοινοτικοῦ Τελωνειακοῦ Κώδικα. Ὁ Ν. 2960/2001, μήν 
παρεκκλίνοντας ἀπό τήν προηγούμενη τελωνειακή πολιτική ἀπαλ-
λαγῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, περιέχει δύο σημαντικές ρυθμίσεις: 

Ἡ πρώτη εἶναι αὐτή τοῦ ἄρθρ. 69, τό ὁποῖο ἐπιγράφεται «Ἅγιον 
Ὄρος» καί ἀνήκει στό ὑπό τόν τίτλο «Εἰδικές Διατάξεις» Τμῆμα Δ΄ 
τοῦ Ν. 2960/2001. Μέ τήν διάταξη τοῦ ἄρθρ. 69, ὁρίζεται ὅτι οἱ δια-
τάξεις τοῦ Ἐθνικοῦ Τελωνειακοῦ Κώδικα «δέν θίγουν» τό εἰδικό τε-
λωνειακό καθεστώς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως αὐτό ἔχει κατοχυρωθεῖ 
μέ τό ἄρθρο 105 τοῦ Συντάγματος.

Ἡ δεύτερη ρύθμιση προβλέπεται ἀπό τήν παρ. 1 τοῦ μέ τόν τίτλο 
«Ὁριστικές ἀπαλλαγές» ἄρθρου 132, καί ὁρίζει ὅτι τά αὐτοκίνητα 
πού παραλαμβάνουν οἱ μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπαλλάσσονται 
ἀπό τό τέλος ταξινόμησης, ἀρκεῖ νά ἔχει προηγηθεῖ ἔγκριση τῆς 
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Ἱερᾶς Κοινότητας γιά τήν ἀπόκτησή τους. Διευκρινίζεται ὅτι, παρά 
τίς  ἀπαλλαγές, τό Ἅγιο Ὄρος συνεχίζει νά ἀποτελεῖ ἑλληνικό τελω-
νειακό ἔδαφος, στήν ἔννοια τοῦ ὁποίου περιλαμβάνεται, σύμφωνα 
μέ τό ἄρθρο 2 («Τελωνειακό ἔδαφος») τοῦ Ν. 2960/2001, τό χερσαῖο, 
ἠπειρωτικό καί νησιωτικό τμῆμα, τά χωρικά ὕδατα, τά ἐσωτερικά 
θαλάσσια ὕδατα καί ὁ ἐναέριος χῶρος τῆς Ἑλλάδας244.

Σήμερα, τό ἁγιορειτικό τελωνειακό καθεστώς συντίθεται ἀπό ἕνα 
ὁλόκληρο πλέγμα γενικῶν καί εἰδικῶν διατάξεων, πού ὅμως δέν χα-
ρακτηρίζονται πάντοτε ἀπό σαφήνεια στή διατύπωση τοῦ περιε-
χομένου τους. Γιά τήν εὔρυθμη τήρησή τους, τό ἄρθρ. 421 τοῦ Π.Δ. 
551/1988 «Ὀργανισμός Νομαρχιῶν (Ὀργάνωση Οἰκονομικῶν Ὑπη-
ρεσιῶν)»245 προβλέπει συγκρότηση, λειτουργία καί ἁρμοδιότητες 
εἰδικῶν τελωνειακῶν ὑπηρεσιῶν, πού ἑδρεύουν σέ διάφορα σημεῖα 
τῆς ἀθωνικῆς χερσονήσου. Ἐπειδή γιά τήν ἐφαρμογή τῆς τελωνει-
ακῆς νομοθεσίας ἰδιαίτερη σημασία ἐνέχει ὁ σαφής καθορισμός τῶν 
γεωγραφικῶν ὁρίων, ἰδιαίτερη φορολογική σημασία ἀποδίδεται στή 
διάταξη τοῦ ἄρθρ. 105 παρ. 1, ἐδ. α΄ Συντ., τό ὁποῖο ὁρίζει ὡς ἔδα-
φος τοῦ Ἁγ. Ὄρους τή χερσόνησο τοῦ Ἄθω, μέ χερσαῖο σύνορο τή 
χαμηλή βουνοσειρά «τῆς Μεγάλης Βίγλας καί ἑξῆς».

Φόρος Προστιθέμενης Ἀξίας (Φ.Π.Α.)

Ὁ Φόρος Προστιθέμενης Ἀξίας (Φ.Π.Α.), πού θεωρεῖται ὡς ὁ 
κατ’ ἐξοχήν κοινοτικός φόρος246, εἰσήχθη στή χώρα μας τήν 1η Ἰα-
νουαρίου 1987, μέ τίς διατάξεις τοῦ Ν. 1642/1986 «Γιά τήν ἐφαρμογή 
τοῦ Φόρου Προστιθέμενης Ἀξίας καί ἄλλες διατάξεις». Ὁ Ν. 1642/ 
1986, ἀφοῦ τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε μέ μεταγενέστερα 
νομοθετήματα, κωδικοποιήθηκε τελικά μέ τόν ἰσχύοντα σήμερα Ν. 2859/ 
2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Ἀξίας» (Κ.Φ.Π.Α.). 
Στήν πραγματικότητα, μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ Φ.Π.Α. δέν προστέθη-
κε ἕνας νέος φόρος στούς ἤδη ὑπάρχοντες, ἀλλά καθιε ρώθηκε ἕνα 
νέο σύστημα φορολόγησης, σέ ἐφαρμογή τοῦ ὁποίου ἐνσωματώθη-
κε στό Φ.Π.Α. ἕνας σημαντικός ἀριθμός ἔμμεσων φόρων δαπάνης. 

244. Κ. Παπαγεωργίου, Τό προνομιακό φορολογικό καί τελωνιακό καθεστώς 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Νομοκανικά, Τευχ. 1, 2003, σελ. 56-60.

245. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
246. Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικό Δίκαιο (Εἰδικό Μέρος), 1999, σελ. 562, Κ. 

Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 302.
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Ὁ Φ.Π.Α. ἐπιβάλλεται στίς τιμές τῶν ἀγαθῶν καί ἀμοιβές τῶν ὑπη-
ρεσιῶν, ἐπιβαρύνοντας τελικά τόν ἀγοραστή τους. Πιό συγκε-
κριμένα, οἱ πράξεις στίς ὁποῖες ἐπιβάλλεται Φ.Π.Α., εἶναι οἱ ἑξῆς, 
σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 2 παρ. 1 Κ.Φ.Π.Α.:

(α) ἡ παράδοση ἀγαθῶν καί παροχή ὑπηρεσιῶν, ἄν πραγματο-
ποιοῦνται ἀπό ἐπαχθῆ αἰτία στό ἐσωτερικό τῆς χώρας,

(β) ἡ εἰσαγωγή ἀγαθῶν στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, καί 
(γ) ἡ ἐνδοκοινοτική ἀπόκτηση ἀγαθῶν, πού πραγματοποιεῖται 

ἀπό ἐπαχθῆ αἰτία στό ἐσωτερικό τῆς χώρας.
Μέ τό ἄρθρ. 2, παρ. 2, πέρ. α΄ Κ.Φ.Π.Α., ὁρίσθηκε ὅτι ὡς «ἐσω-

τερικό τῆς χώρας», γιά τήν ἐφαρμογή τῶν ρυθμίσεων τοῦ Φ.Π.Α., 
θεωρεῖται ἡ ἑλληνική ἐπικράτεια, «ἐκτός τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους». Ἐξίσου σημαντικές εἶναι οἱ διατάξεις τοῦ Κ.Φ.Π.Α. πού 
ὁριοθετοῦν τά «ὑποκείμενα στό Φ.Π.Α. πρόσωπα», στόν κύκλο τῶν 
ὁποίων ὑπάγουν ἤ ἐξαιροῦν καί τά ἐκκλησιαστικά ἤ θρησκευτικά 
νομικά πρόσωπα ἤ ἑνώσεις προσώπων, ἀνάλογα μέ τή φύση τῆς 
δραστηριότητας τήν ὁποία αὐτά ἀναπτύσσουν.

Ὅπως συνάγεται ἀπό τίς σχετικές διατάξεις, τά ὑποκείμενα στό 
Φ.Π.Α. φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα (δημοσίου ἤ ἰδιωτικοῦ δικαίου), 
ὅταν βεβαίως ἐνεργοῦν πράξεις παράδοσης ἀγαθῶν ἤ παροχῆς ὑπη-
ρεσιῶν κατά τήν ἀνωτέρω ἔννοια καί τίς προϋποθέσεις τοῦ ἄρθρ. 2 
Κ.Φ.Π.Α., ὑποχρεοῦνται σέ ἀπόδοση πρός τό Δημόσιο τοῦ Φ.Π.Α. 
πού ἔχουν εἰσπράξει ἀπό τούς συναλλασσόμενους μέ αὐτά (πελάτες). 
Σέ ὁριοθέτηση τοῦ κύκλου τῶν ὑποκείμενων στό Φ.Π.Α. προσώπων 
προβαίνει εἰδικῶς τό ἄρθρο 3 Κ.Φ.Π.Α.247, ὑπάγοντας σέ αὐτόν ὅσα 
φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα ἤ ἑνώσεις προσώπων, ἠμεδαπά ἤ ἀλλο-
δαπά, ἀσκοῦν ἀνεξάρτητη «οἰκονομική δραστηριότητα», ἀδιάφο-
ρα ἀπό τόν τόπο ἐγκατάστασής τους, τόν ἐπιδιωκόμενο σκοπό ἤ 
τό ἀποτέλεσμα τῆς δραστηριότητας αὐτῆς. Περαιτέρω, σύμφωνα 
μέ τό ἑρμηνευτικοῦ χαρακτήρα ἄρθρο 4 Κ.Φ.Π.Α., ὡς «οἰκονομική 
δραστηριότητα» θεωρεῖται ὁποιαδήποτε ἀπό τίς προσοδοφόρες 
δραστηριότητες ἔχει ἐπιχειρηματική διάσταση καί μπορεῖ νά προ-
καλέσει σημαντική στρέβλωση τῶν ὅρων τοῦ ἀνταγωνισμοῦ248. Ἔτσι 

247. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-
ρακτήρα, 2012, σελ. 86.

248. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 236.
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κατ’ ἀρχήν στό Φ.Π.Α. δέν ὑπάγονται, ὅλα τά νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου (συνεπῶς καί τά ἐκκλησιαστικῆς- θρησκευτικῆς φύσε-
ως), ὅταν εἰσπράττουν νόμιμα τέλη, δικαιώματα ἤ ἄλλες εἰσφορές, 
ἐνεργώντας πράξεις παράδοσης ἀγαθῶν ἤ παροχῆς ὑπηρεσιῶν στά 
πλαίσια ἐκπλήρωσης τῆς ἀποστολῆς τους249 καί ἐφόσον αὐτή ἀπο-
τελεῖ ἐκδήλωση «δημόσιας ἐξουσίας», ὅπως καί τόνισε τό Δικαστήριο 
Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων νῦν Δικαστήριο Εὐ ρωπαϊκῆς Ἕνωσης250.

Ἀντίθετα, Φ.Π.Α. ὀφείλουν καί τά Ν.Π.Δ.Δ. ἔτσι καί τά συναφῆ 
Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, ὑπαγόμενα πλήρως στίς σχε-
τικές φορολογικές καί λοιπές διαδικαστικές ὑποχρεώσεις, ὅταν οἱ 
πράξεις τους προσλαμβάνουν τόν χαρακτήρα «ἀνεξάρτητης οἰκο-
νομικῆς δραστηριότητας», μέ τήν ἐπιχειρηματική ἔννοια τοῦ ὅρου, 
καί σέ ἔκταση πού ἡ δραστηριότητα αὐτή νά προκαλεῖ σημαντική 
στρέβλωση τῶν ὅρων ἀνταγωνισμοῦ251. Σέ κάθε περίπτωση ἐπίσης, 
ἐπιβαρύνονται, μέ τόν ἐπιρριπτόμενο Φ.Π.Α. κατά τή λήψη καί 
ἀγορά ἀγαθῶν ὅπως καί ὁ κάθε φορολογούμενος252. 

Γιά τούς ἀνωτέρω λοιπόν λόγους, ἀπαλλάσσονται τῆς ἐπι-
βολῆς Φ.Π.Α. οἱ ἁρμόδιες ἐκκλησιαστικές ὑπηρεσίες μόνο γιά τά 
εἰσπραττόμενα ἀπό αὐτές τέλη ἤ δικαιώματα κατά τήν ἔκδοση πι-
στοποιητικῶν, ἀδειῶν γάμου ἤ ἄλλων ἐγγράφων βεβαιώσεων. Τό 
ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν παροχή ὑπηρεσιῶν μέ τή μορφή τῆς τέλεσης 
μυστηρίων ἤ διαφόρων ἱεροπραξιῶν στούς ναούς, ὅπου τά κατα-
βαλλόμενα χρηματικά ποσά ἐπίσης δέν ὑπόκεινται σέ Φ.Π.Α., ὅπως 
χαρακτηριστικά ἀναφέρει τό ἄρθρο 22 Κ.Φ.Π.Α.: «ἀπαλλάσσονται 
ἀπό τό Φ.Π.Α. στό ἐσωτερικό τῆς χώρας. Ἡ ἔναντι συνδρομῆς 
παροχή ὑπηρεσιῶν καί ἡ στενά συνδεόμενη μέ αὐτήν παράδοση 
ἀγαθῶν ἀπό μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα νομικά πρόσωπα καί 

249. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-
ρακτήρα, 2012, σελ. 86.

250. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων - 
Ζητήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, Τόμ. 63, 2008, 
σελ. 23, ΔΕΚ C-202-90,C-247/95.

251. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 339.

252. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χα-
ρακτήρα, 2012, σελ. 86.
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ὀργανισμούς πρός τά μέλη τους, ἐάν ἐπιδιώκουν, στά πλαίσια τοῦ 
συλλογικοῦ τους συμφέροντος, σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστι-
κούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ἤ ἐθνικούς, 
καί ἐφόσον, ὅπως ρητά διευκρινίζεται, δέν ὁδηγοῦν σέ στρέβλωση 
τῶν ὅρων τοῦ ἀνταγωνισμοῦ»253.

Ἅγιο Ὄρος καί Φ.Π.Α.

Μέ τό ἄρθρ. 2 παρ. 2, περ. α΄ τοῦ Ν. 1642/1986, καί ἤδη Ν. 2859/ 
2000 (Κ.Φ.Π.Α.), ἡ περιοχή τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐξαιρέθηκε ρητά ἀπό τήν 
ἔννοια τοῦ «ἐσωτερικοῦ τῆς χώρας», στήν ὁποία ἐφαρμόζον ται οἱ ρυ-
θμίσεις τοῦ Φόρου Προστιθέμενης Ἀξίας. Ἐπισημαίνεται, ὡστό σο, ὅτι 
καί πρίν ἀκόμη τήν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδας στήν Ε.Ο.Κ. (1979), εἰδικῶς τό 
Ἅγιο Ὄρος εἶχε ἐξαιρεθεῖ ἀπό τό πεδίο ἐφαρμο γῆς τοῦ Φ.Π.Α., δυνάμει 
τοῦ ἄρθρ. 3 (Τίτλος III: Ἐδαφικότης) παρ. 3, ἐδ. 4 τῆς 6ης Ὁδηγίας τοῦ 
Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων τῆς 17ης Μαΐου 1977 
(77/388/Ε.Ο.Κ.) «Περί ἐναρμονίσεως τῶν νομοθεσιῶν τῶν Κρατῶν με-
λῶν, τῶν σχετικῶν μέ τούς φόρους κύκλου ἐργασιῶν-Κοινό σύστημα 
προστιθέμενης ἀξίας, ὁμοιόμορφη φορολογική βάση».

Ἡ ἐφαρμοστική τοῦ Ν. 1642/1986 ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου 
Οἰκονομικῶν254, παρέχοντας ὁδηγίες γιά τήν ἀπαλλαγή τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους ἀπό τό Φ.Π.Α., ἀφοῦ μνημόνευσε τήν ἰδιαίτερη συνταγμα-
τική κατοχύρωση τοῦ ἁγιορειτικοῦ καθεστῶτος (ἄρθρ. 105 Συντ.), δι-
ευκρίνισε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ περιοχή, «ὡς ἰδιόρρυθμο φορολογικό ἔδαφος 
τῆς χώρας», βρίσκεται ἐκτός τοῦ πεδίου ἐφαρμογῆς τοῦ Φ.Π.Α., καί 
συνεπῶς ἀπαλλάσσονται τῆς ἐπιβολῆς του οἱ παραδόσεις ἀγαθῶν 
καί οἱ παροχές ὑπηρεσιῶν πού θά ἐνεργοῦνται μέσα στήν περιοχή 
αὐτή, καί οἱ παραδόσεις ἀγαθῶν πού γίνονται ἀπό τόν λοιπό ἐθνικό 
χῶρο πρός τήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διότι αὐτές θεωροῦνται 
ὡς «οἱονεί ἐξαγωγές». Ἀντιθέτως, κατά τήν ἴδια ἐγκύκλιο, φορο-
λογοῦνται, ὡς «οἱονεί εἰσαγωγές», οἱ ἀγορές ἀγαθῶν πού πραγ-
ματοποιοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς λοιπῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν περιοχή 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους255. Ὡστόσο, μέ σειρά Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων ἡ 
ἀπαλλαγή ἀπό τόν Φόρο Προστιθέμενης Ἀξίας, ἐπῆλθε καί γιά τά 

253. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
254. Ὑπουργική Ἐγκύκλιος Πολ. 10/10.7.1987, 302/5-11-1987.
255. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-

κτήρα, 2012, σελ. 114.
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μετόχια τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού βρίσκονται καί πέρα αὐτοῦ, σέ πε-
ριοχές τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδας ὅπως (Χαλκιδική, Ξάνθη, Ρέθυμνο, 
Ἡγουμενίτσα, Χανιά, Θάσο, Βόλο, Πορταριά Πηλίου, Θεσσαλονίκη 
καί Ἀττική)256.

Τέλη χαρτοσήμου

Ἡ φορολογία χαρτοσήμου (συνηθέστερα: «τέλη χαρτοσήμου») 
καθιερώθηκε στήν Ἑλλάδα μέ νόμο τῆς 14ης/26ης Αὐγούστου τοῦ 
ἔτους 1836, προσέλαβε ὅμως ὁριστικότερη μορφή μέ τή θέσπιση τοῦ 
Π.Δ. τῆς 28ης Ἰουλίου 1931 «Περί Κώδικος Νόμων περί Τελῶν Χαρ-
τοσήμου» (Κ.Ν.Τ.Χ.), οἱ διατάξεις τοῦ ὁποίου συγκροτοῦν, μετά 
ἀπό ἀλλεπάλληλες τροποποιήσεις, τό ἰσχύον σήμερα νομοθετικό 
πλαίσιο τῆς φορολογίας χαρτοσήμου στή χώρα μας257.

Τέλος χαρτοσήμου ὀφείλεται, ὅπως προκύπτει ἀπό τή διάταξη 
τοῦ ἄρθρου 1 Κ.Ν.Τ.Χ., σέ κάθε περίπτωση συντάξεως δημόσιου ἤ 
ἰδιωτικοῦ ἐγγράφου μέ νομικές συνέπειες στίς ἀστικές ἤ ἐμπορικές 
συναλλαγές. Συνηθέστερες τέτοιες περιπτώσεις ἀποτελοῦν σήμε-
ρα οἱ μισθώσεις ἀκινήτων, οἱ δανειακές συμβάσεις ἐπί τῶν ἀσφα-
λιστηρίων ζωῆς, οἱ ἀποδείξεις πληρωμῆς ἀσφαλίστρων καί ἀποζη-
μιώσεων, οἱ συμβάσεις ἐργολαβίας κ.λπ.

Τό χαρτόσημο ἀνήκει στήν κατηγορία τῶν ἔμμεσων φόρων ἐπί 
τῶν συναλλαγῶν καί τό ὕψος του καθορίζεται κατά τρόπο πάγιο ἤ 
ἀναλογικό: πάγιο, ὅταν ἐπιβάλλεται ὡς σταθερό χρηματικό μέγε-
θος, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀξίας τοῦ καταρτιζόμενου ἐγγράφου, καί 
ἀναλογικό ὅταν ὑπολογίζεται ὡς ποσοστό ἐπί τῆς χρηματικῆς 
ἀξίας πού ἀναγράφεται στό συντασσόμενο ἔγγραφο258. Ὡς πρός τά 
ἐκκλησιαστικά, τέλος χαρτοσήμου ὀφείλεται κατά τήν ἔκδοση τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἀδειῶν γάμου καί τῶν πράξεων διαζυγίου, (ἄρθρο 
18 παρ. 2γ΄ Π.Δ. τῆς 28ης Ἰουλίου 1931 «Περί Κώδικος Νόμων πε-
ρί Τελῶν Χαρτοσήμου»), Ἐπιπλέον, σύμφωνα μέ τή Διοίκηση, σέ 
ἀνάλογο πάγιο τέλος χαρτοσήμου ὑπόκεινται καί: (α) Οἱ ἄδειες 
γάμου μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖες ἐκδίδονται ἀπό τίς Μουφτεῖες, 

256. Φ. Μάλαμας, Φορολογία Νομικῶν Προσώπων μή κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτήρα, 2012, σελ. 115.

257. Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, 2005, σελ. 239.
258. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 

σελ. 253.
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καθόσον ὁ νόμος λέγοντας «ἐκκλησιαστικές ἄδειες γάμου» ἐννο-
εῖ καί τίς ἐκδιδόμενες ἀπό τίς ἐν γένει θρησκευτικές ἀρχές, (β) Οἱ 
γραπτές πράξεις (ἐντολές, ἐξουσιοδοτήσεις) πού ἐκδίδονται ἀπό 
τούς ἐπισκόπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας πρός τούς ἐφημέριους 
καθολικούς ἱερεῖς γιά τήν τέλεση τῆς ἱερολογίας τοῦ γάμου, καθώς 
καί οἱ ἐκδιδόμενες ἀπό τούς ἐπισκόπους αὐτούς ἀποφάσεις περί χω-
ρισμοῦ «ἀπό τραπέζης καί κοίτης», ὡς ἐπέχουσες θέση διαζυγίου259.

Φορολογία ὑπέρ τῶν Ὀργανισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.)

Φόροι, τέλη ἤ δικαιώματα μποροῦν νά ἐπιβληθοῦν ὑπέρ καί τῶν 
Ὀργανισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.), μέ σκοπό τήν οἰκο-
νομική τους ἐνίσχυση καί τή διεύρυνση τῆς αὐτοδιοικήσεώς τους. 
Τό σχετικό νομοθετικό πλαίσιο συνθέτουν κυρίως: Οἱ διατάξεις τοῦ 
ἄρθρ. 102 παρ. 6 Συντ., σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες τό κράτος «μεριμνᾶ 
ὥστε νά ἐξασφαλίζονται οἱ ἀναγκαῖοι πόροι γιά τήν ἐκπλήρωση 
τῆς ἀποστολῆς τῶν ὀργανισμῶν τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Νόμος 
ὁρίζει τά σχετικά μέ τήν ἀπόδοση καί κατανομή, μεταξύ τῶν ὀργα-
νισμῶν αὐτῶν, τῶν φόρων ἤ τελῶν πού καθορίζονται ὑπέρ αὐτῶν 
καί εἰσπράττονται ἀπό τό Κράτος». 

Χαρακτηριστικός δημοτικός φόρος εἶναι ὁ Τ.Α.Π. (Τέλος Ἀκίνη-
της Περιουσίας). Ἀπό τό Τέλος Ἀκίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) προ-
βλέπεται καθολική ἀπαλλαγή τοῦ συνόλου τῶν θρησκευμάτων καί 
τῶν νομικῶν τους προσώπων προβλέπεται. Τό ἰδιαίτερο αὐτό εἶδος 
δημοτικοῦ φόρου εἰσήγαγαν τά ἄρθρ. 24 ἐπ. τοῦ Ν. 2130/1993260 
«Τροποποίηση καί συμπλήρωση διατάξεων τῆς περιφερειακῆς δι-
οίκησης τοῦ Κώδικα τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας, τοῦ Δημοτικοῦ καί 
Κοινοτικοῦ κώδικα, τῶν διατάξεων γιά τίς προσόδους τῶν Ὀργα-
νισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί ἄλλες διατάξει, ὁρίζοντας ὅτι: 
«Ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 1993 ἐπιβάλλεται ὑπέρ τῶν Δήμων καί Κοι-
νοτήτων τέλος, τό ὁποῖο ὑπολογίζεται ἐπί τῆς ἀξίας τῆς ἀκίνητης 
περιουσίας πού βρίσκεται ἐντός τῆς διοικητικῆς τους περιφέρει-

259. Κ. Παπαγεωργίου, Οἱ Φορολογικές Ἀπαλλαγές τῶν Θρησκευμάτων - 
Ζητήματα Συνταγματικότητας, Δελτίο Φορολογικῆς Νομοθεσίας, Τόμ. 63, 2008, 
σελ. 24.

260. Μέ βάση αὐτό τό νόμο καί τά τ.μ. τῶν ἀκινήτων θεσμοθετήθηκε ὁ 
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε Ἄρθρου 53 Ν. 4021/2011.
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ας...». Τό ὕψος τοῦ Τ.Α.Π. καθορίζεται μέ ἀπόφαση τοῦ οἰκείου δη-
μοτικοῦ ἤ κοινοτικοῦ συμβουλίου κατά τρόπο ἑνιαῖο γιά ὅλη τή δι-
οικητική του περιφέρεια, μέ συντελεστή πού κυμαίνεται κατά πε ρί- 
πτωση Ο.Τ.Α. ἀπό 0,25%ο - 0,35%. 

Τό ἄρθρο 24 παρ. 7 προβλέπει261 ὅτι σέ ἐπιβολή Τ.Α.Π. δέν ὑπό-
κεινται τά πάσης φύσεως ἀκίνητα πού ἀνήκουν, μεταξύ ἄλλων:  
α) Στό Ἑλληνικό Δημόσιο, στά Ν.Π.Δ.Δ., στούς Ο.Τ.Α. καί στίς δη-
μοτικές καί κοινοτικές ἐπιχειρήσεις καί ἐκμεταλλεύσεις. β) Στούς να-
ούς, στίς μονές, στό Ἱερό Κοινό τοῦ Πανάγιου Τάφου, στήν μονή 
τοῦ Ὄρους Σινᾶ, στό Ἅγιον Ὄρος, στήν Ἀποστολική Διακονία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί στά θρησκευτικά γενικῶς ἱδρύματα. 
γ) Στά ἀναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα καί δόγματα, ὡς πρός 
τά ἀκίνητα πού χρησιμοποιοῦν «ἀποκλειστικά γιά τήν ἄσκηση 
δημόσιας λατρείας καί γιά τή διεξαγωγή ὑπηρεσιῶν θρησκευτικῆς 
φύσεως». δ) Στά φιλανθρωπικά ἱδρύματα δημόσιου χαρακτήρα, ε) 
Στά ἠμεδαπά μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα νομικά πρόσωπα πού 
ὑπάρχουν ἤ θά συσταθοῦν, καθώς καί στίς περιουσίες τοῦ ἄρθρ. 
96 τοῦ Α.Ν. 2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί 
κωδικοποιήσεώς των εἰς τό Κράτος καί ὑπέρ κοινωφελῶν σκοπῶν 
καταλειπομένων κληρονομιῶν, κληροδοσιῶν καί δωρεῶν», ἐφόσον 
ἐπιδιώκουν ἀποδεδειγμένως σκοπούς θρησκευτικούς ἤ σέ εὐρύτερο 
κύκλο φιλανθρωπικούς ἤ ἐκπαιδευτικούς ἤ καλλιτεχνικούς ἤ κοι-
νωφελεῖς ἤ ἐκκλησιαστικούς (ἑπομένως καί ἐκκλησιαστικά ἱδρύμα-
τα καί Μουσεῖα). Ἡ ἀπαλλαγή ἐπεκτείνεται καί στά ξένα νομικά 
πρόσωπα, ἐάν ἐπιδιώκουν τούς ἴδιους σκοπούς καί ὑπό τόν ὅρο 
συνδρομῆς ἀμοιβαιότητας.

Ὅπως ὅμως καθίσταται προφανές, ἡ διαφορά στή διατύπωση 
μεταξύ τῶν ἐδαφίων β΄ καί γ΄ τῆς ἀνωτέρω διάταξης τοῦ ἄρθρ. 24 
παρ. 7, πού ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἀφενός μέν τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό 
Τ.Α.Π. ὅλων τῶν ἀκινήτων (λατρευτικῶν ἤ μή σκοπῶν) τά ὁποῖα 
ἀνήκουν στά θρησκευτικά νομικά πρόσωπα (ναούς, μονές, Πανάγιο 
Τάφο, μο νή Σινᾶ, Ἅγιον Ὄρος κ.λπ.) τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, 
ἀλλά ἀφετέρου μόνον τῶν λατρευτικῆς ἤ ἀμιγῶς θρησκευτικῆς 
χρήσεως ἀκινήτων πού ἀνήκουν στά «ἀναγνωρισμένα ξένα θρη-
σκεύματα καί δόγματα», θέτει καί πάλι ἕνα ἐξώφθαλμο ἔλλειμμα συν-
ταγματικότητας ἀφοῦ ἀπό τήν ἀναφορά τῆς διάταξης σέ «ἀναγνωρι-

261. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
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σμένα» θρησκεύματα, ὄρος ὁ ὁποῖος εἶναι συνταγματικῶς ἀδόκιμος 
(ἀφοῦ τό ἄρθρ. 13 Συντ. ἀναφέρεται σέ «γνωστές» καί ὄχι σέ «ἀνα-
γνωρισμένες» θρησκεῖες) καί προϋποθέτει σύστημα κρατικῆς ἀνα-
γνώρισης πού δέν ἀκολουθεῖται στή χώρα μας262.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἀνάλογη, ἄν καί μικρότερης ἔκτασης, νομοτε-
χνική ἄμεση μετάφραση-ἀντιγραφή ἀπό ἀντίστοιχες διατάξεις τοῦ 
ἐξωτερικοῦ, περιεῖχε ἡ ἀρχική διατύπωση τοῦ ἄρθρ. 23 Ν. 2459/1997, 
πού ὅριζε ὅτι ἀπαλλάσσονταν ἀπό τό Φ.Μ.Α.Π., μεταξύ ἄλλων, καί 
«τά ἀναγνωρισμένα θρησκευτικά δόγματα, γιά τά ἀκίνητα πού χρη-
σιμοποιοῦν». Ἡ διατύπωση ὅμως ἐκείνη εἶχε ἐπικριθεῖ ἀμέσως μετά 
τήν εἰσαγωγή της ἀπό τή ΝΣΚ 523/1997, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀντι-
κατασταθεῖ ὅπως ἰσχύει σήμερα μέ τό ἄρθρ. 14 παρ. 1 Ν. 2579/1998, 
πού ὅρισε τήν ἐφαρμογή τῆς ἀπαλλακτικῆς πρόβλεψης στίς «κατά 
τό ἄρθρο 13 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος γνωστές θρησκεῖες καί τά 
δόγματα». Ἀπό τό εὐρύ φάσμα τῶν δημοτικῶν φόρων ἤ τελῶν, 
τά θρησκεύματα ἀπαλλάσσονται πλήρως μόνον στήν περίπτωση 
τοῦ τέλους ἀκίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), ἐνῶ πολύ περιορισμένη 
ἔκταση ἔχουν οἱ ἀπαλλαγές ὡς πρός τούς ὑπόλοιπους δημοτικούς 
φόρους. 

Τέλος, μέ τή νέα διάταξη τοῦ ἄρθρου 46 παρ. 2 τοῦ Ν. 4301/2014263, 
ὅπως μάλιστα ἐνημέρωσε καί τά οἰκεῖα ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσω-
πα ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος264 οἱ 
ἱεροί ναοί ἀπαλλάσσονται καί ἀπό τά ὑπόλοιπα ἀνταποδοτικά τέλη 
(φωτισμοῦ, καθαρισμοῦ, ἀποχέτευσης ) πού καθορίζονται ἀπό τούς 
οἰκείους δήμους, ἀφοῦ ὑποβάλλουν σχετική αἴτηση, ὥστε νά τύχει 
ἀπαλλαγῆς ὁ Ἱερός Ναός. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀπαλ-
λαγή ἀφορᾶ στό ἐμβαδόν τῶν Ἱερῶν Ναῶν μαζί μέ τούς ἐνδεχόμε-
νους ὑποστηριχτικούς χώρους (πού ἀποτελοῦν ἑνιαῖο ἀρχιτεκτο-
νικό σύνολο), ἀσχέτως τῆς λειτουργικῆς τους χρήσης.

262. Κ. Κυριαζόπουλος, Ἴση Φορολογική μεταχείριση τῶν ἀναγνωρισμένων 
θρησκευμάτων καί δογμάτων, Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, Τόμ. 7, 2000, σελ. 697-
704.

263. Τράπεζα Νομικῶν Πληροφοριῶν ΝΟΜΟΣ.
264. Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 

5644/2014.
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ΜΕΡΟΣ Ε΄

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1—

Οἱ σχέσεις Κράτους - Ἐκκλησίας καί φορολογικό 
καθεστώς σέ κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης

Σ ήμερα, οἱ σχέσεις Κρατῶν καί Ἐκκλησιῶν στή σύγχρονη 
Εὐρώπη (οἰκεῖο μέτρο σύγκρισης τῆς παρούσας ἐργασίας ὡς 

κράτη μέ κοινή πολιτική καί οἰκονομική ἐπιδίωξη καί ὀργάνωση ὑπό 
τή σκέπη τῆς Ε.Ε.) σέ γενικές γραμμές κινοῦνται ὁμαλά μέ σύμπνοια, 
συνεργασία καί διακριτικότητα ὡς πρός τό πεδίο δράσης τοῦ κα-
θενός, ἰδιαίτερα πρός τά χριστιανικά δόγματα πού συνοδεύουν τίς 
ἱστορικές παραδόσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν -μελῶν τῆς Ε.Ε.. 
Ὡστόσο, ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν καί τό πολυπληθές μεταναστευ-
τικό ρεῦμα ἀπό τήν Ἀσιατική καί Ἀφρικανική Ἤπειρο, μέ φαινόμενα 
ἰσχυροῦ μουσουλμανικοῦ φονταμεταλισμοῦ, προσπαθώντας νά δια-
φυλάξουν τίς Δημοκρατικές Ἀξίες, Ἐλευθερίες ἀλλά καί Ἀσφάλεια. 
Ὡς πρός τό δημοσιονομικό πλαίσιο καί τή φορολογική ἰσότητα, 
μόνο ὡς εὐνοϊκή θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ἡ φορολογική πο-
λιτική ἔναντι τῶν θρησκευμάτων τῆς ἐπικράτειάς τους. Ἡ συγκρι-
τική ἐπισκόπηση καί μελέτη τῶν σχετικῶν μέ τή φορολόγηση τῶν 
θρησκευμάτων δικαιϊκῶν ρυθμίσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν αὐτῶν χωρῶν, 
ἀφ’ ἑνός μέν προσφέρει τή δυνατότητα συναγωγῆς συμπερασμάτων 
ὡς πρός τό θέμα μας σέ εὐρωπαϊκό, πλέον, ἐπίπεδο, ἀλλά καί δι-
ευκολύνει τή διερεύνηση μιᾶς ἐνδεχόμενης ἐνωσιακῆς ἐναρμόνισης 
τῶν παράλληλων αὐτῶν ρυθμίσεων.

 Ἄν καί μιά τέτοια προοπτική δέν θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς τοῦ 
ἀμέσου μέλλοντος265, ἰδιαίτερα στίς σημερινές συνθῆκες δημοσιονο-
μικῆς ὕφεσης ὡστόσο μία ἑνιαία θεσμική προσέγγιση πρός ὅλους τά 
μή κερδοσκοπικούς (θρησκευτικούς, κοινωφελεῖς, φιλανθρωπικούς, 
ἐκπαιδευτικούς ἤ ἄλλους) σκοπούς τούς ὁποίους τά πάσης φύσεως 
θρησκεύματα ἐπιδιώκουν, μέ διαφάνεια καί πληρότητα, θά ὠθοῦσε 
πρός τήν ἐπαναφορά σέ μία Εὐρώπη τῆς Κοινωνικῆς Πολιτικῆς. 

265. Ν. Μπάρμπας, Ἄμεσοι Φόροι καί Κοινοτικό Δίκαιο, 2005, σελ. 3-6.
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Ἡ φορολογική μεταχείριση τῶν Ἐκκλησιῶν-Θρησκευμάτων ἀπό 
ὁρισμένη πολιτεία δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ ἤ μελετηθεῖ ἔξω ἤ ἀνεξάρτη-
τα ἀπό τό γενικότερο πλαίσιο σχέσεων τῶν δύο αὐτῶν θεσμῶν μέ 
τίς εἰδικές ἱστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, οἰκονομικές περιστάσεις 
τοῦ κάθε κράτους. Αὐτό διότι συνολικά ἡ οἰκονομική πολιτική κάθε 
πολιτείας πρός τά θρησκεύματα τῆς ἐπικράτειάς της (καί ὄχι ἁπλῶς 
οἱ δημοσιονομικές ἤ φορολογικές ρυθμίσεις) ἀποτελεῖ ὀργανική 
ἀπόρροια τοῦ γενικότερου συνταγματικοῦ, νομοθετικοῦ ἤ ἄλλου 
θεσμικοῦ πλαισίου τῶν σχέσεών της μέ τά θρησκεύματα. Ἐξάλλου, ἡ 
πραγματική ἔκταση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, κυρίως ὅμως τῆς 
θρησκευτικῆς ἰσότητας, σέ μιά χώρα δέν κρίνεται ἀπό τήν πανηγυ-
ρικότητα μιᾶς συνταγματικῆς  διακήρυξης περί τοῦ «ἀπαραβιάστου» 
τους, ἀλλά ἀπό τή συνεπῆ, ἐξειδικευμένη καί ἰσόρροπη πρόβλεψη 
τῆς ἐφαρμογῆς τῶν θεμελιωδῶν αὐτῶν δικαιωμάτων σέ ὅλο τό ρυθ-
μιστικό εὖρος τῆς ἔννομης τάξης, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέσα ἀπό πο-
λυάριθμους νόμους, διατάγματα, ὑπουργικές ἤ ἄλλες ἀποφάσεις. 
Γιά τό λόγο αὐτόν, ἡ συνταγματική διαρρύθμιση τοῦ συνολικοῦ κα-
θεστῶτος τῶν σχέσεων κράτους καί θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἀπό 
τή μιά πλευρά, καί ἡ οἰκονομική-φορολογική πολιτική πρός αὐτές, 
ἀπό τήν ἄλλη, βρίσκονται σέ μιά διαρκῆ καί ἀμφίδρομη σχέση 
ἐπαλήθευσης ἤ ἀλληλοαναίρεσης266.

—ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2—

Γαλλία

Σχέσεις κράτους - Ἐκκλησιῶν - Θρησκευμάτων

Ἡ Γαλλία (πρῶτο Ἐθνικό ὀργανωμένο Εὐρωπαϊκό Κράτος), ἄν καί 
χώρα μέ μακρά παράδοση στήν ἐπιρροή τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 

Ἐκκλησίας, θεωρεῖται σήμερα στήν Εὐρώπη ἀντιπροσωπευτικό θε-
ωρεῖται σήμερα στήν Εὐρώπη ἀντιπροσωπευτικό παράδειγμα χω-

266. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 272.
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ρισμοῦ κράτους καί ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἐπῆλθε μέ σχετικό νόμο 
στίς 9 Δεκεμβρίου τοῦ 1905 καί ἀφοῦ εἶχαν προηγηθεῖ ἀλλεπάλλη-
λες καί ἔντονες προστριβές μεταξύ τῶν δύο θεσμῶν. Ἔκτοτε, ὁ δια-
χωρισμός τους συμπυκνώθηκε ἐννοιολογικά στή γνωστή Ἀρχή τῆς 
Laicite (κοινῶς Λαϊκότητας ), πού ὡς περιεχόμενο ἔχει τόν θρη-
σκευτικό ἀποχρωματισμό καί τήν πλήρη ἐκκοσμίκευση τοῦ γαλλι-
κοῦ κράτους, τήν τήρηση ἀπόλυτης οὐδετερότητας ἐκ μέρους του 
ὡς πρός ὅλες τίς θρησκεῖες καί τή μή ἀνάμιξή του στά ἐσωτερικά 
τους ζητήματα267.

Συνταγματική ἔκφραση τῆς ἀρχῆς τῆς Λαϊκότητας ἀποτελεῖ τό 
ἄρθρ. 1 τοῦ Γαλλικοῦ Συντάγματος τοῦ 1958, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο: 
«Ἡ Γαλλία εἶναι ἀβασίλευτη πολιτεία ἀδιαίρετη, χωρισμένη ἀπό 
τήν ἐκκλησία, δημοκρατική καί κοινωνική. Διασφαλίζει τήν ἰσότητα 
ἐνώπιον τοῦ νόμου ὅλων τῶν πολιτῶν, χωρίς διάκριση καταγωγῆς, 
φυλῆς ἤ θρησκείας. Σέβεται ὅλες τίς πεποιθήσεις».

Ὅπως εἶναι κατανοητό, στόχος τῆς κρατικῆς αὐτῆς θεμε-
λιώδους πολιτικῆς εἶναι ὁ σεβασμός τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 
ἡ ἐπικράτηση τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας καί, κατά συνέπεια, ἡ 
ἐμπέδωση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης268, σέ μία χώρα μέ ἔντονο μετανα-
στευτικό ρεῦμα ἀπό τήν Ἀφρικανή ἤπειρο καί μέ πλῆθος ἱστορικῶν 
ἀποικιῶν ἀνά τόν κόσμο. Οἱ ποικίλες θρησκευτικές κοινότητες 
αὐτοδιοικοῦνται σύμφωνα μέ τά οἰκεῖα τους κανονιστικά κείμενα, 
ἡ ἰσχύς ὅμως τῶν ὁποίων, καί μέ τήν ἐπιφύλαξη πάντοτε τῆς τήρη-
σης τῶν νόμων, περιορίζεται στήν ἐσωτερική τους ὀργάνωση καί 
λειτουργία.

Ἡ ἱστορική ἰσχυρή θεσμική παρουσία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέχρι τή Γαλλική Ἐπανάσταση (1789) ἦταν 
ἡ ἐπίσημη θρησκεία τῆς χώρας, ἐκπροσωπεῖται σήμερα σέ νομικό 
ἐπίπεδο, κυρίως ἀπό τό κονκορδάτο (διμερής συμφωνία) πού τό 
γαλλικό κράτος σύναψε μέ τήν Ἁγία Ἕδρα τό ἔτος 1801. Ἡ σύναψή 
του μέ τήν Ἁγία Ἕδρα ἐντασσόταν στήν τότε προσπάθεια τοῦ 
Ναπολέοντα νά ἐπαναφέρει στό πεδίο τῶν σχέσεων Κράτους καί 
Ἐκκλησίας τό θεσμικό καθεστώς ἕνωσης πού ἴσχυε κατά τήν προε-

267. Δ. Καλδής, Ὁ γενικός κοινωνικός φόρος τῆς Γαλλίας, Δελτίο Φορολο-
γικῆς Νομοθεσίας Τόμ. 49, 1995, σελ. 1486.

268. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
261-262.
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παναστατική περίοδο, μετριάζοντας καί ἐξισορροπώντας τήν προ-
ηγούμενη θεσμική καί κοινωνική ἀντιπαλότητα τῶν δύο θεσμῶν. Τό 
καθεστώς ὅμως αὐτό ἔληξε μέ τόν νόμο τοῦ 1905, πού ὅρισε ὅτι οἱ 
πολίτες εἶναι ἀπολύτως ἐλεύθεροι νά ἀκολουθοῦν τήν ὁποιαδήπο-
τε θρησκευτική ἐκδοχή τῆς ἀλήθειας, χωρίς ἡ ἐπιλογή τους αὐτή 
νά συνιστᾶ θετική ἤ ἀρνητική προϋπόθεση γιά τήν πρόσληψη σέ 
δημόσια ὑπηρεσία ἤ τόν ἀποκλεισμό ἀπό αὐτήν, καθώς καί γιά τήν 
ἀπόλαυση ὅλων τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων269.

Ἀπό τό καθεστώς κρατικῆς οὐδετερότητας ἐξαιροῦνται, γιά 
λόγους ἱστορικούς, οἱ τρεῖς νομαρχίες τῆς Ἀνατολικῆς Γαλλίας τοῦ 
Ἄνω Ρήνου, τοῦ Κάτω Ρήνου καί τοῦ Μοζέλα, οἱ ὁποῖες εὑρίσκον-
ται στά σύνορα μέ τή Γερμανία. Στίς περιοχές αὐτές, τρεῖς χριστια-
νικές ἐκκλησίες, δηλαδή ἡ Καθολική, ἡ Λουθηρανική καί ἡ Με-
ταρρυθμισμένη, καθώς καί ἡ Ἰσραηλιτική θρησκεία ἀπολαμβάνουν 
σειρᾶς προνομίων, πού ὅμως συνεπάγονται καί ἀντίστοιχες ὑπο-
χρεώσεις.

Συνέπεια τῆς Ἀρχῆς τῆς Λαϊκότητας ἀποτελεῖ ἡ μή κρατική οἰκο-
νομική ἐνίσχυση, ἄμεση ἤ ἔμμεση, τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν κοι-
νοτήτων. Γιά τόν λόγο αὐτό, στή Γαλλία δέν θά συναντήσουμε κρα-
τική μισθοδοσία τοῦ κλήρου ἤ χρηματοδότηση τῶν θρησκευμάτων, 
ἡ ὁποία νά ἔχει ὡς αἰτία τή ἰδιότητά τους αὐτή. Οἱ θρησκευτικές 
κοινότητες ἐξασφαλίζουν οἱ ἴδιες τίς πηγές χρηματοδότησης γιά 
τήν ἱκανοποίηση τοῦ συνόλου τῶν οἰκονομικῶν τους ἀναγκῶν, 
κυρίως μέσῳ προαιρετικῶν ἐνοριακῶν ἤ ἄλλων εἰσφορῶν, ἐράνων 
διαφόρων μορφῶν ἐσόδων ἀπό τήν δική τους περιουσία, δωρεῶν ἐν 
ζωῇ ἤ αἰτία θανάτου, κ.λπ.270

Ὡστόσο ἡ κρατική οὐδετερότητα ἔναντι ὅλων τῶν θρησκειῶν, 
πού ἐμπνέεται ἀπό τήν Ἀρχή τῆς Λαϊκότητας, δέν σημαίνει ἀναγ-
καίως καί ἐχθρική ἀντιμετώπιση πρός αὐτές. Γι’ αὐτό καί δέν ἀντι-
βαίνει πρός τήν ἀρχή αὐτή ἡ ἰσχύοσυσα νομοθετική μέριμνα γιά τήν 
κρατική συντήρηση πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων, πού ὅμως 
ἐντάσσεται στά πλαίσια τῆς γενικότερης πολιτικῆς τοῦ κράτους γιά 

269. Α. Μαρίνος, Ἡ θρησκευτική Ἐλευθερία, 1972, σελ. 400-404.
270. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 

σελ. 272.
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τήν προστασία τῶν ἱστορικῆς-πολιτιστικῆς σημασίας μνημείων τῆς 
Γαλλίας271.

Φορολογία τῶν Ἐκκλησιῶν- Θρησκευμάτων

Κατ’ ἀναλογία πρός τήν, ἐντελῶς περιορισμένης ἔκτασης, κρα-
τική οἰκονομική βοήθεια στά θρησκεύματα, ἐλάχιστες εἶναι καί οἱ 
περιπτώσεις εἰδικῆς καί στοχευμένης φορολογικῆς τους μεταχείρι-
σης. Ὡς κυριότερη πρέπει νά καταγραφεῖ ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 
238 τοῦ Γενικοῦ Φορολογικοῦ Κώδικα, πού ἐπιτρέπει τήν ἔκπτωση 
τῶν χρηματικῶν δωρεῶν ἐπιχειρήσεων ἤ φυσικῶν προσώπων ἀπό 
τό φορολογητέο τους εἰσόδημα, ἐφόσον δωρεοδόχοι εἶναι μή κερ-
δοσκοπικοῦ χαρακτήρα κοινωφελεῖς ἤ θρησκευτικοί ὀργανισμοί. Ἡ 
διάταξη αὐτή τροποποιήθηκε μέ τό Ν. τῆς 23ης Ἰουλίου 1987, ὁ 
ὁποῖος κατέστησε εὐνοϊκότερη τή ρύθμιση, ὄχι μόνον αὐξάνοντας 
τή παρεχόμενη ἔκπτωση, ἀλλά καί ἐπιτρέποντας νά ἔχει ἡ χρη-
ματική δωρεά ὡς σκοπό τήν κάλυψη τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων. 
Ὡστόσο, ὅπως ὑποστηρίζεται ἀπό τή θεωρία ἡ ρύθμιση αὐτή λει-
τουργεῖ ὡς κίνητρο διαφόρων ὁμάδων νά ἀποκτήσουν τήν ἰδιότητα 
τοῦ θρησκευτικοῦ ὀργανισμοῦ, γεγονός πού πιθανόν νά ὁδηγήσει 
σέ ὁρισμένες καταχρήσεις272. Ἡ ἐν λόγῳ ρύθμιση λοιπόν δέν πρέπει 
νά θεωρηθεῖ προνομιακή ἀντιμετώπιση τῶν ἐκκλησιῶν καθώς ἐν-
τάσσεται στήν γενικότερη εὐνοϊκή μεταχείριση τῶν μή κερδοσκοπι-
κῶν ἑνώσεων. 

Γερμανία

Σχέσεις κράτους - Ἐκκλησιῶν- Θρησκευμάτων

Στή Γερμανία τό συνταγματικό πλαίσιο τῶν σχέσεων τοῦ κράτους 
μέ τά θρησκεύματα-Ἐκκλησίες διαμορφώνεται κυρίως ἀπό τά ἄρθρα 
3 παρ. 3 («Ἰσότητα»), 4 («Ἐλευθερία τῆς πίστεως καί τῆς λατρείας»), 
7 παρ. 2-3 («Σχολικό σύστημα») καί 140 τοῦ Θεμελιώδους Νόμου τῆς 
Βόννης 1949. Ἐπιπλέον, δυνάμει τῆς διάταξης τοῦ ἄρθρου 140, δια-
τηρήθηκαν σέ ἰσχύ τά ἄρθρα 136-141 τοῦ προηγούμενου Συντάγμα-

271. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
264.

272. Βasdevant- Gaudemet, State and Church in France ἀπό Κ. Παπαγεωρ-
γίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, σελ. 283.
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τος τῆς Βαϊμάρης τοῦ 1919. Τό πλέγμα τῶν συνταγματικῶν αὐτῶν 
ὁρισμῶν καλύπτει ρυθμιστικά ὅλα τά κρατίδια πού διαρθρώνουν 
τήν Ὁμοσπονδιακή Δημοκρατία τῆς Γερμανίας. Ἐπιπλέον, κάθε 
ὁμόσπονδο γερμανικό κρατίδιο ἔχει τή δυνατότητα νά θεσπίζει, γιά 
τίς δικές του ἀνάγκες καί μέσα στά ἀνωτέρω συνταγματικά πλαίσια, 
εἰδικότερες ρυθμίσεις μέ διατάξεις τοῦ τοπικοῦ συντάγματος ἤ τῆς 
νομοθεσίας του, συνάπτοντας ἀκόμη καί διμερεῖς συμφωνίες μέ τίς 
ἐπιμέρους ἐκκλησίες ἤ τά διάφορα θρησκεύματα273.

Τό γερμανικό κράτος δέν ἀναγνωρίζει ὁρισμένη θρησκεία ὡς 
ἐπίσημη, ἀκολουθώντας ἕνα καθεστώς ἤπιου χωρισμοῦ καί μέ πλήρη 
κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ὡς πρός ὅλες τίς εἰδικότε-
ρες ἐκδηλώσεις της. Ἐπιπλέον, τηρεῖ πρός ὅλα τά θρησκεύματα μιά 
ὑποδειγματική πολιτική οὐδετερότητας καί συνεργασίας, πού ἔχει 
μέχρι σήμερα ἐπιφέρει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἰσόρροπη στήν πράξη 
ἐφαρμογή τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας. Τό γε-
γονός τῆς μή παροχῆς ἀπό τό γερμανικό κράτος προνομίων ὑπέρ 
ὁρισμένων θρησκειῶν, πού ἡ κοινή πείρα διδάσκει ὅτι ἀποβαίνουν 
πάντοτε εἰς βάρος τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἐπι-
τυγχάνει τήν ἀποσόβηση κοινωνικῶν ἐντάσεων καί τήν ἀπόσπαση 
τοῦ σεβασμοῦ ὅλων, τελικά, τῶν ἐκκλησιῶν274, εἰδικά σέ ἕνα κράτος 
μέ 35% χριστιανούς Προτεστάντες, 33% Καθολικούς καί κοντά στό 
10% μουσουλμάνους (κυρίως μετανάστες ἀπό Τουρκία-οἱ θρησκευ-
τικές τους κοινότητες ὀργανωμένες σέ Ν.Π.Ι.Δ.).

Μέ τό ἄρθρο 137 παρ. 2-6 τοῦ Συντάγματος τῆς Βαϊμάρης (ὅπως 
διατηρήθηκε σέ ἰσχύ) ἀναγνωρίζονται τά «θρησκευτικά νομικά 
πρόσωπα», ἐφόσον ἀποκτοῦν ἱκανότητα δικαίου σύμφωνα μέ τίς 
γενικές διατάξεις τοῦ γερμανικοῦ ἀστικοῦ δικαίου (παρ. 4). Ὅσα 
ἀπό τά θρησκευτικά αὐτά νομικά πρόσωπα ὑπῆρξαν νομικά πρόσω-
πα δημοσίου δικαίου ἐξακολουθοῦν νά εἶναι τέτοια. Στά ὑπόλοιπα 
νομικά πρόσωπα θά παρέχονται, ἄν τό ζητοῦν, τά ἴδια δικαιώματα, 
ἀρκεῖ λόγῳ τοῦ καταστατικοῦ τους καί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν νά 
προσφέρουν ἐγγύηση διάρκειας. Ἄν διάφορα τέτοια νομικά πρόσω-
πα δημοσίου δικαίου ἑνωθοῦν σέ μιά ὁμάδα, αὐτή θά εἶναι ἐπίσης 

273. Ε. Ζούμας, Ἡ ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας στό καθεστώς τῶν σχέ-
σεων Ἐκκλησίας Πολιτείας στή Δ. Γερμανία, 1990, σελ. 14-25.

274. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
249-250.
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νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (παρ. 5). Νομική προσωπικότη-
τα δημοσίου δικαίου ἔχουν σήμερα στή Γερμανία οἱ ἐνορίες, οἱ ἐπι-
σκοπές, οἱ διάφορες ἐκκλησίες, ἀκόμη καί ἡ Ἑλληνική Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας δυνάμει τοῦ Νόμου τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 
1974, ἡ ὁποία αὐτοδιοικεῖται σύμφωνα μέ τίς εἰδικότερες διατάξεις 
τοῦ Καταστατικοῦ της Χάρτη.

Πρέπει νά τονιστεῖ, ὅτι ἡ ἀπονομή νομικῆς προσωπικότητας 
δη μοσίου δικαίου δέν ἔχει ὡς σκοπό νά καταστήσει τίς ἐκκλησίες 
πού ἀποκτοῦν τήν ἰδιότητα αὐτή τμήματα τοῦ κρατικοῦ ὀργανι-
σμοῦ ἤ νά ἀναιρέσει τό καθεστώς χωρισμοῦ τοῦ κράτους ἀπό τά 
θρησκεύματα, ἀλλ’ ἀφενός μέν νά ὑπογραμμίσει τή σημασία τῆς 
δημόσιας δραστηριότητας τῶν θρησκευμάτων καί ἀφετέρου νά κα-
ταστήσει αὐτά φορεῖς δημοσίων ἁρμοδιοτήτων καί δικαιωμάτων. 
Παράλληλα, οἱ θρησκευτικές κοινότητες διατηροῦν τήν αὐτονομία 
τους ἔναντι τοῦ κράτους καί αὐτοδιοικοῦνται γιά τήν ἐπιτέλεση τῆς 
θρησκευτικῆς, λατρευτικῆς καί κοινωνικῆς τούς ἀποστολῆς.

Ἡ συνταγματική ἀρχή τῆς αὐτοδιοίκησης τῶν θρησκευμάτων, 
πού τηρεῖται ἀπό τό γερμανικό κράτος, δέν ἀπαγορεύει τή συνερ-
γασία του μέ τίς ἐκκλησίες ἤ τά θρησκεύματα, ἀκόμη καί μέ τή μορφή 
τῆς κρατικῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης. Νομική βάση πρός τοῦτο 
παρέχει τό ἄρθρο 138 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, κατά τό ὁποῖο: «Οἱ 
οἰκονομικές ἐνισχύσεις τοῦ Κράτους πρός στά θρησκευτικά νομικά 
πρόσωπα, πού προβλέπονται ἀπό νόμο, συνθήκη ἤ ἄλλη εἰδική 
διάταξη, ἐκπληρώνονται ἀπό τή νομοθεσία τῶν κρατῶν. Σήμερα, ἡ 
οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς γερμανικῆς πολιτείας λαμβάνει τή μορφή 
τῆς συμμετοχῆς στίς δαπάνες συντήρησης τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
κτι ρίων μέ κεφάλαια τῶν τοπικῶν δημοτικῶν ἀρχῶν, τῆς χρημα-
τοδότησης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φιλανθρωπικοῦ καί νοσηλευτικοῦ 
ἔργου, τῆς ἐπιδότησης τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν κ.λπ.275

Οἱ εἰδικότεροι ὅροι τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτοδιοίκησης ρυθμίζον-
ται μέ κονκορδάτα-διμερεῖς συμφωνίες, τίς ὁποῖες συνάπτουν τό 
Ὁμοσπονδιακό Κράτος τῆς Γερμανίας ἤ τά τοπικά Κρατίδια μέ τήν 
Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία καί τίς διάφορες Προτεσταντικές Ὁμο-
λογίες. Μέ τόν τρόπο αὐτό ρυθμίζονται πολλά εἰδικότερα ζητήμα-
τα πού ἀφοροῦν στήν ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση, τήν ποιμαντική 

275. Βasdevant-Gaudemet, State and Church in Germany ἀπό Κ. Παπαγε-
ωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, σελ. 285-286.
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δραστηριότητα στό στρατό, τήν διαχείριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
περιουσίας, τήν χρηματοδότηση τῆς συμβαλλόμενης Καθολικῆς ἤ 
Προτεσταντικῆς Ἐκκλησίας σέ ὁρισμένο τομέα κ.ἄ.

Καθίσταται προφανές ὅτι τό περιεχόμενο τοῦ κλάδου τοῦ γερμα-
νικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου διαμορφώνεται, κατά τό μεγαλύτερο 
του μέρος, ἀπό τίς ρυθμίσεις πού περιέχονται σέ τέτοια κονκορδάτα 
ἤ ἐκκλησιαστικές συμφωνίες276. Καθοριστική εἶναι ἐπίσης ἡ συμβολή 
τῆς νομολογίας τῶν ἀνώτατων γερμανικῶν δικαστηρίων, καί εἰδικά 
τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου στήν ἑρμηνεία 
καί ἐφαρμογή τέτοιων συμβατικῶν ρυθμίσεων.

Φορολογία τῶν Ἐκκλησιῶν-Θρησκευμάτων 
Ὁ θεσμός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φόρου (Kirchensteuer)

Μέ ἄξονα τήν αὐτοδιοίκηση τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ γερμανική ἔννομη 
τάξη ἔχει θεσπίσει ἕνα λειτουργικό σύστημα ἐπιβολῆς καί εἴσπρα-
ξης ἐκκλησιαστικοῦ φόρου. Ὁ θεσμός τῆς ἐκκλησιαστικῆς φορο-
λογίας ἔχει μακρά ἱστορία στή Γερμανία, ὅταν ἀπό αἰῶνες πρίν ἡ 
Ἐκκλησία εἶχε τή δυνατότητα νά ἐπιβάλλει τούς δικούς της φόρους 
μέσα στά πλαίσια τῆς πολιτειακῆς νομοθεσίας. Ἐπρόκειτο στήν 
πραγματικότητα γιά μιά ἀπό τίς ἐξουσίες τοῦ κράτους, τήν ὁποία 
τό ἴδιο παραχωροῦσε στήν Ἐκκλησία, σέ ὁρισμένο βεβαίως βαθμό 
καί μέ σκοπό τήν κάλυψη τῶν δικῶν της ἀναγκῶν. Τή σημερινή 
του, περίπου, μορφή ὁ θεσμός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φόρου προσέλα-
βε στή Γερμανία τόν 19ο αἰώνα, μέ κύριο σκοπό τήν ἐλάφρυνση τοῦ 
κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἀπό τίς οἰκονομικές του ὑποχρεώσεις 
πρός τήν Ἐκκλησία. Ὁ κρατικός νομοθέτης περιοριζόταν στήν πα-
ροχή μιᾶς γενικῆς ἐξουσιοδότησης γιά τήν ἐπιβολή ἐκκλησιαστικῆς 
φορολογίας πρός τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία περαιτέρω ρύθμιζε καί τίς 
λεπτομέρειες ἐφαρμογῆς τοῦ θεσμοῦ.

Σήμερα, τή νομική βάση γιά τήν ἐπιβολή ἐκκλησιαστικοῦ φόρου 
παρέχει σέ ἐπίπεδο ὁμοσπονδιακοῦ κράτους τό ἴδιο τό Σύνταγμα, 
προβλέποντας μέ τό ἄρθρο 137 παρ. 6 τοῦ Συντάγματος τῆς Βα-
ϊμάρης (πού διατηρήθηκε σέ ἰσχύ μέ τό ἄρθρο 140 τοῦ Θεμελιώδους 
Νόμου τῆς Βόννης), ὅτι: «Οἱ θρησκευτικές κοινότητες πού ἀποτε-

276. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
251.
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λοῦν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δικαιοῦνται νά εἰσπράττουν 
φόρους βάσει τῶν δημόσιων φορολογικῶν καταλόγων τοῦ Κράτους 
καί κατά τίς διατάξεις τῆς νομοθεσίας τῆς χώρας». Σέ ἐφαρμογή τῆς 
διάταξης αὐτῆς, οἱ ἐκκλησίες τῆς Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένων 
τῶν κοινοτήτων τῶν Ἰσραηλιτῶν, πού εἶναι νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου, χρησιμοποιοῦν τούς κρατικούς φορολογικούς κα-
ταλόγους καί, σέ συνεργασία μέ τίς ἐφοριακές ἀρχές τῶν κρατιδίων, 
εἰσπράττουν ἐκκλησιαστικό φόρο ἀπό τόν ὁποῖο ὑπολογίζεται ὅτι 
προέρχεται τό 80% περίπου τοῦ συνολικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προϋ-
πολογισμοῦ277.

Ὁ ἐκκλησιαστικός φόρος ἀποτελεῖ πρόσθετη ἐπιβάρυνση στόν 
φόρο εἰσοδήματος, μέ συντελεστή πού κυμαίνεται μεταξύ 8-9% ἐπί 
τοῦ μισθοῦ καί τῶν εἰσοδημάτων τοῦ μέλους τῆς θρησκευτικῆς 
κοινότητας, μέ μικρές ἀποκλίσεις στό ὕψος μεταξύ τῶν διαφόρων 
Κρατιδίων. Στήν περίπτωση μάλιστα τῶν μισθωτῶν ἐργαζόμενων, ὁ 
ἀναλογῶν ἐκκλησιαστικός φόρος παρακρατεῖται ἀπό τόν ἐργοδότη, 
ὁ ὁποῖος, μαζί μέ τούς ὑπόλοιπους παρακρατούμενους φόρους, 
τούς ἀποδίδει στό Κράτος. Τό τελευταῖο μέ τή σειρά του ἀποδίδει 
τό σύνολο τῶν προερχόμενων ἀπό τήν ἐκκλησιαστική φορολογία 
πο σῶν στήν ἁρμόδια ἐκκλησιαστική ἀρχή, ἀφοῦ προηγουμένως 
κρα τήσει ἕνα ποσοστό 3-4%, ὡς κάλυψη τῆς δαπάνης πού προ-
κλήθηκε ἀπό τήν ἀπασχόληση τῶν κρατικῶν ἐφοριακῶν ἀρχῶν278.

Ὁ ἐκκλησιαστικός φόρος εἶναι  ὑποχρεωτικός γιά κάθε μέλος 
τῆς Ἐκκλησίας, πού πραγματοποιεῖ ὁρισμένου ὕψους εἰσοδήμα-
τα. Γιά τήν μή καταβολή του ἀπαιτεῖται ἡ ὑποβολή προφορικῆς 
ἤ γραπτῆς (ἐπικυρωμένης ἀπό συμβολαιογράφο) τυπικῆς δήλωσης 
στίς ἁρμόδιες ἀρχές περί ἀποχώρησης τοῦ φυσικοῦ προσώπου ἀπό 
ὁρισμένο θρήσκευμα, δήλωση ἡ ὁποία πρέπει νά εἶναι ἀνεπιφύλα-
κτη καί χωρίς ὅρους. Ἐφόσον κάποιος δέν ἔχει ἀποχωρήσει μέ τόν 
τρόπο αὐτόν ἀπό τήν ἐκκλησία του, συνεχίζει νά ὀφείλει ἐκκλησι-
αστικό φόρο, ἡ εἴσπραξη τοῦ ὁποίου, σέ ἐνδεχόμενη ἄρνηση τοῦ 
ὀφειλέτη, μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ καί μέ ἔνδικα μέσα. Ὡστόσο, ὑπο-
λογίζεται ὅτι τό 1/3 τοῦ συνόλου τῶν μελῶν κάθε ἐκκλησίας στή 

277. Βasdevant-Gaudemet, State and Church in Germany ἀπό Κ. Παπαγεωρ-
γίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, σελ. 288-289.

278. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
254-255.
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Γερμανία δέν ὀφείλει ἐκκλησιαστικό φόρο, γιά λόγους πού ἀνάγον-
ται κυρίως στόν ἀνύπαρκτο ἤ χαμηλό φόρο εἰσοδήματος ἤ τήν 
ἀπαλλαγή τοῦ ὀφειλέτη λόγῳ ἄλλων χρηματικῶν του δωρεῶν πρός 
τήν ἐκκλησία του. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μέ πρόσφατα στατιστικά 
δεδομένα, ὁ ἀριθμός ὅσων δηλώνουν πιστοί καί ὀφείλουν ἐκκλη-
σιαστικό φόρο εἶναι σταθερὰ πτωτικός κατά τά τελευταῖα ἰδίως 
ἔτη, γεγονός πού ἔχει ἀρχίσει νά προκαλεῖ σημαντικά οἰκονομικά 
προβλήματα στίς ἐκκλησίες, ὁδηγώντας σέ σημαντικῆς ἐκτάσεως 
περικοπές τῶν ἐξόδων τους279.

Ἡ γερμανική πολιτεία, τέλος, μέσα ἀπό τή θέσπιση εἰδικῶν 
ρυθμίσεων, καθιστᾶ προνομιακά βεβαιότερη τήν εἴσπραξη τοῦ ἐκ-
κλησιαστικοῦ φόρου. Γιά παράδειγμα, κατά τήν ἐνεργοποίηση τῆς 
πτωχευτικῆς διαδικασίας ἱκανοποίησης τῶν δανειστῶν, καί εἰδικῶς 
κατά τή φάση ἀπόδοσης τῶν ὀφειλόμενων φόρων, ἱκανοποιοῦνται 
κα τά προνομιακή σειρά οἱ φορολογικές ἀπαιτήσεις τῆς ὁμοσπον-
δίας, τῶν κρατιδίων, τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν καί ἀκολούθως τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν. Πάντως, σέ κάθε περίπτωση, ἡ ἀξίωση κα-
ταβολῆς ἀπό τόν πτωχεύσαντα τοῦ φόρου ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας ἱκα-
νοποιεῖται κατά προτεραιότητα, σέ σχέση μέ τίς ἀπαιτήσεις τῶν 
ἄλλων πιστωτῶν.

Φορολογικές ἐκπτώσεις καί ἀπαλλαγές

Ἡ γερμανική πολιτεία, στά πλαίσια τῆς συνεργασίας της μέ ὅλα 
τά θρησκεύματα, ἔχει θεσπίσει, σέ ἐπίπεδο ὁμοσπονδιακό ἤ τῶν ἐπί 
μέρους κρατιδίων, σειρά ἐκπτώσεων καί ἀπαλλαγῶν ἀπό διάφορες 
φορολογικές ὑποχρεώσεις. Κίνητρο πρός τοῦτο ἀποτέλεσε, ὅπως 
ση μειώνεται, ἡ θετική στάση τοῦ γερμανικοῦ κράτους ἔναντι τῶν 
δραστηριοτήτων τῶν ἐκκλησιῶν ἤ θρησκευμάτων, οἱ ὁποῖες θεω-
ροῦνται ὡς γενικότερα ἐπωφελεῖς γιά τό κοινωνικό σύνολο, διότι 
προωθοῦν ἐν γένει κοινωνικούς σκοπούς ὑλικῆς, πνευματικῆς ἤ ἠθι-
κῆς φύσεως. Στίς γενικοῦ χαρακτήρα ρυθμίσεις, μποροῦν νά ἀνα-
φερθοῦν280:

- ἡ ἔκπτωση ἀπό τόν φόρο εἰσοδήματος τοῦ καταβληθέντος ἐκ-

279. Ε. Ζούμας, Ἡ ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας στό καθεστώς τῶν 
σχέσεων Ἐκκλησίας Πολιτείας στή Δ. Γερμανία, 1990, σελ. 14-25.

280. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 291.



ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

245

κλησιαστικοῦ φόρου μαζί μέ ἄλλα δημοσιονομικά βάρη διαρκοῦς 
χαρακτήρα.

- ἡ μερική ἀπαλλαγή ἀπό τόν φόρο ἀκίνητης περιουσίας.
- ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τόν φόρο ἐμπορικῆς δραστηριότητας ἤ σω-

ματειακῆς ὀργάνωσης, ἐκτός ἐάν τά θρησκευτικά νομικά πρόσωπα 
ἀσκοῦν ἐπιχειρηματική δραστηριότητα.

- ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τόν φόρο χαρτοσήμου, μέ εἰδικότερες ρυθμίσεις 
περιεχόμενες στά κονκορδάτα ἤ τίς ἐκκλησιαστικές συμφωνίες πού 
ἔχουν συναφθεῖ μέ τά ὁμόσπονδα κρατίδια.

- ἡ ἔκπτωση ὕψους μέχρι 5% ἀπό τό φόρο εἰσοδήματος, σέ πε-
ρίπτωση δωρεᾶς χρηματικῶν ποσῶν σέ ἐκκλησίες, ρύθμιση ἡ ὁποία 
ἐφαρμόζεται καί στούς μή κερδοσκοπικούς ὀργανισμούς. Ὅπως 
εἶναι προφανές, μέ τή ρύθμιση αὐτή εὐνοεῖται εὐθέως μέν ὁ δωρη-
τής, στόν ὁποῖο παρέχεται ἕνα σοβαρό κίνητρο νά προβεῖ σέ δω-
ρεές τέτοιας μορφῆς, ἐμμέσως ὅμως εὐεργετεῖται καί τό δωρεοδόχο 
θρη σκευτικό νομικό πρόσωπο, τό ὁποῖο ἐξάλλου ἀπαλλάσσεται 
ἀπό τόν φόρο δωρεᾶς. 

Τέλος, τό γερμανικό κράτος μεριμνᾶ ὥστε οἱ πιό πάνω ρυθμίσεις 
νά μήν ἀφοροῦν προνομιακά ὁρισμένο θρήσκευμα, ἀλλά νά ἐφαρ-
μόζονται, σύμφωνα μέ τή συνταγματική ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς 
ἰσό τητας, σέ ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες.

Ἱσπανία

Σχέσεις Κράτους -Ἐκκλησιῶν- Θρησκευμάτων

Τό θεσμικό πλαίσιο τῶν σύγχρονων σχέσεων μεταξύ ἱσπανικοῦ 
κράτους καί θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἑδράζεται κυρίως στό ἄρθρο 
16 τοῦ ἰσχύοντος ἱσπανικοῦ Συντάγματος, πού ψηφίστηκε στίς 29 
Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1978, καί ὁρίζει ὄτι281:

«1. Ἐξασφαλίζεται στά ἄτομα καί στίς ὁμάδες ἡ ἐλευθερία τῆς 
ἰδεολογίας, τῆς θρησκείας καί τῆς λατρείας, μέ μόνο περιορισμό 
στίς ἐκδηλώσεις της, ἐκεῖνον, πού εἶναι ἀναγκαῖος γιά τή διατήρηση 
τῆς δημόσιας τάξης, πού προστατεύεται ἀπό τό νόμο.

281. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
257.



ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

246

1. Κανένας δέ μπορεῖ νά ἐξαναγκαστεῖ σέ δηλώσεις ὡς πρός τήν 
ἰδεολογία του, τήν πίστη ἤ τίς πεποιθήσεις του.

2. Δέν ὑπάρχει ἐπίσημο θρησκευτικό δόγμα τοῦ Κράτους. Οἱ 
δημόσιες ἀρχές θά λαμβάνουν ὑπ’ ὄψη τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις 
τῆς ἱσπανικῆς κοινωνίας καί θά διατηροῦν τίς ἀνάλογες σχέσεις συν-
εργασίας μέ τήν Καθολική Ἐκκλησία καί τά ἄλλα δόγματα».

Ἡ συνταγματική κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας (παρ. 
1-2) συνοδεύεται ἀπό τή διακήρυξη περί μή ἀναγνωρίσεως ἐπίση-
μης θρησκείας στήν Ἱσπανία (παρ. 3), ὅπως συνέβαινε παλαιότερα 
ἐπί τοῦ καθεστῶτος Φράνκο καί τήν καθιέρωση μιᾶς μορφῆς ἤπι-
ου χωρισμοῦ κράτους καί ἐκκλησιῶν, μέ τήρηση ἴσων ἀποστάσεων 
ἔναντι ὅλων τῶν θρησκευτικῶν δογμάτων. Ἡ ρύθμιση περί θρη-
σκευτικῆς ἰσότητας ἱκανοποίησε τό αἴτημα τοῦ ἱσπανικοῦ λαοῦ γιά 
ἕνα σύνταγμα ἀπαλλαγμένο ἀπό τίς θεσμικές ἀγκυλώσεις τοῦ πα-
ρελθόντος, καί μέ κατεύθυνση σύγχρονη καί δημοκρατική, ὡς πρός 
τό ζήτημα τῶν σχέσεων τῶν δύο θεσμῶν. Παράλληλη συνταγμα-
τική προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας ἐπιτυγχάνεται καί μέ τό 
ἄρθρο 14, κατά τό ὁποῖο: «Οἱ Ἱσπανοί εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ νόμου 
καί δέν μποροῦν σέ καμιά περίπτωση νά γίνουν τό ἀντικείμενο δυ-
σμενοῦς διάκρισης γιά λόγους πού ἀναφέρονται ... στή θρησκεία»282.

Στίς 5 Ἰουλίου τοῦ 1980 ψηφίστηκε ὁ «Ὀργανικός Νόμος περί 
Θρη σκευτικῆς Ἐλευθερίας», πού ἐνεργοποιήθηκε τό 1992 καί ἔθεσε 
ὡς γενική ἀρχή τή συνεργασία μεταξύ τοῦ ἱσπανικοῦ κράτους καί 
τῶν διαφόρων θρησκευμάτων, στή βάση διμερῶν συμφωνιῶν. Ὑπο-
γραμμίζεται ὅτι ἡ ἀνωτέρω διακήρυξη τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας 
σημειώνεται σέ μιά χώρα μέ παραδοσιακή, ἰσχυρή καί πολύμορφη 
ἐπιρροή τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας στόν πολιτικό καί κοινωνικό, 
δημόσιο καί ἰδιωτικό βίο, ἀφοῦ σέ αὐτήν ὑπολογίζεται ὅτι ἀνήκει 
πληθυσμιακό ποσοστό πού ὑπερβαίνει τό 90% τοῦ ἱσπανικοῦ λαοῦ. 
Εἶναι λοιπόν προφανές ὅτι, στήν περίπτωση εἰδικά τῆς Ἱσπανίας, 
ἡ συνταγματική διακήρυξη περί θρησκευτικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς 
κρατικῆς πολιτικῆς ἀπευθύνεται σαφῶς πρός τήν πλευρά τῆς Κα-
θολικῆς Ἐκκλησίας, πού ἀκολουθεῖ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ 
ἱσπανικοῦ λαοῦ, ἀφοῦ ἄλλα δόγματα ἤ ὁμολογίες ἐκπροσωποῦνται 
ἀπό ἐλάχιστους, συγκριτικά, πιστούς.

282. Ν. Νικολακοπούλου-Σακκᾶ, Σχέσεις Ἐκκλησίας- Κράτους,Ἡ περίπτωση 
τῆς Ἱσπανίας, 1988, 143-165.
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Ἡ ἱστορική πείρα τήν ὁποία ἀπεκόμισε ἡ Ἱσπανία, ἀπό τήν πα-
λαιότερη ἀναγνώριση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ὡς ἐπίση-
μης κρατικῆς θρησκείας, ἀναγνώριση πού τελικά μᾶλλον ἀπέβη σέ 
βάρος τοῦ κύρους τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς στίς τάξεις τοῦ ἱσπανικοῦ 
λαοῦ. Καί αὐτό γιατί ὁ καθολικός κλῆρος, ἰδίως ὁ ἀνώτερος, μέ τήν 
ἐκφορά τοῦ θρησκευτικοῦ-ἰδεολογικοῦ τοῦ λόγου ἀλλά καί τή γε-
νικότερη στάση του, ὄχι μόνον παρέσχε κατά τούς παρελθόντες 
αἰῶνες νομιμοποίηση στίς ταξικές διακρίσεις καί μεγάλες κοινωνικές 
ἀνισότητες τῆς χώρας, ἀλλά καί ἐντάχθηκε ὀργανικά σέ μεγάλο 
βαθμό στή διαστρωμάτωση αὐτή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτέλεσε ἡ συνεργασία μεταξύ τῆς 
ρωμαιοκαθολικῆς ἱεραρχίας καί τοῦ δικτάτορα στρατηγοῦ Φράνκο. 
Τό καθεστώς τοῦ τελευταίου βρῆκε ἰσχυρό νομιμοποιητικό ἔρεισμα 
στίς ὑπερσυντηρητικές ἰδεολογικές θέσεις τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς 
Ἐκκλησίας, παραχωρώντας ὡς ἀντάλλαγμα πρός αὐτήν σειρά οἰκο-
νομικῶν καί διοικητικῶν προνομίων γιά τήν ἀποτελεσματικότερη 
ἄσκηση τῆς ἔργων της. Ὡς νομική βάση τῆς συνεργασίας τους τέ-
θηκε τό κονκορδάτο τῆς 27ης Αὐγούστου 1953, μέ τό ὁποῖο ἡ Ρω-
μαιοκαθολική Ἐκκλησία ἀφενός μέν ἀναγνωρίσθηκε ὡς ἡ ἐπίσημη 
θρησκεία τοῦ ἱσπανικοῦ κράτους, ἀφετέρου δέ τῆς ἀπονεμήθηκαν 
πλεῖστα ὅσα προνόμια, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πολλά φορολογικοῦ 
περιεχομένου. Ὡστόσο, ἡ συνεργασία τῆς διοικούσας ἱσπανικῆς 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας μέ τό φρανκικό καθεστώς ὁδήγησε σέ βα-
θιά διάσταση τῆς ἴδιας μέ τόν ἱσπανικό λαό, μέ ἀποτέλεσμα, μετά 
ἀπό ἐσωτερικές διεργασίες καί ὑπό τό βάρος τῆς ἀσκήσεως διεθνῶν 
πιέσεων, τή σταδιακή ἀπόσυρση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑποστήριξης 
στό δικτατορικό καθεστώς. Δέν πρέπει λοιπόν νά θεωρεῖται, ἀπό 
ἱστορικῆς καί κοινωνικῆς πλευρᾶς, ἀνεξήγητος ὁ ἀντικληρικα-
λισμός πού χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος283.

Σήμερα, τό νομικό πλαίσιο τῶν σχέσεων ἱσπανικοῦ Κράτους καί 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὁρίζεται ἀπό ἕξι εἰδικότερες συμφωνίες πού 
συνήφθηκαν μέ τήν Ἁγία Ἕδρα, καί οἱ ὁποῖες οὐσιαστικά ἀντι-
κατέστησαν τό κονκορδάτο τοῦ 1953284. Ἡ πρώτη ἀπό τίς συμ-

283. Ν. Νικολακοπούλου -Σακκά, Σχέσεις Ἐκκλησίας- Κράτους ,Ἡ περίπτω-
ση τῆς Ἱσπανίας,1988, 143-156.

284. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
258.
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φωνίες συνήφθη στίς 28 Ἰουλίου 1976 καί συνιστᾶ τή βάση τῶν 
σχέσεων μεταξύ ἱσπανικοῦ Κράτους καί Ἁγίας Ἕδρας. Οἱ ἑπόμενες 
τέσσερις συμφωνίες ὑπεγράφησαν στίς 3 Ἰανουαρίου 1979 καί ἔχουν 
τίς ἑξῆς θεματικές: (α) Νομικῶν Ὑποθέσεων, (β) Θρησκευτικῆς Πα-
ρουσίας στίς Ἕνοπλες Δυνάμεις καί Στρατιωτικῆς Ὑπηρεσίας τῶν 
Κληρικῶν καί τῶν Μελῶν Θρησκευτικῶν Ταγμάτων. (γ) Ἐκπαίδευ-
σης καί Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων, καί (δ) Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων. 
Ἡ τελευταία προβλέπει τήν κρατική μισθοδοσία τῶν κληρικῶν τῆς 
Καθολικῆς Ἐκκλησία, ὅταν αὐτοί ὑπηρετοῦν στίς ἔνοπλες δυνάμεις 
ἤ σέ διάφορες κοινωφελεῖς ὑπηρεσίες, ὅπως σέ νοσοκομεῖα, σω-
φρονιστικά ἱδρύματα ἤ ἄλλα ἱδρύματα πρόνοιας καί φιλανθρωπίας. 
Τέλος, σέ ἐκτέλεση τῆς Συμφωνίας ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων 
ὑπεγράφη τό 1980 ἡ ἕκτη Συμφωνία, μέ ἀντικείμενο τήν ἐφαρμογή 
τοῦ Φόρου γιά τίς Ἑταιρεῖες στούς Ἐκκλησιαστικούς Ὀργανισμούς.

Φορολογία τῶν Ἐκκλησιῶν- Θρησκευμάτων

Οἱ σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας στήν Ἱσπανία διέπονται σήμε-
ρα ἀπό ἕνα καθεστώς ἤπιου, «σχετικοῦ χωρισμοῦ»285, στά πλαίσια 
τοῦ ὁποίου, καί σέ ἐφαρμογή τοῦ ἱσπανικοῦ Συντάγματος καί τοῦ 
Ὀργανικοῦ Νόμου περί Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, τό Κράτος συν-
εργάζεται μέ τά θρησκεύματα γενικότερα τῆς ἐπικράτειάς του, ἀκό-
μη καί ἐπί ζητημάτων οἰκονομικῆς ἤ φορολογικῆς φύσης. Ὡς πρός 
τά φορολογικά ζητήματα, πρέπει νά ἐπισημάνουμε τήν εἰδική με-
ταχείριση πού ἐπιφυλάσσει τό ἱσπανικό Κράτος γιά τήν Καθολική 
Ἐκκλησία ἔναντι τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων τῆς Ἱσπανίας, καί 
ἡ ὁποία σέ ὁρισμένες περιπτώσεις προσλαμβάνει ἕνα ἀμιγῶς προ-
νομιακό χαρακτήρα. Νομική βάση τῶν εἰδικῶν αὐτῶν φορολογικῶν 
ρυθμίσεων ἀποτελεῖ ἡ συμφωνία περί τῶν Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων, 
οἱ διατάξεις τῆς ὁποίας προβλέπουν τήν ἐφαρμογή ἑνός ἰδιόμορ-
φου συστήματος χρηματοδότησης τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μέσῳ 
τῆς φορολογίας εἰσοδήματος τῶν πιστῶν της. Στά πλαίσια τοῦ 
συστήματος αὐτοῦ, πού ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται ἀπό τό ἔτος 1988, 
παρέχεται στήν Καθολική Ἐκκλησία ἕνα ποσοστό ἀπό τόν συνο-
λικό φόρο εἰσοδήματος πού εἰσπράττει κάθε χρόνο τό ἱσπανικό 

285. Ν. Νικολακοπούλου-Σακκᾶ, Σχέσεις Ἐκκλησίας- Κράτους, Ἡ περίπτωση 
τῆς Ἱσπανίας,1988, 143-156.
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κράτος, μέ τήν ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὅτι ὁ φορολογούμενος ἔχει 
δηλώσει ρητῶς στήν δήλωση φόρου εἰσοδήματος του ὅτι ἐπιθυμεῖ 
τήν ἐφαρμογή τῆς ρύθμισης αὐτῆς. 

Τό σύστημα αὐτό, παρά τίς ἐξωτερικές ὁμοιότητες, δέν συνιστᾶ 
ἕνα ἰδιαίτερο εἶδος «ἐκκλησιαστικοῦ φόρου», ὅπως αὐτοῦ πού 
ἐφαρμόζεται στή Γερμανία286. Καθώς, στήν περίπτωση τῆς Ἱσπανίας 
ἡ ὅλη ρύθμιση λειτουργεῖ ἐνταγμένη ὀργανικά στό σύστημα ἐπι-
στροφῆς φόρου, καθώς τό πιό πάνω ποσό δέν προστίθεται στόν 
φόρο εἰσοδήματος κάθε φυσικοῦ προσώπου, ἀλλά ἀφαιρεῖται ἀπό 
αὐτόν. Πέρα ὅμως ἀπό αὐτές τίς ρυθμίσεις, προβλέπεται μιά μακρά 
σειρά φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν, ἐξαιρέσεων καί ἀτελειῶν, οἱ ὁποῖες 
ἀφοροῦν συγκεκριμένα τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Ἐκτός ἀπό 
τήν ἀπαλλαγή σειρᾶς δραστηριοτήτων αὐτῆς ἀπό τήν ἐπιβολή 
Φόρου Προστιθέμενης Ἀξίας, ἡ Συμφωνία ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν 
Ὑποθέσεων ἐπιπλέον προβλέπει ὅτι ἀπαλλάσσονται ὁποιοσδήπο-
τε φορολογήσεως, μέ τρόπο ὁλικό καί μόνιμο: (α) Τά χρηματικά 
ποσά πού συγκεντρώνει ἡ Καθολική Ἐκκλησία μέ ἐράνους καί ἐλεη-
μοσύνες. (β) Ἡ ἀπόκτηση ἀντικειμένων πού προορίζονται γιά λα-
τρευτικούς σκοπούς. (γ) Οἱ δημοσιεύσεις ἤ κοινοποιήσεις ἐγγράφων 
πού ἐκδίδονται ἀπό τίς ἁρμόδιες ἐκκλησιαστικές ἀρχές (ὅπως ποι-
μαντορικές ἐγκύκλιοι ἤ ἐπιστολές, ὁδηγίες, κανονισμοί κ.λπ.). (δ) 
Οἱ ἐκπαιδευτικές ὑπηρεσίες πού παρέχονται σέ ἐπισκοπικά ἤ θρη-
σκευτικά σεμινάρια, καθώς καί σέ ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτήρα μα-
θή ματα, ὅταν αὐτά διδάσκονται σέ Πανεπιστήμια τῆς Καθολικῆς 
Ἐκ κλησίας. (ε) Ἡ ἀκίνητη ἰδιοκτησία, ὅταν περιλαμβάνει: ναούς καί 
παρεκκλήσια γιά τήν ἄσκηση λατρείας, καθώς καί τά συνεχόμενα μέ 
τούς χώρους αὐτούς κτίρια ἤ οἰκήματα, ἐφόσον ἐξυπηρετοῦν ποι-
μαντικές ἤ θρησκευτικές δραστηριότητες· κατοικίες τῶν ἐπισκόπων 
καί λοιπῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν ποιμαντικές δραστηριό-
τητες· κτίρια ἤ οἰκήματα, πού προορίζονται γιά γραφεῖα τῆς ἐπι-
σκο πικῆς ἱσπανικῆς Κουρίας ἤ τῶν ἐνοριῶν κτίρια στά ὁποῖα στε-
γάζονται ἐκκλησιαστικά ἐκπαιδευτικά σεμινάρια, ἐκκλησιαστικές 
συναθροίσεις, ἤ ἔχουν ἀφιερωθεῖ σέ καθολικά τάγματα, κ.λπ. (στ) Οἱ 
κληρονομιές καί δωρεές, ἐφόσον τά πράγματα πού ἔχουν ὡς ἀντι-
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κείμενα προορίζονται γιά τήν ὑποστήριξη τῆς λατρείας ἤ ποιμαντι-
κοί δραστηριοτήτων.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τοῦ γενικοῦ χαρακτήρα φοροαπαλλαγές, προ-
βλέπονται ἐκπτώσεις ἤ ἀπαλλαγές σέ εἰδικότερης σημασίας φόρους, 
ὅπως ἀπαλλαγή ἀπό τόν δημοτικό φόρο ὑπεραξίας τῶν ἀκινήτων, 
ἔκπτωση τῶν χρηματικῶν ποσῶν πού δωρίζουν σέ ἐκκλησιαστικά 
νομικά πρόσωπα διάφορα φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα ἀπό τό φορο-
λογητέο εἰσόδημα τῶν τελευταίων κ.ἄ.

Οἱ πιό πάνω ρυθμίσεις, προβλεπόμενες ἀπό τή συμφωνία ἐπί τῶν 
Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων μεταξύ ἱσπανικοῦ Κράτους καί Καθολικῆς 
Ἐκκλησίας δέν ἀφοροῦν κατ’ ἀρχήν τά ὑπόλοιπα θρησκεύματα τῆς 
χώρας. Ὡστόσο, τό ἄρθρο 7 παρ. 2 τοῦ Ὀργανικοῦ Νόμου περί Θρη-
σκευτικῆς Ἐλευθερίας προβλέπει τή δυνατότητα ἐπέκτασης καί στίς 
ὑπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες, μετά ἀπό ὑπογραφή σχετικῶν 
συμφωνιῶν, τῶν φορολογικῶν πλεονεκτημάτων πού προβλέπονται 
γιά ὅλα τά μή κερδοσκοπικοῦ ἤ κοινωφελοῦς χαρακτήρα νομικά 
πρόσωπα.

Τέλος, στήν ὑπόθεση Fernandez καί Garcia κατά Ἱσπανίας 
(ἀπόφαση τῆς 14-6-2001, ἀριθμός προσφυγῆς 53072/99), οἱ προσ-
φεύγοντες, μέλη τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῶν Βαπτιστῶν τῆς 
Βαλένθια, παραπονέθηκαν ὅτι τό φορολογικό σύστημα τῆς χώρας 
τους παρέχει στούς φορολογούμενους τή δυνατότητα τῆς ἀνωτέρω 
ἐπιλογῆς μόνον μεταξύ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλων εὐαγῶν 
σκοπῶν, ὄχι ὅμως καί τή δυνατότητα ὁ φόρος νά ἐπιστραφεῖ στήν 
δική τους Ἐκκλησία. Τό ΕυρΔΑΔ ἔκρινε ὅτι ἡ νομοθεσία αὐτή δέν 
ἀντιβαίνει στό ἄρθρ. 9 τῆς ΕΣΔΑ, διότι ἡ ἰδιαίτερη φορολογική με-
ταχείριση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας λειτουργεῖ στά πλαίσια εἰδικῆς 
σύμβασης τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας μέ τό Ἱσπανικό Κράτος, 
προσθέτοντας τό ἐπιχείρημα ὅτι οἱ πιστοί τῶν ἄλλων δογμάτων 
ἔχουν πάντοτε τό δικαίωμα καί ἐφόσον τό ἐπιθυμοῦν νά προβοῦν 
σέ ἀπευθείας χρηματικές δωρεές πρός αὐτά287.

287. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
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Ἰταλία

Σχέσεις κράτους - Ἐκκλησιῶν- Θρησκευμάτων

Στήν Ἰταλία, χώρα γνωστή γιά τή μακραίωνη πολιτική, κοινω-
νικοοικονομική καί πολιτισμική της σύνδεση μέ τόν Ρωμαιοκαθο-
λικισμό (ἀνεξάρτητο Κρατίδιο Βατικανοῦ ἐντός τῆς πρωτεύουσας 
Ρώμης), ἰσχύει πλέον σήμερα ἕνα καθεστώς πλήρους κατοχύρωσης 
τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀλλά παράλληλα καί τῆς δυσχερέστε-
ρης, ὡς πρός τήν ἐφαρμογή της, ἐκδήλωσης αὐτῆς πού εἶναι τό 
δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας. Τό ἰταλικό κράτος ἔκα-
νε ἀποφασιστική στροφή πρός τήν οὐδετερότητα καί τήν πλήρη 
ἐφαρμογή τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσονομίας τῶν θρησκευμάτων στίς 18 Φε-
βρουάριου τοῦ 1984, μέ τή σύναψη τῆς Συνθήκης τῆς Villa Madama 
μεταξύ ἰταλικοῦ Κράτους καί Ἁγίας Ἕδρας288. Ἡ Συνθήκη εἶχε ὡς 
συνέπεια τήν ἀναθεώρηση τοῦ κονκορδάτου τοῦ Λατερανοῦ, τό 
ὁποῖο, μαζί μέ μιά κύρια συμφωνία καί τέσσερα παραρτήματά της, 
συγκροτοῦσαν ὡς σῶμα- corpus τίς περίφημες Συνθῆκες τοῦ Λατε-
ρανοῦ, πού εἶχαν συνυπογράψει τά δύο μέρη στίς 11 Φεβρουάριου 
1929. Μέ τίς ἱστορικῆς σημασίας Συνθῆκες τοῦ Λατερανοῦ ἱδρύθηκε 
τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ, ἀναγορεύθηκε ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός σέ 
ἐπίσημη θρησκεία τοῦ ἰταλικοῦ Κράτους καί ταυτόχρονα τοῦ πα-
ρασχέθηκαν διοικητικά, ἐκπαιδευτικά, οἰκονομικά καί φορολογικά 
προνόμια

Σύμφωνα μέ τό κονκορδάτο τοῦ 1984, καταργήθηκε ἡ ρύθμιση 
τοῦ ἄρθρου 1 τῶν Συνθηκῶν τοῦ Λατερανοῦ, πού ὅριζε ὅτι ἡ Κα-
θολική, Ἀποστολική καί Ρωμαϊκή Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη θρησκεία 
τοῦ κράτους καί ὅτι ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός ἔπαψε νά ἀποτελεῖ τήν 
ἐπίσημη θρησκεία τοῦ ἰταλικοῦ Κράτους. 

Εἰδικότερα, τό ἄρθρο 7 τοῦ ἰταλικοῦ Συντάγματος τοῦ 1948 ὁρίζει 
ὅτι Πολιτεία καί Καθολική Ἐκκλησία εἶναι μεταξύ τους ἀνεξάρτη-
τες καί κυρίαρχες καί οἱ σχέσεις τους διαμορφώνονται σύμφωνα μέ 
τίς Συνθῆκες τοῦ Λατερανοῦ. Ἡ κατοχύρωση τοῦ δικαιώματος τῆς 
θρησκευτικῆς ἰσότητας ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τοῦ ἑπόμενου ἄρθρου 
8 τοῦ Συντάγματος, κατά τό ὁποῖο: «Ὅλες οἱ θρησκευτικές ὁμο-
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λογίες εἶναι ἐξίσου ἐλεύθερες ἐνώπιον τοῦ νόμου. Οἱ διαφορετικές 
ἀπό τήν Καθολική θρησκευτικές ὁμολογίες ἔχουν τό δικαίωμα 
νά ὀργανώνονται σύμφωνα μέ τά καταστατικά τους, ἐφόσον δέν 
ἀντίκεινται στήν ἔννομη τάξη τῆς Ἰταλίας. Οἱ σχέσεις τους μέ τό 
Κράτος καθορίζονται μέ νόμο, βάσει συμφωνιῶν μέ τίς σχετι κές ἀν-
τιπροσωπεῖες289. Μέχρι σήμερα, ἔχουν ὑπογράψει τέτοιες συμ βάσεις 
μέ τούς Καλβινιστές (1984), τούς Ἀντβεντιστές τῆς 7ης Ἡμέ ρας 
(1986), τίς Ἰσραηλιτικές Κοινότητες (1987), τούς Βουδιστές καί Χρι-
στιανούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ (2000) καθώς καί ἄλλες θρησκευ-
τικές κοινότητες. Ἰδιαίτερη εἶναι ἐπίσης, ἡ σημασία τοῦ ἄρθρου 20 
τοῦ ἰταλικοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖο ἐπεκτείνει τήν ἀρχή τῆς δη-
μοσιονομικῆς ἰσότητας καί στό χῶρο τῶν θρησκευμάτων, ὁρίζον-
τας ὅτι: «Ὁ ἐκκλησιαστικός χαρακτήρας καί ὁ θρησκευτικός ἤ τε-
λετουργικός σκοπός ἑνώσεως ἤ θεσμοῦ δέν δύνανται ν’ ἀποτελοῦν 
αἰτία εἰδικῶν νομοθετικῶν περιορισμῶν, οὔτε εἰδικῶν δημοσιονο-
μικῶν βαρῶν γιά τήν ἵδρυση, τή νομική ἱκανότητα καί ὁποιαδήποτε 
μορφή δραστηριότητας».

Ὡστόσο, καί παρά τή στροφή τοῦ ἰταλικοῦ Κράτους πρός τήν 
θρησκευτική οὐδετερότητα, στενή παραμένει ἡ συνεργασία του μέ 
τήν Καθολική Ἐκκλησία, μεταξύ ἄλλων, καί ἐπί οἰκονομικῶν καί δη-
μοσιονομικῶν ζητημάτων. Τό πλαίσιο τῆς συνεργασίας αὐτῆς κα-
θορίστηκε μέ κοινή ἀπόφαση τῶν δύο φορέων, στά πλαίσια τῶν 
ἐργασιῶν Μικτῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία συστήθηκε μέ ἐξουσιοδότηση 
τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ κονκορδάτου τοῦ 1984. Τά πορίσματα τοῦ ἔργου 
τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπικυρώθηκαν μέ τό Ν. 222 τοῦ 1985, καί συνοπτικά 
προβλέπουν τίς ἑξῆς ρυθμίσεις290:

α) Τό ἰταλικό Κράτος ἀναγνωρίζει τή νομική προσωπικότητα 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων, τά ὁποῖα μέ ἕδρα στήν Ἰταλία 
ἔχουν συσταθεῖ σύμφωνα μέ τό κανονικό δίκαιο τῆς Καθολικῆς Ἐκ-
κλησίας.

β) Τά ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα πού ἐπιδιώκουν σκοπούς θρησκευτι-
κούς ἤ λατρευτικούς, ἐξομοιώνονται στόν φορολογικό τομέα μέ τά 
ὑπόλοιπα εὐαγῆ ἤ ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, καί ἀπαλλάσσονται ὁμοίως.

γ) Ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου δέν βαρύνει πλέον τό Κράτος 
ἀλλά τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία πρός τόν σκοπό αὐτό ἵδρυσε 

289. Α. Μαρίνος, Ἡ θρησκευτική Ἐλευθερία, 1972, σελ. 392-393.
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εἰδικό Κεντρικό Ταμεῖο Μισθοδοσίας, πού ἀναγνωρίζεται ὡς νομικό 
πρόσωπο.

Φορολογία τῶν Ἐκκλησιῶν- Θρησκευμάτων

Ἡ ἰταλική νομοθεσία ἐπιφυλάσσει εὐνοϊκή φορολογική μετα-
χείριση τῶν θρησκευμάτων, ἡ ὁποία μπορεῖ νά διακριθεῖ σέ αὐτήν 
πού ἀφορᾶ μόνον τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία καί σέ ἐκείνη 
πού ἀφορᾶ τό σύνολο τῶν ὑπόλοιπων θρησκευμάτων τῆς ἰταλικῆς 
ἐπικράτειας.

Κατ’ ἀρχάς, προβλέπεται291 ἰδιαίτερη προνομιακή φορολογική 
ἀν τιμετώπιση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, μέ κύριο σκοπό 
τόν σχηματισμό ἀποθεματικοῦ ὑπέρ τοῦ προαναφερθέντος Ταμείου 
Μισθοδοσίας τοῦ κλήρου τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰταλίας, 
πού ἐπιτυγχάνεται μέ δύο τρόπους:

(α) Τά φυσικά πρόσωπα, κατά τήν ὑποβολή τῆς φορολογικῆς 
τους δήλωσης εἰσοδήματος, δικαιοῦνται νά ἀφαιρέσουν ἀπό τό 
συνολικό ἐτήσιο εἰσόδημά τους ὁρισμένο χρηματικό ποσό, καί 
νά δηλώσουν ὅτι ἐπιθυμοῦν τό ποσό αὐτό νά προσφέρεται στό 
ἀνωτέρω Ταμεῖο (ἄρθρο 46 Ν. 222/1985).

(β) Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό ἔτος 1990, τό ἰταλικό Κράτος ἀφαι-
ρεῖ ἕνα κονδύλιο ὕψους 0,8%  ἀπό τό σύνολο τοῦ ἐτήσιου φόρου 
εἰ σοδήματος τῶν φυσικῶν προσώπων καί διαθέτει αὐτό γενικῶς 
γιά κοινωνικούς ἤ θρησκευτικούς σκοπούς. Οἱ φορολογούμενοι 
πολίτες δικαιοῦνται περαιτέρω νά ἐπιλέξουν στή δήλωση τοῦ φόρου 
εἰσοδήματος τήν Καθολική Ἐκκλησία ἤ ἄλλη θρησκευτική κοινότη-
τα ὡς τελικό ἀποδέκτη τοῦ ποσοστοῦ αὐτοῦ τοῦ φόρου τους.

Τέλος, ἡ ἀκίνητη περιουσία εἰδικῶς τῆς Ἁγίας Ἕδρας ἀπαλλάσσε-
ται ἀπό ὁποιοδήποτε φόρο ἀκίνητης περιουσίας.

Ἀμφότερες οἱ ἀνωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις ἔχουν ἐπεκταθεῖ 
στά θρησκεύματα πού ὑπέγραψαν συμφωνίες μέ τό κράτος, ὅπως 
ἀπαιτεῖ καί ἡ ἀρχή τῆς θρησκευτικῆς ἰσότητας πού κατοχυρώνει τό 
ἄρθρο 8 τοῦ ἰταλικοῦ Συντάγματος. Συνεπῶς, ὁ Ἰταλός φορολο-
γούμενος μπορεῖ πλέον, πλήν τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, νά ἐπιλέξει 
τήν οἰκονομική ἐνίσχυση ἄλλης θρησκευτικῆς κοινότητας, ἀρκεῖ ἡ 
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τελευταία νά ἔχει ἀποδεχθεῖ τήν ἐπέκταση τῆς ρύθμισης αὐτῆς στήν 
εἰδική συμφωνία πού σύναψε μέ τό Κράτος.

Ἐξαιροῦνται ἀπό τή δυνατότητα αὐτή ἡ Ἐκκλησία τῶν Μεθο δι-
στῶν-Βαλδέζων, πού ἀρνήθηκε ὁποιαδήποτε οἰκονομική της ὑπο-
στήριξη ἀπό τό ἰταλικό κράτος, καθώς καί ἡ Ἕνωση τῶν Ἰσραηλι-
τικῶν Κοινοτήτων, ἡ ὁποία συνῆψε διαφορετικοῦ περιεχομένου 
οἰ κονομική συμφωνία. Σύμφωνα μέ τήν τελευταία, ἐκπίπτονται ἀπό 
τό φορολογητέο εἰσόδημα τοῦ δωρητῆ τά μεγαλύτερα ποσά χρημα-
τικῶν δωρεῶν πρός τίς Ἰσραηλιτικές Κοινότητες σέ σχέση μέ ἄλλες 
Ἐκκλησίες.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τίς πιό πάνω ρυθμίσεις, ἡ ἰταλική νομοθεσία 
προβλέπει ἐπιπλέον προνομιακή φορολογική μεταχείριση γιά τό 
σύνολο τῶν θρησκευτικῶν νομικῶν προσώπων, μέ σκοπό τήν ἔμμε-
ση οἰκονομική στήριξη τῶν σκοπῶν πού ἐπιδιώκουν. Στίς ρυθμίσεις 
αὐτές, ἀνήκουν α) Ἡ μείωση κατά 50% τοῦ φόρου εἰσοδήματος τῶν 
νομικῶν προσώπων πού ἐπιδιώκουν θρησκευτικούς ἤ λατρευτικούς 
σκοπούς, β) Ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τόν φόρο κληρονομιῶν καί δωρεῶν 
γ) Ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τόν φόρο προστιθέμενης ἀξίας (Φ.Π.Α.), δ) Ἡ 
ἀπαλλαγή ἀπό φόρο μεταβίβασης ἀκινήτων.

Σουηδία

Σχέσεις κράτους -Ἐκκλησιῶν- Θρησκευμάτων

Μέχρι τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2000, χρονικό σημεῖο κατά 
τό ὁποῖο ἐνεργοποιήθηκε ἡ πρόσφατη ἀναθεώρηση τοῦ ἰσχύον-
τος σουηδικοῦ Συντάγματος τοῦ 1989, ἡ Εὐαγγελική Λουθηρανική 
Ἐκκλησία ἀποτελοῦσε τήν ἐπίσημη ἐκκλησία τοῦ Βασιλείου τῆς Σου-
ηδίας. Τή θεσμική αὐτή θέση ἡ σουηδική Ἐκκλησία δέν ἀποκτοῦσε 
εὐθέως μέ ρητή συνταγματική διάταξη ἀλλά ἐμμέσως, κυρίως λόγῳ 
τῆς ἀναγόρευσης τοῦ εὐαγγελικοῦ δόγματος ὡς τῆς μοναδικῆς θρη-
σκείας τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας. Σύμφωνα μέ τή σουηδική νομο-
θεσία, ὁ λουθηρανικός κλῆρος διοριζόταν καί μισθοδοτοῦνταν ἀπό 
τό κράτος, ἐνῶ οἱ ἐνορίες ἀσκοῦσαν ληξιαρχικές καί ἄλλες δημόσιες 
ἐξουσίες, πού τίς καθιστοῦσαν τοπικές κρατικές ἀρχές. Ἐπειδή ὅμως 
τό προνομιακό αὐτό καθεστώς δέν ἦταν σύμφωνο μέ τίς ἐπιταγές 
τῆς ΕΣΔΑ (1950) καί τήν κατοχύρωση τοῦ δικαιώματος τῆς θρη-
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σκευτικῆς ἐλευθερίας, πού αὐτή μέ πληρότητα προστατεύει, ἡ Σου-
ηδία, μετά τήν εἴσοδό της στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (1995) προέβη 
στό θεσμικό χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας καί σέ ἀναθεώρη-
ση καί ἐκσυγχρονισμό τοῦ σχετικοῦ συνταγματικοῦ καί νομοθετι-
κοῦ πλαισίου. Ἄς σημειωθεῖ ἐδῶ ἡ καταδίκη τῆς χώρας αὐτῆς ἀπό 
τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στήν 
ὑπόθεση Darby κατά Σουηδίας (ἀπόφαση ἐπί τοῦ παραδεκτοῦ: 
11581/85), ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε νά καταβάλλει τόν θεσμοθετημένο 
ὑπέρ τῆς τότε ἐπίσημης θρησκείας, δηλαδή τῆς Σουηδικῆς Λου-
θηρανικῆς Ἐκκλησίας, ἐκκλησιαστικό φόρο, μέ τήν ἐπίκληση τοῦ 
ἐπιχειρήματος ὅτι δέν ἀνῆκε στίς τάξεις τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας 
αὐτῆς. Τό Δικαστήριο δέχθηκε ὅτι ἡ ὑποχρεωτική συμμετοχή τῶν 
προσφυγόντα στήν ἀνωτέρω φορολογική ὑποχρέωση συνιστοῦσε 
σωρευτική παραβίαση τοῦ ἄρθρ. 1 τοῦ πρώτου πρόσθετου στήν 
ΕΣΔΑ πρωτόκολλου, πού κατοχυρώνει τό δικαίωμα ἀπόλαυσης τῆς 
περιουσίας, καί τοῦ ἄρθρ. 14 ΕΣΔΑ, πού ἀπαγορεύει τίς διακρίσεις 
(μεταξύ ἄλλων καί) γιά λόγους θρησκευτικῆς ἔνταξης292.

Ὡς ἐκ τούτου, μέ τή συνταγματική ἀναθεώρηση τοῦ ἔτους 2000, 
προστέθηκαν στά Κεφάλαια Πρῶτο (Βασικές Ἀρχές) καί Δεύτερο 
(Θεμελιώδη Δικαιώματα καί Ἐλευθερίες) τοῦ σουηδικοῦ συντάγμα-
τος εἰδικές διατάξεις μέ τίς ὁποῖες (καί σέ ἐφαρμογή τῆς Εὐρωπα-
ϊκῆς Συμβάσεως τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Ρώμης, 1950), 
ἔπαυσε οὐσιαστικά νά εἶναι ἡ Εὐαγγελική Λουθηρανική Ἐκκλησία 
ἡ ἐπίσημη ἤ ἐθνική Ἐκκλησία τῆς Σουηδίας. Μέ τόν χωρισμό τῶν 
δύο θεσμῶν κατοχυρώθηκε πληρέστερα ἡ θρησκευτική ἐλευθερία 
καί ἐπιβλήθηκε στό κράτος ἡ ὑποχρέωση παροχῆς τῆς δυνατότη-
τας σέ ὅλες τίς ἐθνικές, γλωσσικές καί θρησκευτικές μειονότητες νά 
διατηρήσουν καί ἀναπτύξουν τίς δικές τους ἀξίες.

Γιά τήν ὑλοποίηση τῆς συνταγματικῆς αὐτῆς μεταρρυθμίσεως 
ἐκδόθηκε ὁ Νόμος «περί Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων», μέ τόν ὁποῖο 
παρασχέθηκε στά θρησκεύματα ἡ δυνατότητα νά καταγραφοῦν 
ἀπό τίς πολιτειακές ἀρχές ὡς θρησκευτικά νομικά πρόσωπα, ἄν καί 
χωρίς εἰδικότερο ὑποχρεωτικό καθορισμό. Οἱ κρατικές οἰκονομικές 
ἐνισχύσεις ἐντοπίζονται, πλέον, στήν ἐπιδότηση τῆς συντηρήσεως 

292. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
258-259.
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ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων πού ἔχουν ἰδιαίτερη πολιτιστική ἤ ἐθνική 
ἀξία.

Συλλογικό ὄργανο διαλόγου καί συνεργασίας μεταξύ τοῦ σουη-
δικοῦ Κράτους καί τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν δογμάτων ἀπο-
τελεῖ τό Κυβερνητικό Συμβούλιο Ἐπαφῶν μέ τά Θρησκεύματα. Τό 
σημαν τικό αὐτό ὄργανο συνεδριάζει ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ Πολιτισμοῦ, στόν ὁποῖο ἀνήκει ἡ ἁρμοδιότητα τῶν σχέσεων 
μέ τά θρησκεύματα, τέσσερις φορές κάθε ἔτος μέ τή συμμετοχή 
ὅλων τῶν μεγάλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί δογμάτων. Πα-
ραλλήλως, τά περισσότερα χριστιανικά δόγματα τῆς Σουηδίας ἀπο-
τελοῦν μέλη καί τοῦ Σουηδικοῦ Χριστιανικοῦ Συμβουλίου, τό ὁποῖο 
ἔχει ἤδη ἀναπτύξει ἐπαφές ὄχι μόνον μέ τό Κράτος ἀλλά ἐπιπλέον 
καί μέ τίς Ἰσραηλιτική καί Μουσουλμανική κοινότητες τῆς χώρας293.

Φορολογία τῶν Ἐκκλησιῶν-Θρησκευμάτων

Μεταξύ τῶν πρώτων σημαντικῶν συνεπειῶν τῆς συνταγματικῆς 
ἀναθεώρησης τοῦ 2000, ὑπῆρξε ἡ ἐπέκταση καί στά ἄλλα θρησκεύμα-
τα τοῦ συστήματος τῆς ἐνοριακῆς ἐκκλησιαστικῆς φορολογίας, πού 
ἴσχυε μέχρι τότε μόνον γιά τήν ἐπίσημη Λουθηρανική Ἐκκλησία 
τῆς Σουηδίας. Στά πλαίσια τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ συστήματος αὐτοῦ, 
πού ἀποτελοῦσε τόν κύριο μοχλό αὐτοχρηματοδότησης τῆς σου-
ηδικῆς Ἐκκλησίας, εἰσπράττονταν «ἐνοριακός φόρος» ἀπό 2.600 
περίπου ἐνορίες. Ὁ νέος Νόμος «περί Συλλογῆς Ἐκκλησιαστικῶν 
Συνεισφορῶν» προβλέπει τή δυνατότητα ἐπέκτασης τῆς ἐφαρ-
μογῆς τοῦ ἀνωτέρω συστήματος καί σέ ὅσες θρησκευτικές κοινότη-
τες ἐγγράφηκαν στά εἰδικά βιβλία τῆς Πολιτείας, παρέχοντάς  τους 
παράλληλα τή δυνατότητα χρήσεως τῆς διάρθρωσης καί τῶν ὑπη-
ρεσιῶν τοῦ κρατικοῦ φορολογικοῦ συστήματος γιά τή συγκέντρωση 
τῶν δικῶν τους χρηματικῶν συνεισφορῶν. Ἡ ἐπέκταση ὡστόσο τοῦ 
συστήματος τῆς ἐκκλησιαστικῆς φορολογίας καί στά ἄλλα, πλήν 
τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, δόγματα, δέν ὑπῆρξε ἀπαλλαγμένη 
δυσκολιῶν294.

293. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
257.

294. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 
σελ. 329.
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Μεγάλη Βρετανία

Σχέσεις κράτους - Θρησκευμάτων

Ἡ Μ. Βρετανία ἀνήκει στίς ἐλάχιστες εὐρωπαϊκές χῶρες πού 
ἀναγνωρίζουν παραδοσιακά συγκεκριμένη θρησκεία ὡς ἐπίσημη ἤ 
κρατική, τήν λεγόμενη Ἀγγλικανική Ἐκκλησία. Τό ἴδιο ἰσχύει καί 
γιά τήν Σκωτία, ὅπου ἀναγνωρίζεται ὡς ἐπίσημη ἡ Πρεσβυτεριανή 
Ἐκκλησία, ὄχι ὅμως καί γιά τήν Οὐαλία καί Βόρεια Ἰρλανδία, ὅπου 
τό καθεστώς ἀναγνώρισης ὁρισμένης ἐκκλησίας ὡς ἐπίσημης ἤ κρα-
τικῆς ἔχει παύσει νομοθετικά νά ἰσχύει ἀπό τά ἔτη 1919 καί 1869 
ἀντίστοιχα. Ἡ βρετανική ἔννομη τάξη, μέ βάση τό ἐθιμικό δίκαιο 
μέ ὑπερεθνικῆς σημασίας ἰσχύ, ἐπιβάλλει ὡς συνταγματική ἀρχή, 
ἀρχηγό τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας τόν ἑκάστοτε ἄγγλο μονάρχη 
ὁ ὁποῖος, κατά τή στέψη του ἀπό τόν ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Canterbury, 
ἀναλαμβάνει μέ ὅρκο τήν ὑποχρέωση νά παραμείνει πιστός 
στό ἀγγλικανικό δόγμα, προστατεύοντας τά θέσμια τῆς οἰκείας 
Ἐκκλησίας. Οἱ ἀγγλικανοί ἀρχιερεῖς διορίζονται ἀπό τό κράτος, 
μετά ἀπό μή δεσμευτική γιά τό ἴδιο πρόταση τῆς Ἐκκλησίας τους, 
συμμετέχουν μάλιστα στή Βουλή τῶν Λόρδων, καταλαμβάνον τας 26 
ἕδρες, καί λαμβάνουν ἐνεργά μέρος στίς διάφορες κρατικές τελετές. 
Τό καθεστώς αὐτό τῆς διοικητικῆς ἐξάρτησης τῆς Ἀγγλικανικῆς 
Ἐκκλησίας ἐπεκτείνεται ἀκόμη καί στό ἐκκλησιαστικό της δίκαιο, 
οἱ κανόνες τοῦ ὁποίου ἀποκτοῦν ἰσχύ μετά ἀπό προηγούμενη 
ἔγκριση τοῦ ἄγγλου μονάρχη. Ἀνάλογη ἔγκριση ἀπό τή βρετανική 
Βουλή ἀπαιτεῖται τόσο γιά τήν τυχόν εἰσαγωγή δογματικῶν νεω-
τερισμῶν, ὅσο καί γιά τό περιεχόμενο τῶν Προσευχῶν τῆς Ἀγγλι-
κανικῆς Ἐκκλησίας295. Οἱ ὑπόλοιπες ἐκκλησιαστικές -θρησκευτικές 
κοινότητες δέν ἀποτελοῦν νομικά πρόσωπα, ὅπως ἡ Ἀγγλικανική 
ἀλλά ἑνώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα. Γιά νά δια-
χειριστοῦν τήν περιουσία τους, προχωροῦν στήν ἵδρυση εἰδικότε-
ρων νομικῶν προσώπων σωματειακῆς μορφῆς, ἡ ὀργάνωση καί τῶν 
ὁποίων διέπεται ἀπό τά οἰκεῖα τους καταστατικά.

Ἡ θεσμική θέση τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει ὡς ἐπακόλου-
θο τήν ἀνάλογη οἰκονομική τῆς ὑποστήριξη ἀπό τή βρετανική Πολι-

295. P. Fountedakis, Religion and Constitutional culture in Europe, 2000, σελ. 
272.
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τεία. Ἡ μόνη θετική παρέμβαση τοῦ κράτους περιορίζεται στή χρημα-
τοδότηση ὁρισμένων ἐκκλησιαστικῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀναγκῶν καθώς 
καί τήν συντήρηση ἱστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων. Γιά τόν λόγο 
αὐτό, ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία, ὅπως καί τά ὑπόλοιπα θρησκεύμα-
τα πού δραστηριοποιοῦνται σήμερα στό Νησί, καλύπτουν μέ αὐτο-
χρηματοδότηση τίς οἰκονομικές τους ἀνάγκες, ὅπως γιά παράδειγμα 
τή μισθοδοσία τοῦ κλήρου. Τό εἰσόδημα, εἰδικότερα, τῆς Ἀγγλικα-
νικῆς Ἐκκλησίας προέρχεται κυρίως ἀπό ἐνοριακές δωρεές, ἐράνους 
διαφόρων μορφῶν (Church Box Collections - «παγκάρι»), ἑκούσιες 
εἰσφορές, μισθώματα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική περιουσία, ἄλλες δω-
ρεές ἐν ζωῇ ἤ καί αἰτία θανάτου296. 

Φορολογία τῶν Ἐκκλησιῶν- θρησκευμάτων

Ὅπως προκύπτει καί ἀπό τά παραπάνω ἡ κρατική οἰκονομική 
βοήθεια στά θρησκεύματα, εἶναι ἐλάχιστη. Ἔτσι καί ἡ εἰδική προνο-
μιακή φορολόγηση τους εἶναι περιορισμένη, ἀφοῦ ἐντάσσονται στή 
γενικότερη εὐνοϊκή φορολογική μεταχείριση τῶν πάσης φύσης κοι-
νωφελῶν ἤ φιλανθρωπικῶν σκοπῶν ὀργανισμῶν. Στήν ἴδια οἰκονο-
μική πολιτική ἐγγράφεται καί ἡ ἔκπτωση τῶν χρηματικῶν δωρεῶν 
ἀπό τό φορολογητέο εἰσόδημα τῶν δωρητῶν φυσικῶν ἤ νομικῶν 
προσώπων, ἐφόσον δωρεοδόχοι εἶναι τά ὅμοιων σκοπῶν ἀνωτέρω 
νομικά πρόσωπα. Μάλιστα ἀπό τή Βρετανική κυβέρνηση ὑπῆρξε  
ἀπόπειρα τήν περίοδο (1999-2000) γιά τόν καθορισμό μειωμένου 
συντελεστή ὡς πρός τό φόρο προστιθέμενης ἀξίας (Φ.Π.Α.) γιά τίς 
δαπάνες ἐπισκευῆς καί συντήρησης τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων, 
κάτι ὅμως πού δέν ἐπιτεύχθηκε διότι δέν βρῆκε σύμφωνα τά ἁρμόδια 
ὄργανα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης297.

ΑΠΟΨΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οἱ ἐξελίξεις, οἱ ἐπίκαιρες περιστάσεις καί ἀνάγκες τοῦ Ἑλληνικοῦ 
κράτους καί κοινωνίας, ἐπιτάσσουν τόν ἐπανακαθορισμό καί τήν 
ἀναδιαμόρφωση τῶν Σχέσεων Πολιτείας-Ἐκκλησίας γιά τήν ἀποτε-
λεσματικότερη λειτουργία καί τῶν δύο θεσμῶν. Ἡ κρατική μηχανή 

296. Α. Μαρίνος, Ἡ θρησκευτική Ἐλευθερία, 1972, σελ. 297.
297. Κ. Παπαγεωργίου, Τό Φορολογικό καθεστώς τῶν Θρησκευμάτων, 2005, 

σελ. 317.
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ὀφείλει νά σέβεται καί νά συμπαραστέκεται στό πνευματικό καί κοι-
νωφελές ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί ἀντίστοιχα αὐτή πρέπει νά στα-
θεῖ ἀρωγός -ὅπως ἀνέκαθεν στίς κρίσιμες ἱστορικές στιγμές ἔπρατ-
τε- στήν Ἑλληνική Κοινωνία, καί σέ ἠθικό-παιδαγωγικό ἐπίπεδο 
ἀλλά καί σέ οἰκονομική ὑποστήριξη μέ κάθε τρόπο. Ἴσως πλέον 
ἐπιβάλλεται σέ ρυθμιστικό πλαίσιο ἡ κατηγοριοποίηση ὅλων τῶν 
κάθε μορφῆς ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων, ὅπως σημαντικό 
μέρος τῆς Θεωρίας ἀλλά καί τῆς Νομολογίας τονίζει, σέ ἕνα εἰδικό 
ἰδιάζουσας φύσης νομικό πρόσωπο- sui generis. Κίνηση πού θά 
ἀπελευθερώσει καί τίς δύο πλευρές στίς μεταξύ τους φορολογικές 
καί λοιπές συναλλακτικές τους σχέσεις, μέ σαφῆ, προκαθορισμένο 
καί ἁρμονικό τρόπο, χωρίς τήν παρεμβολή εἴτε νομοθετικῶν κενῶν 
εἴτε πολύπλευρων νομοθεσιῶν.

Ἤδη ἐξ ἄλλου, μέ βάση τό νόμο 1892 τοῦ 1990 ὅπως τροπο-
ποιήθηκε πολλάκις, μέχρι τόν νόμο 3229 τοῦ 2004 (ἄρθρο 3 παρ. 6) 
πού ἀναφέρεται στό «Μητρῶο Ὑπηρεσιῶν καί Φορέων τῆς Ἑλλη-
νικῆς Διοίκησης» τά Ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου (ἐκτός ἄν προβλέπεται γιά ὁρισμένες περιστάσεις ρητά ἀπό 
τόν νόμο σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 68 Ν.4235/2014) ἐξαιροῦνται καί 
δέν ἀνήκουν στό δημόσιο τομέα, κάτι πού καταμαρτυρεῖ καί ἀπό 
πλευρᾶς τῆς Ἑλληνικῆς Διοίκησης τήν διάθεση διαφοροποίησης 
αὐτῶν τῶν προσώπων ἀπό τούς φορεῖς τῆς Γενικῆς Κυβέρνησης 
τῆς Χώρας. 

Ἡ εὐνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση τῶν Ἐκκλησιῶν καθώς 
καί τῶν πολυάριθμων φιλανθρωπικῶν ἤ κοινωφελῶν νομικῶν προ-
σώπων, πού ἱδρύονται ἤ ἐποπτεύονται ἀπό αὐτά καί τά ὁποῖα 
ἐμφανίζουν κοινωνική προσφορά, ὑπαγορεύεται κατ’ ἀρχάς ἀπό 
τήν ἴδια τήν ἀρχή τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης καί τόν μή κερ-
δοσκοπικό τους χαρακτήρα. Ὡστόσο, καί ἡ ἴδια ἡ ἀρχή τῆς φο-
ρολογικῆς δικαιοσύνης θέτει καί τά ὅρια της ὡς πρός τήν ἔκταση 
αὐτῆς τῆς προνομιακῆς μεταχείρισης. Ἰδιαίτερα μάλιστα, λόγῳ τῆς 
εὐαίσθητης κοινωνικῆς καί πνευματικῆς διάστασης τῶν παραπάνω 
νομικῶν προσώπων ἡ εὐνοϊκή ἀντιμετώπιση πρέπει νά εἶναι στο-
χευμένη καί σαφῶς αἰτιολογημένη, εἰδικά σέ συνθῆκες δημοσιονο-
μικῆς κρίσης πού μεγάλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λάου πλήττεται ἀπό 
δυσβάσταχτη ὑπερφορολόγηση.

Βασικοί ἐκπρόσωποι τῆς θεωρίας θεωροῦν πώς, ὅσο ἡ κατάργη-
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ση κάθε ἀπαλλαγῆς ἀντιβαίνει στή συνταγματική ἀρχή τῆς φορο-
λογικῆς δικαιοσύνης, ἄλλο τόσο θά ἀντέβαινε σέ αὐτήν καί ἡ ἀδι-
καιολόγητη ἀπονομή συλλήβδην ἀπαλλαγῶν σέ ὅλα ἀνεξαιρέτως 
τά θρησκευτικά νομικά πρόσωπα. Γι’ αὐτό τό λόγο κρίνεται ἐπι-
βεβλημένη καί πιό ἀναγκαία ἀπό ποτέ ἡ εἰσαγωγή εἰδικῶν προο-
δευτικῶν κλιμάκων φορολόγησης καί ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἤ 
θρησκευτικῶν νομικῶν προσώπων πού ἀναπτύσσουν δράση στήν 
Ἑλλάδα, ἀντίστοιχη πρός τή φοροδοτική τούς ἱκανότητα ὅπως 
αὐτή προκύπτει ἀπό τά εἰσοδήματα ἤ τήν κινητή καί ἀκίνητη πε-
ριουσία τους μέ βάση τῶν δηλώσεων πού ὀφείλουν νά ὑποβάλλουν. 

Πρός ἐνίσχυση αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος εἶναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ἀπό τή θεωρία πώς, ὅσο αὐθαίρετο εἶναι νά φορο-
λογεῖται τό ἴδιο μία κερδοσκοπική ἐμπορική ἐπιχείρηση μέ ἕνα 
ὁποιοδήποτε μή κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο κοινωνικοῦ μάλι-
στα χαρακτήρα, ἄλλο τόσο ἀθέμιτο καί ἀντίθετο πρός τό Σύνταγ-
μα εἶναι νά ἀπαλλάσσεται τό ἴδιο ὁ φτωχός ἐνοριακός ναός ἑνός 
χωριοῦ καί ὁ μεγάλος ναός τῆς πόλης ἤ ἕνα πλούσιο προσκύνημα, 
τά εἰσοδήματα τῶν ὁποίων ὑπερβαίνουν σέ ὁρισμένες περιπτώσεις 
ἀκόμη καί αὐτά μεγάλων ἐπιχειρήσεων. Γίνεται λοιπόν κατανοητό 
ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νά ἐξειδικευθεῖ ἀκόμη περισσότερο ἡ φορολόγη-
ση αὐτή μέ τήν εἰσαγωγή προοδευτικῶν αὐξητικῶν κλιμάκων, 
ἀνάλογα τή φοροδοτική ἱκανότητα κάθε θρησκευτικοῦ νομικοῦ 
πρόσωπο.

Ἐξίσου σημαντική, ὠφέλιμη καί  μέ κοινωνικό ἀντίκτυπο πρότα-
ση, ὡς πρός τήν φορολόγηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, πού 
ἐξυπηρετεῖ μάλιστα τό δημόσιο συμφέρον, εἶναι τό νά κατοχυρω-
θοῦν θεσμικά εἰδικές «φοροεκπτώσεις» σέ ὅσα ἀπό αὐτά τά νομικά 
πρόσωπα ἀναπτύσσουν ἀξιόλογη κοινωνική δραστηριότητα. Γιά 
παράδειγμα, ἔκπτωση θά πρέπει νά χορηγεῖται στούς ἐκκλησιαστι-
κούς ὀργανισμούς πού παρέχουν συσσίτια ἤ ἀναπτύσσουν ἄλλες 
οὐσιαστικῆς κοινωνικῆς, φιλανθρωπικῆς  διάστασης δραστηριότη-
τες. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις φορολογικά καί συνταγματικά δίκαιο 
θεωρεῖται ἡ παρεχόμενη ἔκπτωση νά εἶναι εὐθέως ἀνάλογη τῆς 
δράσης.

Προβάλλεται συχνά τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας «ἐπικρατούσας» (ἄρθρ. 3 παρ. 1 Σ.), πού ὀφείλεται 
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στήν ἠθική καί κοινωνική προσφορά της στό ἔθνος, ὑποχρεώνει 
ἀνάλογα τό ἑλληνικό Κράτος στήν παροχή πρός αὐτήν διάφορων 
προνομίων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί φορολογικῶν. Ὡστόσο, ἡ ἄπο-
ψη αὐτή συγχέει τόν πνευματικό ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
μέ τήν λειτουργία της ὡς οἰκονομικῆς ὀντότητας ἤ φορολογικοῦ 
ὑποκειμένου. Ἐπιπλέον, παραβλέπει ὅτι, ὅπως δέχεται σχεδόν 
ὁμόφωνα σήμερα ἡ ἐπιστήμη, ὁ συνταγματικός ὅρος «ἐπικρατοῦσα 
θρησκεία» ἔχει ἁπλῶς διαπιστωτικό-ἱστορικό-τιμητικό περιεχόμενο 
καί δέν σημαίνει τίποτε ἄλλο παρά τό ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ἀνήκει ἡ «συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ». Ἔτσι, 
κρίνεται ἐπιτακτική ἡ πραγματική καί ὄχι εἰκονική λήψη καί ἐφαρ-
μογή μέτρων ὅπως: Διενέργεια τακτικῶν οἰκονομικό-διαχειριστικῶν 
ἐλέγχων, εἰδικῶς ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο, ὅλων τῶν θρησκευ-
τικῶν νομικῶν προσώπων καί δημοσίευση τῶν οἰκονομικῶν τους 
ἀπολογισμῶν, β) Κωδικοποίηση σέ ἑνιαῖο νομοθέτημα ὅλων τῶν 
ἀπαλλακτικῶν ρυθμίσεων, μέ στόχο τήν διαφανέστερη ἐποπτεία καί 
τόν ἀποτελεσματικότερο ἔλεγχό τους.

Ἐπιπλέον ὅπως προκύπτει καί ἀπό τήν συγκριτική μελέτη καί 
ἄλλων κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἀνεξάρτητα τοῦ 
συστήματος σχέσεων κράτους καί ἐκκλησίας πού ἐφαρμόζουν, καί 
τῆς νομικῆς φύσης πού τά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα περιβάλλονται, 
τό φορολογικό πλαίσιο πρέπει νά εἶναι ξεκάθαρο καί εὐδιάκριτο 
πρός ὄφελος καί τῆς κρατικῆς μηχανῆς καί τῶν ἐκκλησιῶν καί τῆς 
κοινωνίας. Κάτι πού θά ὁδηγοῦσε στή διαφάνεια τῆς κρατικῆς μη-
χανῆς καί στήν πραγματική ἀξιολόγηση ἀπό πλευρᾶς πολιτῶν, τῆς 
λειτουργικῆς παρουσίας τῶν πνευματικῶν πρωτίστως αὐτῶν νο-
μικῶν προσώπων. Δέον εἶναι λοιπόν, νά ἀκολουθεῖται σέ συνάρτη-
ση μέ τή φορολογική ἰσότητα μεταξύ ὅλων τῶν θρησκευμάτων 
ἀλλά καί τῶν ὑπολοίπων φορολογούμενων, ἕνα εἰδικό φορολογικό 
καθεστώς γιά ὅλα τά μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα νομικά πρόσω-
πα, μέ προνόμια πού νά ἀντιστοιχοῦν στό ἔργο καί στίς οὐσιαστικές 
ἀνάγκες τους καί σέ αὐτό νά περιλαμβάνονται ἰσότιμα καί μέ βάση 
τήν ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας ὅλοι οἱ ἐκκλησιαστικοί ὀργανισμοί, 
κάτι πού δέν ἀρνεῖται οὔτε καί οἱ ἴδια ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅπως 
ἀποδεικνύεται καί μέ ἐπίσημο Δελτίο τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στίς 
22-2-2012.
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AναΓκή Για μια Δια βιου Eπιμορφῶσή

Ο ἱ ραγδαῖες ἀλλαγές πού ἐπιφέρει ἡ παγκοσμιοποίηση τῆς 
οἰκονομίας στό περιβάλλον, τόν πολιτισμό καί τίς κοινωνικές 

σχέσεις, ἀναδεικνύουν τήν ἀναγκαιότητα συμμετοχικῶν δράσεων 
πού προωθοῦν τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη, τήν εὐαισθητοποίηση σέ πε
ριβαλλοντικά ζητήματα καθώς καί τή διατήρηση καί προβολή τῆς 
πολιτισμικῆς ταυτότητας μιᾶς περιοχῆς.

Ἡ ἐργασία αὐτή προσπαθεῖ νά χαρτογραφήσει τίς γνώσεις, 
στάσεις καί ἀντιλήψεις τῶν Κληρικῶν τῆς Δωδεκανήσου σέ περιβαλ
λοντικά θέματα, οἱ ὁποῖες σχετίζονται μέ τήν ποιμαντική διακονία 
τους. Ἐπίσης, διερευνᾶ τίς ἐπιμορφωτικές ἀνάγκες τῶν Κληρικῶν, 
ὅπως τίς καθορίζουν οἱ ἴδιοι, γιά νά εἶναι περισσότερο ἀποτελεσμα
τικοί στήν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων τους. Ἀκόμη, διερευνήθηκαν 
καί ἄλλα συναφῆ γενικότερα ζητήματα (π.χ. τή γνώση τῶν Κλη
ρικῶν περί τοῦ θεσμοῦ τῆς διά βίου μάθησης).
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Στήν ἔρευνα συμμετεῖχαν Κληρικοί πού ὑπηρετοῦν στίς ἕξι 
ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες τῆς Δωδεκανήσου (Μητροπόλεις Ρόδου, 
Κῶ καί Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, Καρπάθου 
καί Κάσου, Σύμης καί ἡ Ἐξαρχία τῆς Πάτμου), οἱ ὁποῖες ἔχουν ἕνα 
ἰδιαίτερο ἐκκλησιαστικό καθεστώς, καθώς ὑπάγονται ἄμεσα στήν 
κανονική δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως.

Ἡ ἔρευνα πραγματοποιήθηκε τό καλοκαίρι τοῦ 2015. Οἱ συμμε
τέχοντες συμπλήρωσαν ἕνα ἐρωτηματολόγιο, τό ὁποῖο δημιουρ
γήθηκε ἀπό τόν ἐρευνητή μέ βάση τά δεδομένα πού προέκυψαν ἀπό 
τήν σχετική βιβλιογραφική ἐπισκόπηση, τήν ἐπεξεργασία, τίς διορ
θώσεις ἀλλά καί τίς προσθῆκες, οἱ ὁποῖες ἔγιναν ἀπό εἰδικούς ἀκα
δημαϊκούς καθηγητές, καθώς καί ἀπό τίς ἀλλαγές πού προέκυψαν 
ἀπό πιλοτική ἔρευνα σέ ὁρισμένους Κληρικούς.

Τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας κρίνονται σημαντικά καί ἱκανο
ποιητικά, δεδομένου ὅτι ἐξυπηρέτησαν στό ἀκέραιο τόν σκοπό καί 
τούς στόχους  πού εἶχε θέσει ἐκ τῶν προτέρων ἡ ἔρευνα, καταδει
κνύοντας τήν ἀναγκαιότητά της.

ABSTRACT

The rapid changes brought about by globalization of the eco 
nomy on the environment, the culture and social relations, high
lighting the need for participatory actions that promote sustainable 
development, awareness of environmental issues and the preserva
tion and promotion of cultural identity of a region. 

This paper attempts to map the knowledge, attitudes and per
ceptions of the Clergy of the Dodecanese in environmental issues 
related to their pastoral ministry. It also explores the training needs 
of the Clergy, as designated themselves to be more effective in car
rying out their duties. The study also investigated related general 
issues such as knowledge of the Clergy in Lifelong Learning Pro
grammes.

The survey involved Clergy serving in the six ecclesiastical 
provinces in the Dodecanese (Metropolises of Rhodes, Kos and Ni
syros, Leros, Kalymnos and Astypalea, Karpathos and Kasos, Symi 
and Exarchate of Patmos), which have a special ecclesiastical status, 
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come under the direct normal jurisdiction of the Ecumenical Patri
archate of Constantinople.

The survey was conducted in the summer of 2015. The partici
pants filled out a questionnaire, which was created by the investiga
tor based on the data acquired from the relevant literature, editing, 
corrections and additions, which are made by specialist academic 
professors, as well as the changes resulting from a pilot survey on 
some Priests.

The results are considered significant and satisfactory, since it 
served its full purpose and objectives set in advance the research, 
demonstrating its necessity.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οἱ ραγδαῖες ἀλλαγές πού ἐπιφέρει ἡ παγκοσμιοποίηση τῆς οἰκο
νομίας στό περιβάλλον, τόν πολιτισμό καί τίς κοινωνικές σχέσεις, 
ἀναδεικνύουν τήν ἀναγκαιότητα συμμετοχικῶν δράσεων πού προω
θοῦν τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη, τήν εὐαισθητοποίηση σέ περιβαλλον
τικά ζητήματα καθώς καί τή διατήρηση καί προβολή τῆς πολιτι
σμικῆς ταυτότητας μιᾶς περιοχῆς.

Ἡ Δωδεκάνησος, ὡς ξεχωριστή ἐκκλησιαστική δομή στόν ἑλλα
δικό χῶρο, διέπεται ἀπό τήν ἄμεση πνευματική καί διοικητική της 
ἐξάρτηση ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Οἱ Ἐνορίες τῶν πέντε 
Ἱερῶν Μητροπόλεων καί τῆς Ἐξαρχίας τῆς Πάτμου εἶναι ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον ἀγροτικές καί ἡμιαστικές, ἐάν ἐξαιρεθοῦν τά ἀστικά κέντρα 
Ρόδου, Καλύμνου καί Κῶ. Ἄρα, ἐντάσσονται ἤ εἶναι δομημένες μέσα 
στό φυσικό περιβάλλον, τό ὁποῖο μάλιστα λόγῳ τῶν εὐνοϊκῶν και
ρικῶν συνθηκῶν εἶναι ἰδιαίτερου κάλλους καί αἰσθητικῆς ὀμορφιᾶς. 
Φυσικά, στό νησιωτικό σύμπλεγμα τῶν Δωδεκανήσων, τό θαλάσσιο 
περιβάλλον κατέχει ἐξέχουσα θέση.

Σέ ἕνα τέτοιο χῶρο καλεῖται νά ὑπηρετήσει ὁ Ἱερέας στά Δω
δεκάνησα, ὁπότε οἱ ὅποιες ποιμαντικές ἀλλά καί διοικητικές του 
δράσεις καί ἁρμοδιότητες εἶναι ἄμεσα συνυφασμένες μέ τό πε
ριβάλλον, φυσικό καί ἀστικό. Εἶναι λοιπόν ἀπαραίτητο, πέρα ἀπό 
τήν τυπική ἐκκλησιαστική του κατάρτιση γιά τήν ἐκτέλεση τῶν 
ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικῶν καθηκόντων του, καί ὅσον ἀφορᾶ τό πε
ριβάλλον, νά εὐαισθητοποιηθεῖ γιά νά εὐαισθητοποιήσει, νά διδα
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χθεῖ, νά μάθει καί νά γνωρίσει, προκειμένου νά διδάξει, νά ἀποκτήσει 
ἀξίες, τίς ὁποῖες στή συνέχεια θά μεταλαμπαδεύσει καί τέλος, νά 
δράσει, ὥστε νά προτρέψει καί ἄλλους νά τόν μιμηθοῦν. Κάτι τέτοιο 
βέβαια ἀπαιτεῖ καί κάποιες ἐξειδικευμένες γνώσεις καί δεξιότητες, 
ὁπότε ἡ διά βίου μάθηση καί ἐπιμόρφωση σέ περιβαλλοντικά θέμα
τα κρίνεται σκόπιμη καί συγχρόνως ἀπαραίτητη.

Ἡ ὀργανωμένη δραστηριότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
σέ θέματα οἰκολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀρχίζει πρό 30ετίας, μέ τή 
σπουδαιότητα τῆς προσφορᾶς νά θεωρεῖται μεγάλη, ἀφοῦ ἀσχολεῖται 
μέ σύγχρονα θέματα παγκοσμίου ἐνδιαφέροντος, μέ τήν παράλληλη 
σύνδεσή τους μέ τήν πίστη στόν Θεό καί προβάλλοντας τήν ἀξία 
τῆς ἀποκατάστασης ἀνθρώπου καί φύσης στό πρόσωπο τοῦ Χρι
στοῦ. Στίς οἰκολογικοῦ ἐνδιαφέροντος πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμε
νικοῦ Πατριαρχείου ἀνήκουν μεταξύ πολλῶν ἄλλων, τά πατριαρχικά 
μηνύματα γιά τήν ἡμέρα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, Οἰκολογικά 
Σεμινάρια καί Οἰκολογικά Συμπόσια μέ διεθνῆ προβολή καί συμβολή.

Ἐξετάζοντας, κατ’ ἀρχήν, κανείς τά ἐν λόγῳ μηνύματα, δια
πιστώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία μέ πρωτοστάτη τό Οἰκουμενικό Πατριαρ
χεῖο καί τόν ἀκούραστο «Πράσινο» Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, δέν 
ἀφήνει περιθώρια νά ἀμφισβητηθεῖ ἡ στάση της ὅσον ἀφορᾶ τόν 
σεβασμό καί τό ἐνδιαφέρον γιά τό περιβάλλον, ἔχοντας ἀναπτύξει 
μιά ἀξιόλογη καί πρωτοποριακή οἰκολογική δραστηριότητα πού 
ἔφερε τή σφραγίδα τῆς ὀρθόδοξης θεώρησης τοῦ προβλήματος 
ἀναδεικνύοντας τό θεολογικό του ὑπόβαθρο. Προωθεῖται ἐπίσης ἡ 
συν εργασία μέ τήν ἐπιστήμη σέ τέτοιο βαθμό ὥστε νά γίνει σέ ὅλους 
συνείδηση ὅτι, χωρίς τήν ἐπιστημονική πρακτική συνεισφορά, τό 
οἰκολογικό πρόβλημα θά ἀντιμετωπιζόταν μόνο σέ θεωρητικό ἐπίπε
δο. Μιά ἄλλη ἐπίσης σημαντική διαπίστωση ἀποτελεῖ ἡ ἰδιαίτερη 
βαρύτητα πού φαίνεται νά δίνεται στή στάση καί τόν ρόλο τοῦ ἀν
θρώπου στά διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα καί τήν προώθηση 
λύσεων μέ τήν ἐφαρμογή καλῶν περιβαλλοντικῶν πρακτικῶν.

Ἐνῶ λοιπόν τά Πανορθόδοξα καί Διεθνῆ συνέδρια, οἱ ὁμιλίες 
καί ἡ γενικότερη προσπάθεια εὐαισθητοποίησης ἔχουν εὐοδω
θεῖ σέ ἀρκετά ἱκανοποιητικό βαθμό, ἡ ἱκανότητα καί ἡ κατάρτιση 
ὑπάρχει, ἔχει ὡριμάσει πλέον ἡ ἀνάγκη γιά ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν 
καί δράσεων ἀπό πλευρᾶς τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας καί κυρίως ἀπό 
τήν Ἐνορία. Λόγῳ ὀργανωτικῆς εὐελιξίας, τά μέλη τῶν κατά τόπους 
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Ἐνοριῶν μποροῦν ἄμεσα νά δραστηριοποιηθοῦν ὑλοποιώντας στήν 
πράξη συμπεράσματα καί κατευθυντήριες γραμμές.

Ἡ Ἐνορία συνιστᾶ ἕνα ζωντανό κύτταρο μέσα στήν ἑκάστοτε 
κοινωνία, πού τό ἴδιο τό κράτος, ἀλλά καί ἡ λαϊκή συνείδηση ἔχει 
τοποθετήσει σέ περίοπτη κοινωνικά θέση, ἀναμένοντας ἀπό αὐτήν 
βοήθεια καί στήριξη τῆς κοινωνίας καί τοῦ λαοῦ. Ἡ σύγχρονη 
Ἐνορία ἔχει νά ἐπιδείξει ἕνα πολυσχιδές ἔργο ἐν πολλοῖς ἄγνωστο 
στόν περισσότερο κόσμο. Κυρίαρχο ρόλο στή λειτουργική δομή 
τῆς Ἐνορίας κατέχει ὁ Ἐφημέριος, ὁ Ἱερέας, ὁ ὁποῖος μετά καί τίς 
τελευταῖες διοικητικές μεταρρυθμίσεις τοῦ «Καλλικράτη» ἐκφράζει 
τόν μοναδικό ἴσως ἐναπομείναντα θεσμικό διοικητικό παράγοντα, 
κυρίως ὅσον ἀφορᾶ τίς Ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου.

Ἀνακεφαλαιώνοντας τίς παραπάνω σκέψεις, τό ἀπό τόν Θεό 
προι κισμένο φυσικό περιβάλλον τῆς Δωδεκανήσου ὄχι μόνο ἔχει 
ἀνάγκη, ἀλλά ἀξίζει τή φροντίδα καί τήν προστασία πού προέρχε
ται ἀπό ὁποιαδήποτε διοικητική δομή ἤ θεσμό τοῦ τόπου, φτάνει 
νά ὑπάρχει ἡ κατάλληλη γνώση καί ἐνημέρωση.

Σέ αὐτό τό σημεῖο θά πρέπει νά διευκρινισθεῖ ὅτι οἱ ὅροι «στάση» 
καί «ἀντίληψη» στό θέμα τῆς ἐργασίας, προσεγγίζονται περισσότε
ρο ἀπό τήν σκοπιά τοῦ ὅρου «ἄποψη».

Ἡ παροῦσα διπλωματική ἐργασία χωρίζεται σέ δυό (2) κύρια μέ
ρη: Τό θεωρητικό (Α΄) καί τό ἐρευνητικό (Β΄).

Τό πρῶτο μέρος, τό θεωρητικό, ἀποτελεῖται ἀπό 5 κεφάλαια (1
5), προϊόν τῆς βιβλιογραφικῆς ἐπισκόπησης στήν ὁποία καί στη
ρίχθηκε ἡ ἔρευνα.

Στό 1ο κεφάλαιο, περιγράφεται ὁ θεοσύστατος ὀργανισμός πού 
καλεῖται Ἐκκλησία καθώς καί οἱ δομές διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας 
στήν Ἑλλάδα καί στά Δωδεκάνησα. Γίνεται ἀναφορά στό πιό μικρό 
«κύτταρο» τῆς Ἐκκλησίας, τήν Ἐνορία, καθώς καί στόν Ἐφημέριο, 
τόν ρόλο καί τά προβλήματα κατά τήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος.

Τό 2ο κεφάλαιο εἶναι τό μεγαλύτερο σέ ἔκταση καί ἴσως τό πιό 
σημαντικό τμῆμα τοῦ θεωρητικοῦ μέρους. Προσδιορίζεται καί σκια
γραφεῖται ἡ «συνάντηση» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τό πε
ριβάλλον, μέσα ἀπό τίς οἰκολογικές δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενι
κοῦ Πατριαρχείου καί τά ἐκκλησιαστικά κείμενα, τήν ἐκκλησιαστική 
τέχνη καί ὑμνογραφία καί πῶς αὐτή ἡ σχέση πραγματώνεται σέ 
βίω  μα καί ἐκκλησιαστική πρακτική.
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Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό 3ο κεφάλαιο, μέ ἀναφορές 
στό φυσικό περιβάλλον τῆς Δωδεκανήσου, τό ὁποῖο μάλιστα λόγῳ 
τῶν εὐνοϊκῶν καιρικῶν συνθηκῶν εἶναι ἰδιαίτερου κάλλους καί 
αἰσθητικῆς ὀμορφιᾶς, μέ τό θαλάσσιο περιβάλλον νά κατέχει ἐξέχου
σα θέση.

Στό 4ο κεφάλαιο πού ἀκολουθεῖ, ἀναλύεται ἡ σύνθετη ἔννοια τῆς 
παγκόσμιας τοπικότητας (glocalization) καί προβάλλεται ὁ ρόλος 
τῆς βιώσιμης ἀνάπτυξης σέ σχέση μέ τήν τοπικότητα καί τήν το
πική παράδοση καί πολιτισμό.

Τό 5ο καί τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ πρώτου μέρους, πραγματεύε
ται τόν δευτερεύοντα σκοπό τῆς ἔρευνας, τίς ἔννοιες τῆς διά βίου 
μάθησης καί ἐπιμόρφωσης καί πώς αὐτές διαμορφώνονται ἀνάλογα 
μέ τίς ἀνάγκες τῶν Κληρικῶν, καταγράφοντας τόσο τήν «τυπική» 
ὅσο καί τή «μή τυπική» σύγχρονη ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση.

Τό δεύτερο μέρος τῆς μελέτης, τό ἐρευνητικό, περιλαμβάνει τήν 
ἐμπειρική προσέγγιση τῆς ἔρευνας καί ἀποτελεῖται ἀπό 4 κεφάλαια 
(69).

Στό 6ο κεφάλαιο ἐκτίθεται ὁ ἐρευνητικός σχεδιασμός, ἡ προβλη
ματική καί ἡ μεθοδολογία τῆς ἔρευνας. Προσδιορίζονται ὁ σκοπός 
καί οἱ στόχοι τῆς ἔρευνας, τά μέσα συλλογῆς, ὅπως καί ἡ διαδικασία 
συλλογῆς καί ἐπεξεργασίας τῶν ἐρευνητικῶν δεδομένων. Τεκμη
ριώνεται ἡ ἐπιλογή τῆς ἐρευνητικῆς στρατηγικῆς καί τίθενται οἱ 
ἐρευνητικές ὑποθέσεις τῆς ἔρευνας.

Ἐν συνεχείᾳ, στό 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ἡ ταυτότητα τοῦ 
πληθυσμοῦ, τό δεῖγμα, καί ἐπιχειρεῖται ἡ περιγραφική ἀνάλυση τῶν 
ἀποτελεσμάτων τῆς ἔρευνας, ἐνῶ τό 8ο κεφάλαιο, περιέχει ἀναλυ
τικά τά ἐπαγωγικά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας, τά ὁποῖα προέκυψαν 
ἀπό τήν διαφοροποίηση τῶν ἀπόψεων τῶν Κληρικῶν στά διάφορα 
ἐρωτήματα τοῦ ἐργαλείου τῆς ἔρευνας.

Τό ἐρευνητικό μέρος κλείνει μέ τό 9ο κεφάλαιο, ὅπου παρου
σιάζονται τά συμπεράσματα τόσο ἀπό τήν περιγραφική ὅσο καί 
ἀπό τήν ἐπαγωγική ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων, τή συζήτηση καί 
τίς προτάσεις πού ἀπορρέουν ἀπό τά συμπεράσματα.
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

1.1 Ἡ Ἐκκλησία ὡς θεῖον καθίδρυμα καί ὁ ρόλος τοῦ Κληρικοῦ

Ἡ Ἐκκλησία ὡς ζωντανό καί πραγματικό σῶμα μέ κεφαλή τόν 
ἴδιο τόν Χριστό πού εἶναι «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας» (Ἑβρ. 13, 8), εἶναι ἡ κοινωνία τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, πού 
ἐνῶ λειτουργοῦν ὡς ἕνα σῶμα, ὁ καθένας διατηρεῖ τή διαφορε
τικότητά του. Εἶναι κοινωνία καί σχέση προσώπων, καί ὄχι θρη
σκευτικό σωματεῖο πού ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες, προσφέροντας θρη
σκευτικές ὑπηρεσίες καί ὁ ρόλος της εἶναι καί παραμένει διαχρονικά 
ὁ ἴδιος, χωρίς νά μεταβάλλεται (Γκίκας, 2005).

Ἡ Ἐκκλησία ὡς ζωντανός ὀργανισμός, ἐξελίχθηκε, ἀναπτύχθηκε 
καί ὀργανώθηκε ἀπό τίς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἀναγνωρισμένος 
θρησκευτικός φορέας, θεσμοθέτησε δικά της ὄργανα διοίκησης ὥστε 
νά λειτουργεῖ εὔρυθμα καί νά μπορεῖ νά πορεύεται ἀπρόσκοπτα στό 
σημαντικό ἔργο πού ἔχει ἀναλάβει (Staniloae, 2008).

Ἐνῶ ὅμως ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Κλήρου παραμένει στήν 
οὐσία του ὁ ἴδιος, ὁ τρόπος μέ τόν ὀποῖο ἀσκεῖται εἶναι φυσικό νά 
μεταβάλλεται, γιατί ἔτσι μόνο μπορεῖ νά ἀνταποκρίνεται στά ἑκάστοτε 
νέα δεδομένα. Πρέπει νά βρίσκει κάθε φορά τόν κατάλληλο τρόπο καί 
τά ἀπαιτούμενα μέσα, γιά νά διατηρεί τήν ταυτότητα τῆς οὐσίας του. 
Ἔτσι καί ὁ ρόλος τοῦ ἐφημεριακοῦ Κλήρου σήμερα εἶναι νά βρίσκει καί 
νά χρησιμοποιεῖ τούς καταλληλότερους τρόπους καί τά προσφορό
τερα μέσα γιά νά φανερώνει στόν κόσμο τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας.

Γιά νά βρεῖ ὁ Κληρικός τόν κατάλληλο τρόπο καί νά ἐπιλέξει τά 
κατάλληλα μέσα, προκειμένου νά ἀσκήσει σωστά καί ἐπιτυχημένα 
τόν ρόλο του, πρέπει νά ἐρευνήσει τά ἰδιαίτερα προβλήματα πού 
ἀπασχολοῦν σήμερα τόν ἄνθρωπο καί τά μέσα μέ τά ὁποῖα τά ἀντι
μετωπίζει. Ἡ ἔρευνα βέβαια αὐτή δέν πρόκειται νά παρουσιάσει 
τελικά καμία ἰδιαίτερη ἔκπληξη. Τά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν 
τόν ἄνθρωπο σήμερα δέν διαφέρουν στήν οὐσία ἀπό τά προβλήμα
τα πού τόν ἀπασχολοῦσαν σέ προηγούμενες ἐποχές. Ἡ διαφορά 
ὑπάρχει μόνο στή μορφή καί τά μέσα ἀντιμετωπίσεώς τους.
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Ὄντας ὁ Κληρικός ζωντανό μέλος τῆς κοινωνίας στήν ὁποία 
ἐργάζεται, καί προσπαθώντας πρῶτος αὐτός νά ἀπαντήσει στά 
προβλήματα πού ζεῖ μέσα στόν ἑαυτό του καί τό περιβάλλον του, 
μπορεῖ μέ ἀμεσότητα καί πειστικότητα νά μεταδώσει τήν ἀλήθεια 
πού ζεῖ καί πιστεύει στούς ἄλλους. Αὐτονόητο βέβαια εἶναι ὅτι γιά 
μιά πληρέστερη καί συστηματικότερη γνώση τῶν προβλημάτων, 
ὅπως καί τῶν μέσων πού χρησιμοποιεῖ ὁ ἄνθρωπος σήμερα γιά τήν 
ἀντιμετώπισή τους, χρειάζεται πάντοτε ἡ κατάλληλη ἐνημέρωση καί 
ἡ συνεργασία μέ εἰδικούς (Συνοδική Ἐπιτροπή, 2004).

Ἡ Ἐνορία ἀποτελεῖ τή μοριακή ὑπόσταση τῆς Ἐκκλησίας. Ὁριο
θετεῖται σέ μιά συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή κάθε ἐκκλησια
στικῆς ἐπαρχίας στήν ὁποία ὑπάγεται καί συγκροτεῖται ἀπό τά 
ἄτομα πού διαβιοῦν στόν τόπο αὐτό καί συνιστοῦν τό ποίμνιο, τό 
ὁποῖο συνδέεται στά πλαίσια προσφορᾶς κοινῆς λατρείας στόν 
Θεό. Ἡ Ἐνορία λειτουργεῖ βάσει τῶν κανόνων καί τῶν θεσμῶν τῆς 
Ἐκκλησίας μέ τούς ὁποίους διασφαλίζεται ἡ ἐκκλησιαστική ἑνότητα 
(Δεβετζίδης, 2011).

Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Κοφινᾶς (1993), ἡ Ἐνορία, ὁ χῶρος δραστη
ριοποίησης τοῦ Ἐφημερίου, σήμερα πιέζεται ἀπό τό φαινόμενο τῆς 
ἀστικοποίησης ἀλλά καί ἀπό τίς εὐρύτερες συγκρητιστικές, κοινω
νιστικές καί λοιπές ἐκκοσμικευτικές τάσεις, τήν αὐξημένη ἀνομοιο
γένεια τῶν κοινωνικά ἀποκλεισμένων, τή γενικότερη «ἀπαξίωση» 
θεσμῶν καί παραδόσεων. Ἀκολούθως, τό δυσεπίλυτο φαινόμενο 
τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ καί τοῦ γεωγραφικοῦ εὔρους τῶν Ἐνοριῶν, οἱ 
φρενήρεις ρυθμοί τῆς καθημερινότητας, ὁ φόρτος διοικητικῶν καί 
ἄλλων καθηκόντων –πέραν τοῦ ἐνοριακοῦ βίου καί ἐνδιαφέρον τος– 
δυσκολεύουν τό ἔργο τῶν Ἐφημερίων καί μεγάλα τμήματα τῶν 
πιστῶν παραμένουν «ἀποίμαντα». Μέσα ἀπό ὅλες αὐτές τίς συμ
πληγάδες καλεῖται ἡ σημερινή Ἐνορία νά στηρίξει ψυχολογικά, νά 
φωτίσει πνευματικά καί νά ὑποδείξει δρόμους σωτηρίας καί εὐτυχῶς 
ἀνεπαίσθητα καί εἰρηνικά τά καταφέρνει.

Σύμφωνα μέ τόν Θερμό (2007), στίς παραδοσιακές κοινωνίες, οἱ 
ὁποῖες ὡς ἐπί τό πλεῖστον εἶναι κλειστές, οἱ ἐπιπτώσεις τῶν πράξε
ων καί τῶν ἐπιλογῶν τῶν Κληρικῶν παραμένουν προβλέψιμες καί 
ἐλεγχόμενες μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργεῖται ἕνα αἴσθημα ἀσφάλειας 
στούς Κληρικούς. Ὅμως, στήν ἀνοικτή πολυπολιτισμική σύγχρονη 
κοινωνία προκαλεῖται ἕνας πρωτοφανής αἰφνιδιασμός. Αὐτό συμ
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βαίνει ἐν μέρει γιά ψυχολογικούς λόγους, ἀφοῦ στίς κλειστές κοι
νωνίες, ἄν κάτι δέν γίνεται σωστά ἀπό τόν Κληρικό, ἀναπτύσσονται 
στούς πιστούς μηχανισμοί ἄμυνας προκειμένου νά ἀποσβέσουν τήν 
ὅποια βλαπτική δράση στίς ψυχές τους (π.χ. δικαιολογοῦν, «ἔτσι 
εἶναι ὁ χαρακτήρας τοῦ παπᾶ μας»). Ἀπό τήν ἄλλη, οἱ ἄνθρωποι 
πού ἐκτίθενται σέ νέα ἐρεθίσματα καί νέες ἐκκλησιαστικές ἐμπειρίες, 
παραμένουν ψυχικά πιό «χαλαροί» καί εὐάλωτοι. Ἔτσι, εἶναι πολύ 
πιθανόν νά αἰφνιδιαστοῦν δυσάρεστα ἀπό τήν ἀποκαρδιωτική συμ
περιφορά τῶν Κληρικῶν (π.χ. στά κοιμητήρια ἀλλά καί στή τέλεση 
τῶν μυστηρίων, μέ τήν ἀπαίτηση χρηματικῶν ποσῶν).

Ὁ Ἐφημέριος κάθε Ἐνορίας ὀφείλει νά εἶναι ὁδηγός –καί ἀτύπως, 
ὁπωσδήποτε παραμένει ὁδηγός στά μάτια τῶν πιστῶν καί λιγότερο 
πιστῶν– γιά τή «χαρά τῆς διακονίας» του, γιά τή «βεβαιότητα τῆς 
πίστης» του, τήν ἐλπίδα, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη του ἀλλά καί τή 
μαχητικότητά του ἔναντι τῶν πειρασμῶν καί δυσκολιῶν τῆς ζωῆς. 
Εἶναι γνωστό, ἐξάλλου, ὅτι οἱ λαϊκοί –ὅσο κι ἄν παραμένουν «ἐκτός» 
τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς– ἐπιθυμοῦν στό πρόσωπο 
τοῦ Κληρικοῦ νά βλέπουν ἁγιότητα, αὐτοθυσία, εὐγένεια, σύνεση, 
σοβαρότητα καί χαρά. Τέλος, νά ξέρουν ὅτι εἶναι ἐκεῖ γιά αὐτούς, 
ὅτι εἶναι κάποιος πού γνωρίζει, κατανοεῖ καί ἀγωνίζεται μαζί τους 
γιά τά προβλήματά τους (Γκίκας, 2010).

Τά προβλήματα τοῦ Ἐφημερίου στό καθημερινό ἔργο του εἶναι 
πολλά καί πολύπλευρα σήμερα, πού ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη προ
ετοιμασία γιά τήν κατάλληλη ἀντιμετώπισή τους εἶναι ἀνεπαρκής. 
Βέβαια ἡ πρώτη πηγή, ἀπό τήν ὁποία ἀντλεῖ τόν φωτισμό του ὁ 
Ἱερέας, εἶναι πάντοτε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἐπικαλεῖται μέ τήν προ
σευχή του καί ἀναπληρώνει τίς ἐλλείψεις του. Ταυτόχρονα ὅμως 
ἡ σωστή προσέγγιση καί ἡ κατάλληλη ἀντιμετώπιση τῶν προ
βλημάτων ἀπαιτοῦν σοβαρή καί ὑπεύθυνη μελέτη καί ἐνημέρωση.

Ἰδιαίτερα στή σύγχρονη ἐποχή, ὅπου τά πάντα μεταβάλλονται 
μέ φοβερούς ρυθμούς, ὁ Ἐφημέριος, ὁ πνευματικός πατέρας μιᾶς 
ὁλόκληρης κοινωνίας, τῆς Ἐνορίας του, δέν μπορεῖ νά ἐπαναπαύε
ται σέ ὅσα διδάχθηκε κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν του ἤ ἔτυχε 
νά ἀκούσει ἤ νά διαβάσει σχετικά μέ τό ἔργο του. Ἡ φροντίδα γιά 
τήν Ἐνορία του, τό ἐνδιαφέρον γιά τούς ἀνθρώπους πού τοῦ ἐμπι
στεύθηκε ὁ Θεός, πρέπει νά τόν παρακινοῦν διαρκῶς γιά πληρέστε
ρη ἐνημέρωση καί ἀρτιότερη κατάρτισή του.
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Αὐτά ἰσχύουν περισσότερο γιά τούς νέους Ἐφημέριους, ὄχι μόνο 
γιατί εἶναι φυσικό νά μή διαθέτουν μιά μακροχρόνια πεῖρα στό ἔργο 
τους, πού ἀποτελεῖ πάντοτε σπουδαῖο πνευματικό κεφάλαιο, ἀλλά 
καί γιατί εἶναι σέ θέση νά παρακολουθοῦν εὐκολότερα καί νά κατα
νοοῦν πληρέστερα τίς νεώτερες ἐξελίξεις. Γι’ αὐτό ἡ ἀδιαφορία γιά 
τήν ὅσο τό δυνατό καλύτερη ἐνημέρωση καί κατάρτιση στό ἔργο 
τους ἀποτελεῖ σοβαρότατη παράλειψη.

Τό οἰκολογικό σύνθημα «σκέψου σφαιρικά, δράσε τοπικά» φαίνε
ται νά βρίσκει πεδίο ἐφαρμογῆς στό ἐπίπεδο ἐνημέρωσης, πλη
ροφόρησης καί προβληματισμοῦ τῶν Κληρικῶν. Ἡ φιλοσοφία τοῦ 
συνθήματος ἔγκειται στήν ἱκανότητα σύλληψης τῆς γενικότερης 
ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης ἀπό μέρους τῶν Ἐφημερίων, ὥστε νά 
ἀκολουθήσει ἀνάλογη δράση καί σέ τοπικό ἐπίπεδο. Γιά νά κατα
στεῖ ἐφικτός ἕνας σφαιρικός προβληματισμός ἀπαιτεῖται καταρχήν 
διαπροσωπική ἐπαφή καί ἀνταλλαγή ἐμπειριῶν μέ συναδέλφους 
Κληρικούς, διαρκῆ ἐνημέρωση ἀπό τόν τύπο, βιβλία καί περιοδικά, 
συνομιλίες μέ λαϊκούς διαφόρων ἰδιοτήτων. Ἡ συνεχής σπουδή τῶν 
ἀνθρώπινων προβληματισμῶν ἐπιτρέπει στόν Ἐφημέριο νά ἀντι
λαμβάνεται τίς τάσεις τῶν καιρῶν καί νά προλαμβάνει δυσάρεστες 
ἐξελίξεις. Τό πεδίο δράσης προφανῶς εἶναι ἡ Ἐνορία (Θερμός, 2007).

Πέρα ἀπό τίς προσωπικές πρωτοβουλίες καί προσπάθειες, πού 
εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀναλαμβάνει ὁ κάθε Ἐφημέριος πρός τήν 
κατεύθυνση αὐτή, κατά τόν Μαντζαρίδη (2011) ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος μέ τά ἁρμόδια ὄργανά της προετοιμάζει τή σύσταση Ἐπι
μορφωτικῶν Σεμιναρίων γιά τήν ἐξυπηρέτηση ὅλων τῶν Ἐφημερίων, 
καί περισσότερο τῶν νέων, στήν προσπάθεια αὐτή. Ἔτσι προε
τοιμάζεται ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία γιά τήν «διά βίου ἐπιμόρφωση» 
τοῦ Κλήρου, ὅπου θά παρέχεται ἡ εὐκαιρία στούς ἑκάστοτε σπου
δαστές νά καταρτίζονται πληρέστερα στό ἔργο τους, νά ἐπιλύουν 
τίς ἀπορίες τους καί νά ἐνημερώνονται στά σύγχρονα προβλήματα 
πού συνδέονται μέ τήν ἀποστολή τους.

1.2 Δομή καί Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας στόν ἑλλαδικό χῶρο

Στήν Ἑλλάδα ὅπως ἀναφέρει καί τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος 
«ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδο
ξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας 
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[...] ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη δογματικά μέ τή Μεγάλη 
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης [...] εἶναι αὐτοκέφαλη, διοι
κεῖται ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων καί ἀπό τή 
Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο πού προέρχεται ἀπό αὐτή καί συγκροτεῖται 
ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήρηση 
τῶν διατάξεων τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τῆς 29ης Ἰουνίου 1850 καί 
τῆς Συνοδικῆς Πράξης τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 1928» (Σύνταγμα τῆς 
Ἑλλάδος, ΦΕΚ 120/τ. Α/2762008).

Ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νοεῖται ὁ ἑλλαδικός χῶρος ἐκκλη
σιαστικά, ὅμως στήν οὐσία ἐννοοῦμε τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος πού ἱδρύθηκε στίς 23 Ἰουλίου 1833 καί ἀναγνωρίστη
κε τελικά μέ τόν Πατριαρχικό Τόμο τοῦ 1850. Τό ἔδαφός της δέν 
καταλαμβάνει ὁλόκληρη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια, ἀλλά τό με
γαλύτερο μέρος της. Διοικητικά περιλαμβάνει τίς Μητροπόλεις πού 
ἀνῆκαν στό ἑλληνικό κράτος μέχρι τούς Βαλκανικούς Πολέμους 
(191213) καί αὐτές τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», οἱ ὁποῖες προ
σαρτήθηκαν μετά, παραχωρήθηκαν «ἐπιτροπικῶς» καί ὑπάγονται 
πνευματικά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο σύμφωνα μέ τήν Πράξη 
τοῦ 1928. Στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ὑπάγονται ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία εἶναι ἡμιαυτόνομη μέ δική της Σύνοδο καί 
Ἀρχιεπίσκοπο, καθώς καί οἱ Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου, οἱ 
ὁποῖες ὑπάγονται καί διοικητικά ἀπευθείας στό Οἰκουμενικό Πα
τριαρχεῖο. Ἐάν στά παραπάνω προσθέσουμε τό ἰδιαίτερο καθεστώς 
πού ὑπάρχει στό Ἅγιον Ὄρος, τό ὁποῖο σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 105 
τοῦ Συντάγματος, ἀποτελεῖ «αὐτοδιοίκητο τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Κράτους» ἐντός τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου συγκεντρώνονται πέντε (5) 
ξεχωριστές ἐκκλησιαστικές διοικήσεις.

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τό 
ἑλληνικό κράτος ὡς νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καί διέπεται 
ἀπό τόν Νόμο 590/1977, γνωστό καί ὡς Καταστατικό Χάρτη τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, χωρίζεται σέ ὀγδόντα δύο (82) ἐκκλησια
στικές περιφέρειεςΜητροπόλεις (46 ἡ παλαιά Ἑλλάδα καί 36 οἱ 
Νέες Χῶρες), οἱ ὁποῖες καλύπτουν ὅλο τόν ἑλλαδικό χῶρο πλήν τῆς 
Κρήτης, τῶν Δωδεκανήσων καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους (LivePedia.gr).
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1.3 Δομή καί Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας στά Δωδεκάνησα

Ἡ «Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου» ἀποτελεῖται ἀπό ἕξι ἐκκλησι
αστικές ἐπαρχίες (Ρόδου, Κῶ καί Νισύρου, Λέρου καί Καλύμνου, 
Καρπάθου καί Κάσου, Σύμης καί ἡ Ἐξαρχία τῆς Πάτμου) οἱ ὁποῖες 
ἔχουν ἕνα ἰδιαίτερο ἐκκλησιαστικό καθεστώς καθώς ὑπάγονται ἄμε
σα στήν κανονική δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τήν προσάρτηση τῶν Δωδεκανήσων 
στήν Ἑλλάδα καί τήν ἔκδοση τοῦ Ν. 510/47 ἐξακολούθησε νά 
ἰσχύει τό ἴδιο ἐκκλησιαστικό καθεστώς πού ἴσχυε πρίν καί τό ὁποῖο 
ρυθμίζονταν ἀπό τὸ βυζαντινό δίκαιο, οἱ δέ πολιτειακοί νόμοι1 πού 
ἐξεδόθησαν γιά τήν διοίκηση τῆς περιοχῆς τῶν Δωδεκανήσων, μέ 
ἀναφορά καί στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση, ἔθεσαν σέ ἰσχύ ὅλους 
τούς ἑλληνικούς νόμους δημοσίας τάξεως στήν περιοχή τῶν Δωδε
κανήσων (Τρωϊάνος & Πουλῆς, 2003).

Ὅπως καί στόν ὑπόλοιπο ἑλλαδικό χῶρο, τόσο οἱ Μητροπόλεις 
καί οἱ Ἐνορίες ὅσο καί οἱ Ἱερές Μονές, ἀναγνωρίζονται ὡς Νομικά 
Πρόσωπα, ἐπιπροσθέτως δέ μετά τήν ἐνσωμάτωσή τους μέ τήν Ἑλ
λάδα καί τήν ἐφαρμογή τόσο τῶν πολιτειακῶν καί ἐκκλησιαστικῶν 
νόμων εἶναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), ἐκτός 
τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο λόγου τῆς 
Νήσου Πάτμου, ὅπου τό Καταστατικό πού τήν διέπει, ἐπικυρωμένο 
ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τήν ὁρίζει ὡς Νομι κό Πρόσωπο 
Ἰδιωτικοῦ Δικαίου.

Σέ καθεμία ἀπό τίς Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου, ἐκτός τῆς 
Ἐξαρχίας τῆς Πάτμου (ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς εἶναι καί Πατριαρ
χικός Ἔξαρχος), δεσπόζοντα ρόλο ἔχει ὁ Ἐπίσκοπος (Μητροπο
λίτης) καί τό ἀμιγῶς πνευματικά ποιμαντικό του ἔργο προσδιο ρί
ζεται εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἀπό τήν ἴδια τήν ὀνομασία πού τοῦ προσ δίδεται, 
δηλαδή αὐτή τοῦ Ἐπισκόπου (ἐπί + σκοπέωῶ), πού σημαίνει τήν 
ἐπί τόπου φροντίδα καί παρακολούθηση τῆς πνευματικῆς πορείας 
καί τελειώσεως τοῦ ποιμνίου ἑνός συγκεκριμένου γεωγραφικοῦ 
χώρουπεριοχῆς (Μητρόπολης ἐν προκειμένῳ). Οἱ Μητροπόλεις 

1. Ὅπως εἶναι οἱ νόμοι 1369/38 καί 2200/40 πού ἰσχύουν βάσει τοῦ ἄρθρου 2 
τῆς Προκηρύξεως τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητή Δωδεκανήσου πού κυρώθηκε μέ τό 
ΛΔ΄/1947 Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς, καί τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ κωδ. Β.Δ. 
τῆς 9/15.5.1947 «περί προσωρινῆς διοικήσεως στρατιωτικῶς κατεχομένων χωρῶν».
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γιά νά μπορέσουν νά ἀσκήσουν πληρέστερα τόσο τά ποιμαντικά 
ὅσο καί τά διοικητικά τους καθήκοντα, χωρίζονται σέ μικρότερες  
–τόσο ἐδαφικά ὅσο καί πληθυσμιακά– μονάδες ἀσκήσεως ποιμαντι
κοῦ ἔργου, τούς Ἐνοριακούς Ναούς (Ἐνορίες), ἔτσι ὥστε ἡ παρουσία 
τῆς Ἐκκλησίας νά ὑφίσταται σ’ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς Μη
τροπόλεως. Βοηθούς στό ἔργο του ὁ κάθε Μητροπολίτης ἔχει ὑπεύ
θυνους συνεργάτες, τούς Κληρικούς τῆς Μητροπόλεως. Ὑπάρχει 
διοικητική ἐξάρτηση τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν ἀπό τήν Μητρόπολη 
στήν ὁποία ἀνήκουν καί οὐδεμία πράξη τῶν Κληρικῶν δέν τελεῖται 
χωρίς τήν προηγούμενη ἄδεια τῆς Μητροπόλεως (Γιακουμάκης, 
2009).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1 Ἡ Ὀρθοδοξία συναντᾶ τό περιβάλλον

Πρίν τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, ὁ καλός λίαν κόσμος τοῦ πα
ραδείσου (Γεν. 1, 2831) μετατράπηκε σέ κτίση συστενάζουσα καί 
συνωδίνουσα ἄχρι τοῦ νῦν (Ρωμ. 8, 22). Στόν παράδεισο δέν ὑπῆρχε 
οἰκολογικό πρόβλημα. Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων διατάραξε τή 
σχέση Θεοῦ καί ἀνθρώπου καί συγχρόνως τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τή φύση. Ἕνας ἁμαρτωλός καί ἐγωιστής ἄνθρωπος δέν μπο
ροῦσε παρά νά ἀστοχήσει στή διατήρηση τῆς φύσης καί νά ἀρχίσει 
νά τήν καταστρέφει, ὅπως ἀκριβῶς ἄρχισε νά καταστρέφει καί τόν 
πλασμένο κατ’ εἰκόνα ἑαυτό του (Δημοσθένους, 2008).

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν μένει ἀσυγκίνητη καί ἀδιάφορη 
ἀπέναντι στό ὀξύτατο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Δέν ἀρκέστηκε 
στήν ἐπαναδιατύπωση τῆς βιβλικῆς καί πατερικῆς σκέψης, ἀλλά 
προχώρησε σέ ἐνεργές δράσεις καί πρωτοβουλίες γιά τήν προστασία 
τοῦ περιβάλλοντος. Θά μποροῦσε κάλλιστα νά ἰσχυριστεῖ κάποιος 
ὅτι πρωτοστατεῖ. Ἡ ἐμπλοκή τῆς Ἐκκλησίας στά περιβαλλοντικά 
θέματα χαρακτηρίζεται ὡς ἕνα θετικό γεγονός τῶν τελευταίων δε
καετιῶν, ὅταν ὁ κόσμος δέν μιλοῦσε γιά οἰκολογική κρίση, οὔτε κάν 
γιά οἰκολογικό πρόβλημα. Τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας, κατά τήν 
Μπουραντά (2011), δέν περιορίστηκε στή στήριξη ἤ τήν ἀντιγραφή 
ἀτομικῶν ἤ συλλογικῶν προτάσεων, ἀλλά στό ὅτι παρουσίασε τίς 
δικές της θέσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι φυσικό νά ἐκφράζουν τή δική της 
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θεώρηση, ἀλλά καί τή δική της τοποθέτηση καί ἀποστολή μέσα 
στόν κόσμο.

Τόν Μάρτιο τοῦ 1992, στήν Α΄ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στήν Κωνσταντινούπολη, κοινοποιήθηκε 
τό παρακάτω μήνυμα:

Ἡ ἀλόγιστος καί εὐδαιμονιστική χρῆσις τῆς ὑλικῆς δημι
ουργίας ὑπό τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν βοήθειαν τῆς ἐπιστημο
νικῆς καί τεχνολογικῆς προόδου, ἔχει ἤδη ἀρχίσει νά ἐπιφέρῃ 
ἀνεπανόρθωτον καταστροφήν εἰς τό φυσικόν περιβάλλον. 
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, μή δυναμένη νά παραμένῃ ἀπαθής 
ἐνώπιον τοιαύτης καταστροφῆς, καλεῖ δι’ ἡμῶν πάντας τούς 
Ὀρθοδόξους, ὅπως ἀφιερώσουν τήν πρώτην Σεπτεμβρίου 
ἑκάστου ἔτους, ἡμέραν ἐνάρξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, 
εἰς προσευχάς καί δεήσεις ὑπέρ τῆς διασώσεως τῆς δημι
ουργίας τοῦ Θεοῦ καί εἰς ἐνστερνισμόν τῆς πρός τήν φύσιν 
στάσεως, τήν ὁποίαν ὑπαγορεύει ἡ Θεία Εὐχαριστία καί ἡ 
ἀσκητική παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας.

Στήν Ὀρθοδοξία, κατά τόν Σταυρόπουλο (2007), τό φυσικό πε
ριβάλλον ἀνοίγεται καί ἀποκτᾶ τίς πραγματικές του διαστάσεις, 
«τό πλάτος καί μῆκος καί βάθος καί ὕψος» τοῦ Χριστοῦ (Ἐφ. 3, 
18), ὁ Ὁποῖος καταφάσκει τήν Κτίση, στήν ὁποία ἀντανακλᾶται 
ὡς Κύριος τῆς Οἰκουμένης. Ὁ κόσμος δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς 
τύχης καί τῆς ἀναγκαιότητας, ἀλλά πεδίο καί τόπος σωτηρίας, ἐξ 
οὗ καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιά τή σωτηρία ὄχι μόνο τοῦ 
ἀνθρώπου ἀλλά καί τοῦ κόσμου, μέ τή συγκρότηση μιᾶς θεολογικῆς 
οἰκολογίας καί τήν κατάδειξη τῶν θετικῶν συνεπειῶν της.

Γιά τόν κάθε χριστιανό ξεχωριστά ἡ κτίση εἶναι ἱερή, ὡς θεῖο δημι
ούργημα. Τό «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν» (Γεν. 2, 15) καθιστᾶ τό πε
ριβάλλον «οἶκο» δημιουργίας καί ὑποδεικνύει μιά ἀντικειμενική ἠθική 
τάξη στό πλαίσιο τῆς ὁποίας μπορεῖ νά διατυπωθεῖ ἕνας κώδικας πε
ριβαλλοντικῆς ἠθικῆς. Μέσα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική διδασκαλία καί 
λατρεία καλλιεργεῖται ἕνα ἄλλο ἦθος, ἐλεύθερα καί ἀβίαστα, χωρίς 
νά περιγράφει κανόνες συμπεριφορᾶς. Ἕνα ἦθος πού σέβεται τήν 
ὕλη, τό ἴδιο μας τό σῶμα, τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ὅλα τά ζωντανά 
πλάσματα, ἀλλά καί τόν ἄψυχο κόσμο μας (Δοσίθεος, 2005).
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Σύμφωνα μέ τόν Πατριάρχη Δημήτριο (Βαρθολομαῖος, 2002), 
τό χριστιανικό ἦθος, τό ἦθος τῆς καινῆς κτίσης, ἔχει μεταμορφω
τικό χαρακτήρα. Ἔχοντας συμφυῆ τήν οἰκολογική διάσταση, δέν 
συμβιβάζεται μέ τήν παράχρηση ἤ τήν κακοποίηση τῆς κτίσης, 
ἀλλά ὑπαγορεύει τήν ἀγάπη καί τήν προστασία της. Τό ἦθος αὐτό 
ἐπιπλέον, χαρακτηρίζεται ὡς εὐχαριστιακό, λειτουργικό καί ἀσκη
τικό (Μαντζαρίδης, 1994· Τσομπανίδης, 2008).

Αὐτό συνοπτικά κατά τήν Δημοσθένους (2008) σημαίνει ὅτι:
* Ὁ Κόσμος εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, καί ἡ ἀγάπη μας καί 

ὁ θαυμασμός πρός τή φύση κατευθύνεται μέ λογικό τρόπο πρός 
τόν Δημιουργό καί μόνο σέ Αὐτόν ἀνήκει «πᾶσα δόξα, τιμή καί 
προσκύνησις».

* Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι κυρίαρχος τῆς δημιουργίας ἀλλά ἕνας 
ἁπλός ἐπιστάτης, πού μέ σύνεση καί διάκριση ἐπιλέγει τίς πράξεις 
του ἔναντι τῶν συνανθρώπων του καί τῆς φύσης.

* Ἡ φύση πρέπει νά προστατεύεται καί νά διασώζεται σάν ἕνα 
πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, πού ἔζησαν, 
ζοῦν καί θά ζήσουν στόν πλανήτη γῆ.

* Ἡ ἄσκηση καί ἡ ἐγκράτεια μᾶς ὁδηγοῦν πρός μιά ἁρμονική 
ἰσορροπία μέ τή φύση, τά ἀποθέματά της καί τά ἔμβια ὄντα της.

Ὅσο γιά τήν ἄποψη τοῦ Ἀμερικανοῦ ἱστορικοῦ Lynn White 
(1967) πώς ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἡ πιό ἀνθρωποκεντρική θρησκεία 
πού γνώρισε ποτέ ὁ κόσμος καί πώς ὁ ἄνθρωπος εἶναι κυρίαρχος καί 
τύραννος τῆς κτίσης, στηρίζοντάς το σέ ἐντολή τῆς Π. Διαθήκης: 
«...πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς...» (Γεν. 1, 27), ἡ 
θέση του αὐτή δέν φαίνεται νά εὐσταθεῖ. Ἡ χριστιανική παράδοση 
εἶναι περισσότερο θεοκεντρική παρά ἀνθρωποκεντρική. Ὁ κόσμος, 
ἡ φύση κατά τήν Ὀρθόδοξη ἄποψη ὑπάρχει ὡς ἀξία μᾶλλον γιά 
νά δοξάζει τόν Θεό παρά γιά νά ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο. Αὐτό ἐπι
τυγχάνεται μόνο ἐάν βρίσκεται σέ διαρκῆ κοινωνία μέ τόν Δημιουργό 
ἀλλιῶς ἐπέρχεται κρίση καί ἀφανισμός (Γεωργόπουλος, 2006).

Ὁ Κεσελόπουλος (2007) πιστεύει ὅτι ἡ οἰκολογική κρίση ἀποτε
λεῖ σύγχρονο φαινόμενο. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή μπορεῖ νά ὑποστη
ριχθεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι δυνατό νά προτείνει ἄμεση λύση ἤ 
ὑπόδειξη γιά τήν ὑπέρβασή της. Κατά τήν Theokritoff (1994), δέν 
μπορεῖ ἡ ὀρθόδοξη παράδοση νά χρησιμεύσει ὡς ὄχημα γιά τήν το
ποθέτηση κατά μῆκος τοῦ μηνύματος τῆς περιβαλλοντικῆς κίνησης 
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ἤ ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη κίνηση, κόμμα ἤ ὀργάνωση, εἴτε ἀπό τήν 
ἄποψη τῆς ἰδεολογίας καί τῆς φιλοσοφίας ἤ ἀπό ἐκείνη τῆς μεθόδου 
ἤ τῶν προγραμμάτων πού πρέπει νά ἐφαρμοστοῦν γιά τή λύση τοῦ 
οἰκολογικοῦ προβλήματος. Ἡ Ἐκκλησία θά ἔχει πάντα μιά διαφο
ρετική ἔμφαση ἀπό ὁποιαδήποτε ὁμάδα ἤ κίνημα πίεση σέ αὐτόν 
τόν κόσμο, ἐπειδή λειτουργεῖ σέ μιά διαφορετική κλίμακα. Μέσα 
ἀπό τόν λειτουργικό καί τόν ἀσκητικό τρόπο ζωῆς διασφαλίζει τόν 
εὐχαριστιακό χαρακτήρα της καί παράλληλα διατρανώνει τήν καθο
λική οἰκολογική συνείδησή της (Κεσελόπουλος, 2007· Μπουραντά, 
2011). Ὁ Ζαχαράκης (2008) θεωρεῖ ὅτι ἡ πιό μεγάλη ἐπιβεβαίωση 
τῆς ἀξίας τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἀπό τήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ χρησιμο
ποίηση στή Θεία Εὐχαριστία τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, γιά νά γίνουν 
τό Ἅγιο Σῶμα καί τό Τίμιο Αἷμα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Ἰησοῦ Χρι
στοῦ. Τά ἀντιπροσωπευτικά αὐτά ἀγαθά τῆς ὑλικῆς δημιουργίας 
γίνονται ἔτσι, ἐσαεί ὁ φυσικός σύνδεσμος καί ὁ χῶρος συνάντησης 
μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου.

2.2 Οἰκολογικές δραστηριότητες  
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Τό ζήτημα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ὡς μέρος τῆς 
Κτίσης, ἔχει βρεθεῖ στό ἐπίκεντρο τοῦ θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς 
Πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα
τριαρχείου, ἀπό τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’80. Τό ἱερό Κέντρο τῆς 
Ὀρθοδοξίας διαπιστώνει αὐτό τό μέγιστο πρόβλημα τοῦ πλανήτη 
καί κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου ὅσο δυναμικότερα μπορεῖ, 
προτείνει λύσεις ἐφικτές, ὄχι ὡς λόγο μιᾶς ἐφήμερης αὐτοπροβολῆς 
στά φῶτα τῆς ἐπικαιρότητας, ἀλλά θεμελιωμένο στόν ἁγιογραφικό 
καί ἁγιοπατερικό λόγο, τόν ὁποῖο οὕτως ἤ ἄλλως ἐκφράζει. Τούτη 
ἡ Θεολογία εἶναι δομημένη οὕτως ὥστε, δίχως νά ἀποβαίνει σέ 
κακῶς ἐννοούμενη ἐκκοσμίκευση, νά μπορεῖ νά συναντηθεῖ φιλικά 
καί ἀποτελεσματικά μέ τόν λόγο ὅλων τῶν ἄλλων ἔγκριτων ὁμολο
γιῶν, θρησκειῶν καί πολιτικῶν (Καποδίστριας, 2010).

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1988 ἔγινε ὁ ἑορτασμός τῶν 900 ἐτῶν ἀπό 
τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς 
Πάτμου. Στό νησί βρισκόταν καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Δη
μήτριος μέ τή συνοδεία του, προκειμένου νά τιμήσει τόν ἑορτασμό, 
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ἐνῶ παράλληλα διεξάγονταν καί ἕνα Διεθνές Περιβαλλοντικό 
Συνέδριο. Ἡ συγκυρία ἦταν μοναδική2. Λόγῳ τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ 
Πατριάρχη γιά τό θέμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέ τά μέλη 
τοῦ Περιβαλλοντικοῦ Συνεδρίου στό Σπήλαιο τῆς Ἀποκάλυψης, 
ὅπου ὁ Πατριάρχης ἐνημερώθηκε γιά τήν ὄξυνση τοῦ οἰκολογικοῦ 
προβλήματος καί τίς ἐνέργειες τοῦ Συνεδρίου. Ἡ συνάντηση ἐκείνη 
ὑπῆρξε κομβική, ἀφοῦ ἔκτοτε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔθεσε 
τό οἰκολογικό, ὡς θέμα προτεραιότητας. Ἔτσι, τά Χριστούγεννα 
τοῦ ἰδίου ἔτους ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος κατά τήν 
Πατριαρχική Ἀπόδειξη ἀναφέρθηκε στό οἰκολογικό πρόβλημα 
ἐκφράζοντας ἔντονα τίς ἀνησυχίες του γιά τήν ὄξυνσή του, ἰδιαίτε
ρα τόνισε τήν προσωπική εὐθύνη γιά τήν καταστροφή του, ἐνῶ 
στή συνέχεια, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκδίδει ἕνα 
ἐγκύκλιο μήνυμα σέ ὅλο τόν κόσμο καί μέ αὐτό καθιερώθηκε ἡ 1η 
Σεπτεμβρίου, ἡμέρα ἔναρξης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὡς ἡμέρα 
προσευχῶν καί δεήσεων ἀπό τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεό γιά τό 
περιβάλλον (Βάντσος, 1997).

Τόν Μάρτιο τοῦ 1992 παίρνει τή σκυτάλη ὁ νεοεκλεγείς τότε 
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, τοῦ ὁποίου οἱ προσπάθειες γιά εὐαι
σθητοποίηση τῆς παγκόσμιας κοινότητας εἶναι εὐρύτερα γνωστές 
καί ἀναγνωρίζονται διεθνῶς. Ἀρχικά καλεῖ στήν Κωνσταντινούπο
λη ὅλους τούς Προκαθήμενους τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν. Στό 
μήνυμα πού κοινοποιεῖται, ἐπικροτεῖται ἡ πρωτοβουλία νά καθιε
ρωθεῖ ἡ 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα περιβάλλοντος μέ πανορθόδοξο 
πλέον κῦρος καί ἔτσι τό Πατριαρχεῖο ἀπευθύνει σχεδόν κάθε χρόνο 
ἐγκύκλιο μήνυμα μέ περιεχόμενο περιβαλλοντικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Πέραν τῶν μηνυμάτων, ἡ οἰκολογική δραστηριότητα τοῦ Πατρι
αρχείου ἐπεκτείνεται καί σέ ἄλλες πρωτοβουλίες. Τό 1994 ἐγκαινιάζε
ται σειρά ἐτήσιων οἰκολογικῶν θερινῶν σεμιναρίων στή Θεολογική 
Σχολή τῆς Χάλκης ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 
Ἐπίσης πραγματοποιοῦνται ἔκτακτες πρωτοβουλίες ὅπως π.χ. 
τά ἐν πλῷ οἰκολογικά συνέδρια. Σέ ὁμιλία του τό 1997 ὁ Οἰκου
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στήν ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊ
κοῦ Κοινοβουλίου ὑπογραμμίζει ὅτι «τό οἰκολογικό πρόβλημα τῆς 

2. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1986 συνέβη τό πυρηνικό ἀτύχημα στό 
Τσερνομπίλ, μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες γιά τό περιβάλλον καί τόν ἄνθρωπο.
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ἐποχῆς μας ἀπαιτεῖ ριζική ἀναθεώρηση τῆς κοσμολογίας μας» καί 
θέτει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στή διάθεση τῆς Εὐρωβουλῆς γιά 
ὁποιαδήποτε συνεργασία καί συμβολή στό θέμα (Δουραμάνη, 2009).

Στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἔχουν ἀπονεμηθεῖ ἀναγορεύσεις 
ἐπιτίμου Διδάκτορα, τίτλοι καί ἄλλα σχετικά διεθνῆ βραβεῖα3 καί τι
μητικές διακρίσεις τά ὁποῖα ὁ ἴδιος τά ἀπεδέχθη ἀναφέρον τας ὅτι 
«οἱ Πατριάρχαι καί γενικώτερον οἱ ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες δέν δέχον
ται τιμητικάς διακρίσεις, διότι ἀνήκουν οἱ ἴδιοι καί τά κατ’ αὐτοῖς 
πάντα, εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς τήν Κοινωνίαν, εἰς τάς ὁποίας 
εἶναι ἀφιερωμένοι. Ὅθεν, ἡ τιμή τήν ὁποίαν ἀπονέμετε σήμερον 
πρός τόν Πατριάρχην σας, δέν ἀνήκει ἀσφαλῶς εἰς αὐτόν, ἀλλά εἰς 
τήν μαρτυρικήν, ἀεί ἐσταυρωμένην καί ἀεί κηρύττουσαν ἀνάστασιν 
Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως» (Βαρθολομαῖος, 2012), ἐνῶ 
ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς ὁ «Πράσινος Πατριάρχης», ἀκόμη καί «Ἅγιος 
τοῦ Περιβάλλοντος» (McDuff, 2010) λόγῳ τῶν ἐξαιρετικῶν πρωτο
βουλιῶν του γιά τό Περιβάλλον, οἱ ὁποῖες ἔχουν διεθνῆ ἀπήχηση. 
Ἐνδεικτικά:

* Συγκάλεσε στήν Πάτμο Διεθνές ἐν πλῷ Οἰκολογικό Συμπόσιο μέ 
ἔμφαση στή μόλυνση τῶν θαλασσῶν, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1995, ἐπί 
τοῦ θέματος «Ἀποκάλυψις καί Περιβάλλον 951995».

* Μετεῖχε σέ διεθνῆ διαθρησκειακά οἰκολογικά συνέδρια στήν Ἰα
πωνία καί Ἀγγλία, τό 1995.

* Ὀργάνωσε μέ τόν Jacques Santer τό Β΄ Διεθνές ἐν πλῷ Οἰκολο
γικό Συμπόσιο γιά τή Μαύρη Θάλασσα, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1997, 
μέ θέμα: «Θρησκεία  Ἐπιστήμη  Περιβάλλον: Ἡ Μαύρη Θάλασσα 
ἐν κινδύνῳ».

* Συνδιοργάνωσε μέ τόν Romano Prodi τό Γ΄ Διεθνές ἐν πλῷ 
Οἰκολογικό Συμπόσιο γιά τήν προστασία τοῦ ποταμοῦ Δούναβη, 
τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1999, μέ θέμα: «Δούναβις  Ποταμός Ζωῆς».

* Μέ τόν Romano Prodi καί πάλι ὀργάνωσε τό Δ΄ Διεθνές ἐν πλῷ 
Οἰκολογικό Συμπόσιο γιά τήν προστασία τῆς Ἀδριατικῆς Θάλασ
σας, τόν Ἰούνιο τοῦ 2002, μέ θέμα: «Ἡ Ἀδριατική: Μία ἀπειλούμενη 
Θάλασσα, ἕνας κοινός στόχος». Κορυφαία στιγμή αὐτοῦ τοῦ Συμ

3. Μεταξύ ἄλλων καί τό Νορβηγικό «Πράσινο Νόμπελ» τῆς Ὀργάνωσης Sophie 
τό 2002, τό Βραβεῖο «Ὑπέρμαχοι τῆς Γῆς» τό 2005 καί τό Βραβεῖο «Woodrow Wilson» 
τό 2008 (Καποδίστριας, 2009).
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ποσίου ἦταν ἡ συνυπογραφή μέ τόν Πάπα Ἰωάννη Παῦλο Β΄ τῆς 
«Διακήρυξης τῆς Βενετίας» γιά τό Περιβάλλον, τό ὁποῖο θεωρεῖται 
ἱστορικό γεγονός ἐπειδή κατόρθωσε νά συστρατεύσει καί τό Βατι
κανό στίς οἰκολογικές κινήσεις.

* Ὑλοποίησε τό Ε΄ Διεθνές ἐν πλῷ Οἰκολογικό Συμπόσιο γιά τήν 
προστασία τῆς Βαλτικῆς Θάλασσας, τόν Ἰούνιο τοῦ 2003, μέ θέμα: 
«Ἡ Βαλτική Θάλασσα: Κοινή Κληρονομιά καί Εὐθύνη».

* Πραγματοποίησε τό ΣΤ΄ Διεθνές ἐν πλῷ Οἰκολογικό Συμπόσιο 
ὑπέρ τοῦ Ἀμαζονίου Ποταμοῦ, τόν Ἰούλιο τοῦ 2006, μέ θέμα: 
«Ἀμαζόνιος: Πηγή ζωῆς».

* Διεξήγαγε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2007 τό Ζ΄ ἀνάλογο Συμπόσιο 
γιά τήν εὐαισθητοποίηση τῶν λαῶν τῆς γῆς ὑπέρ τῆς Ἀρκτικῆς 
Θάλασσας μέ θέμα: «Ἀρκτική: Καθρέπτης ζωῆς».

* Ὀργάνωσε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009 στήν Ἀμερική τό ἐν πλῷ Η΄ 
Οἰκολογικό Συμπόσιο μέ θέμα: «Ὁ Μεγάλος Ποταμός Μισισιπής: 
Ἀποκατάσταση τῆς ἰσορροπίας».

Ἄξια προσοχῆς καί προβολῆς εἶναι ἐπίσης τά ὑψηλοῦ ἐπιστημο
νικοῦ ἐπιπέδου καί κύρους θερινά οἰκολογικά σεμινάρια τοῦ Πατρι
αρχείου ἀπό τό 1994 στή Μονή Ἁγίας Τριάδος τῆς νήσου Χάλκης, 
γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Κληρικῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί 
τήν καλλιέργεια οἰκολογικῆς συνείδησης μεταξύ τῶν πιστῶν ἀπό 
διάφορες χῶρες καί Ἐκκλησίες:

* Α΄  (1994) εἶχε θέμα «Τό Περιβάλλον καί ἡ Θρησκευτική Ἐκ παί
δευση»,

* Β΄ (1995) «Περιβάλλον καί Ἠθική»,
* Γ΄ (1996) «Περιβάλλον καί Ἐπικοινωνία»,
* Δ΄ (1997) «Οἰκολογία καί Δικαιοσύνη» καί
* Ε΄  (1998) «Περιβάλλον καί Πτωχεία: Νομικαί Διαστάσεις καί 

Ἠ θική Εὐθύνη».

Στά σεμινάρια αὐτά ἔνθερμα συνεργάστηκαν τό Παγκόσμιο Τα
μεῖο γιά τή Φύση (WWF), ὁ δέ Πρίγκιπας τοῦ Ἐδιμβούργου Φίλιπ
πος ὑπῆρξε Πρόεδρος καί ἀργότερα ὁμότιμος Πρόεδρός τους.

Στίς οἰκολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐνέργειες τοῦ Πατριαρχείου πε
ριλαμβάνονται ἐκτός τῶν ἄλλων καί πρακτικῆς φύσης ἐπεμβάσεις 
στό περιβάλλον, ὅπως δενδροφυτεύσεις καί ἐφαρμογή οἰκολο
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γικῆς τεχνολογίας σέ Μονές τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου, 
μέ ἐξέχοντα παραδείγματα τήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς4 στά Χανιά 
τῆς Κρήτης, καθώς καί ἡ οἰκολογική δασική διαχείριση5 στό Ἅγιον 
Ὄρος6 (Βαρθολομαῖος, 2010a).

Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Καποδίστριας (2010), παρά τίς ὅποιες πρω
τοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, θά πρέπει νά ἀναφερ
θεῖ ὅτι κύκλοι μέ φονταμενταλιστική διάθεση, οἱ ὁποῖοι δροῦν 
ἀτυχῶς ἐντός ἤ στό περιθώριο τοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας, περιχα
ρακώνοντάς τον ἀνεπίτρεπτα, στέκονται ἐμπόδιο σέ αὐτήν τήν εἰ
λι κρινῆ καί ἀνυστερόβουλη προσπάθεια. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ 
σχετική ἀποστροφή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
(2010) ἀπό τοῦ ἐπισήμου βήματος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν: «Ἡ 
Ὀρ θόδοξος Ἐκκλησία ἀτυχῶς ἐν πολλοῖς κατατρέχεται ὑπό τινος 
ἐσωστρεφείας, περιοριζομένη συνήθως εἰς τήν ἐπίλυσιν τῶν ἐσωτε
ρικῶν της προβλημάτων, κωφεύουσα, ἐνίοτε ὑπό τήν πίεσιν φον
ταμενταλιστικῶν κύκλων, εἰς τάς ἐκκλήσεις διά συνεργασίαν καί 
καταλλαγήν, ὡς ἐάν μή ἦτο δυνατόν νά διατηρήσῃ ἀλώβητον τήν 
ταυτότητά της, ἐάν ἀνοίξῃ καί τείνῃ τάς χεῖρας της εἰς συνεργασίαν 
μετά τῶν ἄλλων».

Τό περιβάλλον, ἡ κτίση, ὁ κόσμος, ἀποτελοῦν τό πλαίσιο μέσα στό 
ὁποῖο ἐξελίσσεται ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τή θέωση, εἶναι ἔργο 
τοῦ Θεοῦ, χωρίς Αὐτόν χάνεται τό πεδίο δράσης καί ἐπικοινωνίας 
Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Μέ αὐτή τή λογική εἶναι φυσικό τό Οἰκουμε
νικό Πατριαρχεῖο νά ἐνδιαφερθεῖ καί νά ἐνεργήσει γιά τή σωτηρία 
τοῦ περιβάλλοντος. Στά πλαίσια αὐτά προσπαθεῖ νά κινητοποιήσει 
ὄχι μόνο τούς ἐπίσημους φορεῖς καί ἡγέτες ὥστε νά πάρουν δραστικά 
μέτρα, ἄλλα νά ἑστιάσει τό ἐνδιαφέρον του στόν κάθε ἄνθρωπο. Γιά 

4. www.imx.gr
5. Κακοῦρος, Π. καί Ντάφης, Σ. (2004). Τεχνική μελέτη γιά τήν ἀνόρθωση τῶν 

δασῶν μέ  Quercus ilex καί τῶν δασῶν μέ Quercus frainetto τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Ἑλληνικό Κέντρο ΒιοτόπωνὙγροτόπων, Θέρμη, σελ. 59. Καί στό http://goo.gl/
lGgbYm (2052015).

6. Ἡ εὐαισθησία πρός τά πράγματα καί τό φυσικό περιβάλλον διαπιστώνεται 
καί σέ θεσμικό ἐπίπεδο στήν ἱστορία τῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας. Ἡ ἀνοικοδόμηση 
κελιῶν, ἡ καλλιέργεια ἀγρῶν, ἡ ξύλευση, ὅπως καί γενικότερα ἡ χρήση δασικῶν 
προϊόντων, ἀποτελοῦν ἀντικείμενα ἰδιαίτερης φροντίδας ἤδη στό πρῶτο Τυ
πικόν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τυπικόν ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ. Meyer Ph., Die 
Haupturkunden für die Geschichte der Athosklüster, Amsterdam 1965, σ. 121.
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τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἡ διαφύλαξη τοῦ περιβάλλοντος εἶναι 
εὐθύνη τοῦ καθενός ξεχωριστά (Δουραμάνη, 2009).

Ὅσο ἐντείνονται οἱ προσπάθειες γιά τή σωτηρία τοῦ περιβάλλον
τος τόσο φαίνεται ὅτι ἡ θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά 
ἕναν νέο πολιτισμό μέ ἕνα νέο ἀνθρώπινο ἦθος ἀποτελοῦν οὐσια
στικό βῆμα γιά τή λύση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος.

2.3 Τό περιβάλλον στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία 

Στήν Διακήρυξη τῆς Τιφλίδας τό 1977 ἀναγνωρίστηκε πώς, τά 
αἴτια τῆς οἰκολογικῆς κρίσης, μεταξύ ἄλλων, εἶναι καί «ἡ λαν
θασμένη ἠθική ἀντίληψη τῆς σχέσης μεταξύ τῆς ἀνθρωπότητας καί 
τῆς φύσης, καθώς καί ἡ συρρίκνωση, ἐξαιτίας ἑνός ἀκραίου θετικι
σμοῦ, τῆς μονόπλευρης φύσης πού ἔχει ἡ ἐπιστημονική θεώρηση 
τῆς πραγματικότητας» (UNESCO, 1977). Ἀντίληψη πού καθιστᾶ 
ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἰδωθεῖ ἡ φύση κάτω ἀπό ἕνα νέο πρῖσμα, 
ὅσον ἀφορᾶ στήν ἠθική ἀντιμετώπιση ὅσων τήν ἀπαρτίζουν καί 
ἔρχονται σέ διάδραση, σύγκρουση καί ἐπικοινωνία (Θεοδωροπούλου 
et al., 2011). Ἕνας νέος κώδικας περιβαλλοντικῆς συμπεριφορᾶς 
καί μιά νέα φιλοσοφία ζωῆς πρέπει νά προβάλλουν βασισμένες σέ 
ἠθικές ἀρχές, πού νά εἶναι σύμφωνες μέ τή διατήρηση τῆς ἀκε
ραιότητας τῆς γῆς. Τό κυρίαρχο ἀναπτυξιακό δόγμα τῶν τελευ
ταίων δεκαετιῶν ἀναφορικά μέ τήν οἰκολογική κρίση, ἐγκαθιδρύε
ται στή βάση τῆς ἀειφορίας. Προσπάθειες δηλαδή γιά τή μέγιστη 
ἀνάπτυξη, διατηρώντας ὅμως, τή δυνατότητα ἐπάρκειας ἀγαθῶν 
γιά τίς μελλοντικές γενεές καί χωρίς νά προκαλοῦνται ἀνεπανόρθω
τες βλάβες στό περιβάλλον. Αὐτή εἶναι κατά τόν Παπαγιαννόπουλο 
(2010) ἡ καλύτερη οἰκολογική ἐκδοχή πού ἔχει υἱοθετηθεῖ ἐπίσημα 
σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Πρόσφατα ἡ UNESCO, σέ αὐτό τό πνεῦμα 
καί ἀναγνωρίζοντας τήν ἀνάγκη ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς οἰκονο
μικῆς ἀνάπτυξης κάτω ἀπό μιά εὐρύτερη προοπτική ἠθικῆς, κάλεσε 
ἐκπροσώπους διαφόρων θρησκειῶν νά συνεργαστοῦν προκειμένου 
οἱ διδασκαλίες καί οἱ ἐμπειρίες τους νά ἀξιοποιηθοῦν, ἔτσι ὥστε νά 
συμβάλλουν στόν ἐμπλουτισμό τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Γῆς7 
(UNESCO, 2012).

7. http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/tex.html (1852015).
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Σύμφωνα μέ τόν π. Εὐάγγελο Μαρκαντώνη (2015), ἰδιαίτερα 
στήν ὀρθόδοξη παράδοση, ἡ ἀγάπη γιά τόν πλησίον καί ὁ σεβασμός 
γιά τόν κόσμο πού δημιούργησε ὁ Θεός εἶναι τά βαθύτερα ἠθικά 
μηνύματα, τά ὁποῖα ὅμως δέν ἀποτελοῦν ἠθικούς κανόνες, ἀλλά 
βίωμα καί τρόπο ζωῆς. Ἡ ἀγωγή τοῦ «ἀνθρωπίνου προσώπου» τῆς 
ὀρθόδοξης διδασκαλίας ἀποτελεῖ βάση γιά τόν σεβασμό καί τήν 
προστασία τοῦ «περιβάλλοντος στοιχείου» γιά τήν ἐπίλυση τῶν 
προβλημάτων τῆς φτώχειας καί τῆς κατασπατάλησης τῶν φυ
σικῶν πόρων. Τά ὄντα τῆς δημιουργίας, σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη 
παράδοση, εἶναι ἀλληλοεξαρτώμενα μεταξύ τους καί μέ τόν Θεό, μέ 
τόν ἄνθρωπο νά κατέχει ἕναν οὐσιαστικό ρόλο στήν ἀλληλεξάρτη
ση αὐτή, μέ τήν ἰδιότητά του ὡς «βασιλέως» καί ὡς «ἱερέως» τῆς 
δημιουργίας. Ἡ προώθηση τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς εἶναι σημαντική. 
Μόνο ἡ ὀρθή ἀγωγή τοῦ ἀνθρώπου πού θά ἔχει σκοπό ὄχι μόνο τήν 
ἐπιστημονική γνώση, ἀλλά καί τήν ἀνακάλυψη καί βίωση τῆς πνευ
ματικότητας, μπορεῖ νά προστατεύσει τή ζωή ἀπό τούς κινδύνους 
πού τήν ἀπειλοῦν.

Ἡ φύση εἶναι μιά δωρεά τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ὄχι στόν 
ἄνθρωπο μιᾶς συγκεκριμένης ἐποχῆς, ἀλλά στό ἀνθρώπινο γένος. 
Αὐτό τόν ἐπιφορτίζει μέ τήν εὐθύνη τῆς παράδοσης στίς ἐπερχόμε
νες γενεές, γεγονός πού ὑπαγορεύει τήν ἀειφορική χρήση τοῦ φυσι
κοῦ περιβάλλοντος. Ἔτσι, ἡ δημιουργία γίνεται κληρονομιά πού ὁ 
κάθε ἄνθρωπος χρεώνεται καί δέν ἐπιτρέπεται νά τήν καταναλώνει 
ὁλοκληρωτικά οὔτε καί νά τήν ἐπιβαρύνει μέ ἀβάσταχτες ὑποθῆκες. 
Θέση, ἡ ὁποία ἀνασύρθηκε μετά ἀπό 2000 καί πλέον χρόνια μέ 
τήν ἔκθεση Brundtland (1987) στή Διεθνῆ Διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ γιά 
τήν ἀνάπτυξη καί τό περιβάλλον, μέ τήν καθιέρωση τῆς ἀειφόρου 
ἀνάπτυξης ὡς «ἡ ἀνάπτυξη πού ἱκανοποιεῖ τίς ἀνάγκες τῆς πα
ρούσης γενεᾶς χωρίς νά θέτει σέ κίνδυνο τό μέλλον τῶν ἐπερχόμε
νων γενεῶν».

Ὁ Ἀργυρόπουλος (2010) θεωρεῖ ὅτι ἡ πρόταση τῆς ὀρθόδο
ξης θεολογίας γιά τήν ὑπέρβαση τῶν ἀδιεξόδων στά ὁποῖα ἔχει 
ὁδηγηθεῖ ὁ πλανήτης δέν μπορεῖ νά εἶναι παρά ἕνας ἄλλος πολι
τισμός, στηριγμένος στό ἀσκητικό καί ἀντικαταναλωτικό ἦθος πού 
προβάλλει ὁ Χριστός καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Τό ἦθος αὐτό 
εἶναι πού ἀπελευθερώνει τούς ἀνθρώπους καί τίς κοινωνίες ἀπό τά 
δεσμά κάθε μορφῆς. Ἀπαιτεῖται μιά διαφορετική νοηματοδότηση 
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τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Οἱ χριστιανοί ὀφείλουν νά ἀγωνιστοῦν γιά 
τήν ἀντικατάσταση τῆς ἀνεξέλεγκτης ὑπερκαταναλωτικῆς ἀνάπτυ
ξης μέ τήν ἀειφόρο καί βιώσιμη ἀνάπτυξη.

Ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος, ἡ φύση καί ἡ σχέση μεταξύ τους ἀναλύε
ται στήν Ἁγία Γραφή καί ἑρμηνεύεται ἐκτενῶς ἀπό τούς Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό σύνολο τῆς Δη
μιουργίας δέν εἶναι τυχαία. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δεμένος μέ τή φύση, 
καθώς ἀπό αὐτή λαμβάνει τήν τροφή του. Ἐπιπλέον, ὁ Θεός, τοπο
θετώντας τον μέσα στόν ὑλικό κόσμο τοῦ ἔδωσε τήν ἐντολή «ἐργάζε
σθαι καί φυλάσσειν», ἀναθέτοντας τό ἀξίωμα τοῦ οἰκονόμου καί 
διαχειριστή τῆς φύσης. Μέ τήν ἐντολή τοῦ «φυλάσσειν» ὁ ἄνθρω
πος καλεῖται νά διαφυλάξει τό περιβάλλον κι ὄχι κυριαρχικά νά τό 
καταστρέψει. Ταυτόχρονα καλεῖται νά λειτουργεῖ στή φύση σάν 
«ἱερέας» ὁ ὁποῖος ἀναφέρει καί προσφέρει τήν ὑλική κτίση στό Δη
μιουργό της, ἀποδίδοντας «τά Σά ἐκ τῶν Σῶν». Μέ τήν ἐντολή τοῦ 
«ἐργάζεσθαι» ἡ στάση τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ φυσικοῦ κόσμου 
καί τῶν στοιχείων πού τόν συγκροτοῦν γίνεται ἐνεργητική. Ὁ 
ἄνθρωπος, δημιουργεῖ ἐντός τοῦ κόσμου πολιτισμό, τέχνες καί θε
σμούς, μιμούμενος ἔτσι τόν Δημιουργό (Οἰκονόμου, 1989). Ἡ σωστή 
σχέση καί ἐκμετάλλευση τῆς κτίσης, κατά τόν Κεσελόπουλο (1992),  
δηλαδή τό «ἐργάζεσθαι», ὑπονοεῖ ἀπαραίτητα καί τό καθῆκον τῆς 
περαιτέρω προστασίας της, δηλαδή τό «φυλάσσειν», καί σύμφωνα 
μέ τόν Wendell (1981), ἡ γῆ δίδεται στόν ἄνθρωπο ὄχι γιά ἰδιο
κτησία, ἀλλά γιά ἰδιοχρησία, μέ τήν παραχώρηση τοῦ δικαιώματος 
τῆς «ἐνοικίασης» καί τῆς «κατοικίας». Τό καθῆκον λοιπόν γιά τή 
σωστή χρήση τῆς κτίσης καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο ὑπεύθυνο γιά τήν 
προστασία της. Γιά παράδειγμα, ἡ ἀπαγόρευση στόν ἄνθρωπο νά 
φάει καρπούς ἀπό ἕνα μόνο δένδρο, φανερώνει τά ὅρια τῆς κτιστῆς 
φύσης του, ἐνῶ ἡ ἀνυπακοή του, ὁδηγεῖ σέ διατάραξη τῶν σχέσεών 
του ὄχι μόνον μέ τόν Θεό ἀλλά καί μέ τήν κτίση (Μαρᾶς, 2008).

Κατά τόν Καραμέρη (2010), κυριαρχία καί προστασία εἶναι ἔννοι
ες συμπληρωματικές. Τά δημιουργήματα ἔχουν τή δική τους μονα
δική ἀξία, εἶναι ἐξαρτώμενα μεταξύ τους, ἀπαραίτητο τό ἕνα γιά τό 
ἄλλο, μιά σχέση πού ἀποτελεῖ τόν πυρήνα τῶν οἰκοσυστημάτων, 
ὅπου βιοτικοί καί ἀβιοτικοί παράγοντες βρίσκονται σέ συνεχῆ καί 
στενή ἀλληλεπίδραση καί ἀλληλεξάρτηση. Στούς βιοτικούς ὅμως 
παράγοντες συγκαταλέγεται καί ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ὡς μέλος 



EMMANOYHΛ Ν. ΣΚΛΙΒΑΚΗΣ

290

τοῦ οἰκοσυστήματος ὀφείλει νά λειτουργεῖ ἐποικοδομητικά καί ὄχι 
ἀποἰκοδομητικά. Τοῦτο ἄλλωστε εἶναι πρός ὄφελος τοῦ ἀνθρώπου 
ἄν σκεφθεῖ κανείς ὅτι ἡ φύση μπορεῖ νά ὑπάρξει καί νά διατηρηθεῖ 
ἀπό μόνη της, ὁ ἄνθρωπος ὅμως δέν μπορεῖ χωρίς αὐτή. Γεγονός, 
πού ὑποδηλώνεται ἄλλωστε καί ἀπό τήν πρόταξη τῆς δημιουργίας 
τῆς φύσης ἀπό αὐτήν τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Ζηζιούλας (2010), o ἄνθρωπος, ὡς μικρόκοσμος 
κατά τόν ἅγιο Μάξιμο, διαθέτει τό μοναδικό προνόμιο νά με τέχει 
ἐξίσου τόσο τοῦ ὑλικοῦ (φυσικοῦ) ὅσο καί τοῦ νοητοῦ (πνευματι
κοῦ) κόσμου. Αὐτό ἔχει μιά μεγάλη οἰκολογική συνέπεια: τό φυ
σικό περιβάλλον νά ἀνυψωθεῖ κι αὐτό μαζί μέ τόν ἄνθρωπο σέ κοι
νωνία μέ τόν ἴδιο τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος δέν θέλει τή σωτηρία μόνο τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς κτίσης (Δημιουργίας). Ὅμως, ὁ 
ἀρχικός προορισμός τοῦ ἀνθρώπου περί μεσιτείας (μεσο λάβησης) 
μεταξύ Θεοῦ καί κτίσης ματαιώνεται ἤ τουλάχιστον ἀναβάλλε
ται ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος, ἀσκώντας τό αὐτεξούσιο, ἐπιλέγει ἀντίθε
το δρόμο, καταδικάζοντας ὅλη τήν κτίση καί πρῶτα τόν ἴδιο τόν 
ἑαυτό του στό θάνατο. Ἔτσι ἡ φυσική διαφορά μεταξύ τῶν ὄντων, 
τῶν ἀνθρώπων καί τῆς λοιπῆς Δημιουργίας, ἀπό ἁπλή διαφορά, 
γίνεται διαίρεση καί ἀντιπαλότητα.

Κατά τόν ἅγιο Μάξιμο, ἄλλο διαφορά καί ἄλλο διαίρεση. Ὁ 
ἄνθρωπος διαφέρει ἀπό τά ἄλλα ζῶα, ἀλλά δέν εἶναι διηρημένος ἀπό 
αὐτά. Ἡ ἄρνηση ἐξάλλου τῆς βιολογικῆς συνέχειας τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τά ἄλλα ζῶα– ὅπως ἀποδεικνύει καί ἡ σύγχρονη Βιολογία– θά 
καθιστοῦσε ἀδύνατη τή μεσιτεία τοῦ ἀνθρώπου μεταξύ ὑλικοῦ 
κόσμου καί Θεοῦ. Ἀλλά καί ἡ βιολογική αὐτή ἕνωση δέν σημαίνει 
ὅτι δέν ὑπάρχει καί διαφορά, ἀφοῦ τότε ἡ μεσολάβηση καθίσταται 
ἀνελεύθερη καί ἀναγκαστική, τόσο γιά τά ζῶα ὅσο καί γιά τόν ἴδιο 
τόν ἄνθρωπο.

Ἡ κοσμολογία λοιπόν τοῦ ἁγίου Μαξίμου, εἶναι ἰδιώνυμα ἀνθρω
ποκεντρική, δέν εἶναι ἀνθρωπομονιστική. Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ 
νά νοηθεῖ ἀποκομμένος ἀπό τή λοιπή ὑλική δημιουργία. Εἶναι καί 
αὐτός μέρος της. Καί ὅτι συμβαίνει στήν ὑλική δημιουργία ἔχει ἄμε
σες ἐπιπτώσεις καί σ’ αὐτόν.

Ὁ ἄνθρωπος, ἐκτός ἀπό τήν κατά τεκμήριο τελειότητα, τήν 
ὁποία φέρει ὡς «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ προσωπική δημιουργία, ἔχει καί 
στενή σχέση μέ τόν ὑλικό κόσμο, ἀφοῦ καί οἱ δύο ἔχουν ὡς δο
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μικό στοιχεῖο τήν ὕλη. Παρατηρεῖται, ὅμως, ἡ διαφορετική ἀντίλη
ψη πού ὑπάρχει στόν ἄνθρωπο πρίν καί μετά τήν πτώση, ἡ ὁποία 
ἐκδηλώνεται μέ ποικίλους τρόπους (Ζαχαράκης, 2008), ὅπως:

* Τό γεγονός ὅτι καθιστᾶ τόν ἑαυτό του ἔσχατο κέντρο ἀνα
φορᾶς τῆς Δημιουργίας.

* Τή διατάραξη τῶν ἁρμονικῶν σχέσεων μέ τή φύση.
* Τή μετατροπή τῆς ἀρχικῆς σχέσης διαλόγου καί ἐπικοινωνίας 

μεταξύ Θεοῦἀνθρώπουκτίσης σέ μονόλογο.
Μετά τήν πτώση, ὁ ἄνθρωπος ἐπέλεξε νά ἀγνοήσει τόν Θεό καί 

ἀποδέχθηκε μία κοσμοκεντρική θέση, καθιστώντας οὐσιαστικά τόν 
κόσμο Θεό. Στήν οὐσία λοιπόν ὁ ἄνθρωπος συμπεριφέρεται εἴτε 
ὡς ὁ εἰδωλολάτρης, σεβόμενος τά κτιστά πράγματα ὡς θεότητες, 
εἴτε ὡς καταναλωτής, θεωρώντας τα ὡς φυσικούς πόρους καί μόνο, 
χωρίς οὐδεμία ἐσωτερική ἀξία. Καί οἱ δύο στάσεις ὑποτιμοῦν καί 
ἀδικοῦν τήν κτίση. 

Σύμφωνα μέ τόν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα 
(2002a), ἡ ἀνθρωποκεντρική θεώρηση τοῦ κόσμου καί ὁ διαχωρισμός 
τοῦ Δημιουργοῦ ἀπό τήν δημιουργία, ἦταν οἱ αἰτίες πού ἐπέτρεψαν 
στόν ἄνθρωπο νά λεηλατήσει τή φύση. Ἡ χρηστική ἠθική πού κυ
ριάρχησε τούς προηγούμενους αἰῶνες στόν χῶρο τῶν ἐπιστημόνων 
τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης καί ὄχι μόνο, ὑπῆρξε καταστροφική. Στό 
διάστημα αὐτό, τό ἀληθινό ταυτίστηκε μέ τό χρήσιμο. Ἡ φύση 
λοιπόν μποροῦσε νά λεηλατηθεῖ, ἀρκεῖ νά προσφέρει κέρδος. Δέν 
εἶναι τυχαῖο τό ὅτι αὐτός πού προέφερε τό «cogito ergo sum» ἔγρα
φε ἤδη τόν 17ο αἰώνα στό Discours de la method (Λόγος περί τῆς 
Μεθόδου), ἐπί λέξει: 

«Μέ τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης μποροῦμε νά φθάσουμε σέ 
γνώσεις πού θά ἦταν πάρα πολύ χρήσιμες στή ζωή καί θά μπο
ρούσαμε νά βροῦμε μιά πρακτική μέ τήν ὁποία ἡ δύναμη καί οἱ 
ἐνέργειες τῆς φωτιᾶς, τοῦ νεροῦ, τοῦ ἀέρα, τῶν ἄστρων, τῶν 
οὐρανίων καί ὅλων τῶν ἄλλων σωμάτων πού μᾶς περιβάλλουν, 
τό φυσικό περιβάλλον δηλαδή, θά μποροῦσαν νά χρησιμο
ποιηθοῦν μέ τόν ἴδιο τρόπο σέ ὅλες τίς κατάλληλες χρήσεις 
καί ἔτσι νά γίνουμε κύριοι καί κάτοχοι τῆς φύσεως», «maîtres 
et possesseurs de la nature». (René Descartes, Discours de la 
méthode, 1637).
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Τό οἰκολογικό βάρος τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ Καρτέσιου βρίσκεται 
στίς τελευταῖες λέξεις, «κύριοι καί κάτοχοι τῆς φύσεως», ἀκριβῶς 
χάρη στό «cogito ergo sum», δηλαδή στήν δύναμη τῆς γνώσης.

Προχωρώντας μάλιστα ἀκόμη παραπέρα ὁ Ἀμερικανός ἱστορικός 
Lynn White  (1967) ἐπιρρίπτει τήν εὐθύνη γιά τήν ἐμφάνιση τῆς οἰκο
λογικῆς κρίσης στό Δυτικό Χριστιανισμό, μέ τήν ὠφελιμιστική (παρ)
ἑρμηνεία τοῦ «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ 
κατακυριεύσατε αὐτῆς» (Γεν. 1, 28). Ἡ θέση αὐτή συμπληρώθηκε καί 
ἐνισχύθηκε εὐρύτερα ἀπό ὅλους σχεδόν τούς μεταγενέστερους ἐρευ
νητές8 τοῦ θέματος, μέ τόν Μαντζαρίδη (1994) νά ὑποστηρίζει ὅτι οἱ 
κυριότεροι παράγοντες τῆς χριστιανικῆς παράδοσης πού εὐνόησαν 
τήν ἐμφάνιση τῆς οἰκολογικῆς κρίσης εἶναι:

* ὁ σαφής διαχωρισμός τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν κόσμο,
* ἡ εὐθύγραμμη θεώρηση τοῦ χρόνου, καί
* ἡ διδασκαλία γιά τήν ὑπεροχή τοῦ ἀνθρώπου μέσα στόν κόσμο 

καί γιά τό δικαίωμα καί γιά τήν ὑποχρέωσή του νά κατακυριεύσει τή 
γῆ καί νά κυριαρχήσει σέ ὅσα ὑπάρχουν σέ αὐτήν.

Οἱ καταβολές τοῦ αἰτήματος τῆς ἀπόλυτης κυριαρχίας πάνω στή 
φύση εἶναι, κατά τόν White, δυτικοχριστιανικές. Ἡ θεολογία τοῦ 
Αὐγουστίνου ἐγκαινίασε σχέσεις ἐχθρότητας ἀνάμεσα στό πνευμα
τικό καί τό ὑλικό κομμάτι τοῦ ἀνθρώπου. Καθιέρωσε ἔτσι τόν 
ἀνθρωποκεντρισμό πού ἀπαξίωσε τό φυσικό περιβάλλον. Τό πρω
τεῖο τῆς ἀνθρωπολογίας ἀπέναντι στήν κοσμολογία, πού εἰσήγαγε 
ὁ Αὐγουστῖνος, συνέβαλλε στή διαμόρφωση τοῦ οὐμανιστικοῦ 
ἰδεώδους τῆς Ἀναγέννησης καί κατόπιν ἐπέδρασε καίρια στή θεολο
γική σκέψη τῶν μεταρρυθμιστῶν. Ὁ προτεσταντισμός μέ τή σειρά 
του ἔσπρωξε στά ἄκρα τόν μανιχαϊστικό διχασμό ὕληςπνεύματος, 
προωθώντας τήν ὁλοκληρωτική «ἀποπνευμάτωση» τῆς ὕλης. Ἡ 
πουριτανική ἠθική ἀποζήτησε τόν πλήρη ἔλεγχο τοῦ σώματος ἀπό 
τήν ψυχή, δαιμονοποιώντας κάθε αἴτημα ἤ ἐπιθυμία πού προέρχο
νταν ἀπ’ αὐτό. Ὑπ’ αὐτές τίς προϋποθέσεις, ἡ θεία ἐντολή γιά κατα
κυρίευση τῆς φύσης (Γεν. 1, 28) παρερμηνεύτηκε καί ἡ σχέση ἀν
θρώ πουκόσμου διαμορφώθηκε μέ ὅρους ἀντιπαλότητας καί ἀπο 
   στροφῆς (Μπεκριδάκης, 2010).

8. Περισσότερες λεπτομέρειες στό: Γεωργόπουλος, Α. (2006). Περιβαλλοντική 
ἠθική. Ἀθήνα: Gutenberg, σελ. 410435.
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Ἡ διακριτή ἀντιμετώπιση τῶν δύο διαφορετικῶν ἐκφάνσεων 
τοῦ Χριστιανισμοῦ9, τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Καθολικισμοῦ, γίνε
ται αἰσθητή στόν White ἀφοῦ παρουσιάζει μιά διαφοροποίηση ὄχι 
τόσο ὡς πρός τίς ἀπαρχές, ὅσο ὡς πρός τήν μετέπειτα ἀντιμετώπι
ση τῶν περιβαλλοντικῶν δεινῶν. Γιά παράδειγμα, ὡς πρός τή στάση 
τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στά ζῶα, πολύ χαρακτηριστική εἶναι ἡ 
περίπτωση τοῦ Φραγκίσκου τῆς Ἀσίζης, ὁ ὁποῖος ἀπορρίπτει τήν 
ἱεράρχηση μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν ἄλλων ὄντων, κάτι πού 
εἶχε προκαλέσει τή χλεύη τῆς ἐπίσημης Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας 
(Καραγεωργάκης, 2004).

Ἡ βαθιά ἀνθρωπολογική κρίση καί ὁ βιασμός τοῦ φυσικοῦ περι
βάλλοντος πραγματοποιεῖται κατά τή διάρκεια τῶν νεωτερικῶν 
χρό νων. Σ’ αὐτό συνέβαλε, κατά γενική ὁμολογία, ὁ πολιτισμός τῆς 
Ἀναγέννησης καί τοῦ Διαφωτισμοῦ (Κεσελόπουλος, 1992). Ἡ μο
νόπλευρη ἔμφαση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ στίς διανοητικές ἱκα νό
τητες τοῦ ἀνθρώπου, ἡ σταδιακή ἀποξένωσή του ἀπό τό φυσικό 
περιβάλλον, ἡ ραγδαία τεχνολογική ἀνάπτυξη πού ἦταν φυσικό 
ἐπακόλουθο τῆς βιομηχανικῆς ἐπανάστασης (18ος19ος αἰώνας 
μ.Χ.) καί ἡ ὑποβάθμιση τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν, ἔχουν ὁδηγήσει 
σέ ἕνα πρότυπο σύγχρονου ἀνθρώπου πού χαρακτηρίζεται ἀπό τόν 
ἀτομικισμό, τόν εὐδαιμονισμό, τόν ὑπερκαταναλωτισμό καί τήν 
προ κλητική ἀδιαφορία τόσο γιά τόν συνάνθρωπο ὅσο καί τό φυ
σικό τοῦ περιβάλλον (Οἰκονόμου, 1989· Δημοσθένους, 2008).

Σύμφωνα μέ τόν Ζάχο (1997), στήν ἀνατολική Ἐκκλησία ἀνα
πτύχθηκε ἀντίλογος στίς ἀπόψεις αὐτές. Ἤδη ἀπό τόν 7ο αἰώνα δι
εξήχθη μεγάλη διαμάχη μεταξύ Ὠριγενισμοῦ καί τοῦ Ἁγίου Μαξίμου 
τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁ ὁποῖος συνδέει τή χριστιανική πίστη καί πρα
κτική μέ τήν προστασία καί διαχείριση τοῦ περιβάλλοντος.

Στήν ὀρθόδοξη ἀνατολική Θεολογία, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Καρα
βιδόπουλος (1979), ἡ ἔννοια τῆς «κυριαρχίας»10 ἀναφέρεται στήν 

9. Στίς 682015, ὁ πάπας Φραγκίσκος ἔκανε γνωστή τήν ἀπόφασή του νά 
καθιερώσει ἡμέρα προσευχῆς γιά τή φύση, ἡ ὁποία θά γιορτάζεται, ὅπως καί ἀπό 
τούς Ὀρθόδοξους, τήν 1η Σεπτεμβρίου. Περισσότερα στά: http://w2.vatican.va 
καί http://goo.gl/fBms6O.

10. Σύμφωνα μέ τόν Callicott (1994), ὑπάρχουν τρεῖς ἑρμηνεῖες γιά τή στάση 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στή φύση: τῆς κυριαρχίας (despotic), τῆς διαχείρι
σης (stewardship) καί τῆς ἰθαγένειας (citizenship). Ὁ Lynn White (1973) προ
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ὑπερνίκηση τῶν κινδύνων πού προέρχονται ἀπό τή φύση, ἀφοῦ ἡ 
ζωή τῶν ἀνθρώπων ἀρχικά ἦταν σέ ἕναν συνεχῆ κίνδυνο. Ἡ «κυρι
αρχία» τοῦ ἀνθρώπου στή φύση, θεολογικά μπορεῖ νά ἐννοηθεῖ σάν 
διακονία (ὑπηρεσία). Ἡ ἐξουσία πάντα εἶχε, ἔχει καί θά ἔχει τό πε
ριεχόμενο τῆς προσφορᾶς: «ὅποιος θέλει νά εἶναι μεγάλος ἀνάμεσά 
σας, νά γίνει ὑπηρέτης σας» (Ματθ. 20, 2628). Τό «ἐργάζεσθαι καὶ 
φυλάττειν» τῆς Γένεσης ἐπιτρέπει στόν ἄνθρωπο τήν καλῶς νο
ούμενη ἐκμετάλλευση τοῦ κόσμου, ἐνῶ ταυτόχρονα ὑπογραμμίζει 
καί τίς εὐθύνες γιά τή συντήρησή του. Δέν θέλει τόν ἄνθρωπο ἀρνη
τικό σέ κάθε βῆμα τῆς τεχνολογικῆς προόδου, ἀλλά τοῦ θυμίζει τήν 
ἀναγκαιότητα τῆς σωστῆς χρήσης τῆς τεχνολογίας. Ποτέ στήν 
Ὀρθοδοξία δέν παρουσιάστηκαν φραγμοί γιά τήν ἐπιστημονική 
πρόοδο, ὅπως συνέβη σέ ἄλλα χριστιανικά δόγματα ἤ θρησκεῖες. 
Ἐκεῖνο πού ὑπῆρχε καί ὑπάρχει ἀκόμα εἶναι οἱ τυχόν ἐνστάσεις 
γιά τίς περιπτώσεις τῆς καταστροφικῆς χρήσης τῶν ἐπιτευγμάτων 
τῆς τεχνολογίας. Ἔτσι δικαιώνεται ἡ ἀξία τῶν λόγων τοῦ Ἁγ. Γρη
γορίου τοῦ Θεολόγου «μὴ φοβηθεὶς τὴν πρόοδον... φοβήθητι τὴν 
ἀλλοτρίωσιν».

Ὁ Ἀργυρόπουλος (2010) μάλιστα πιστεύει ὅτι ἡ αἰτία δυσαρ
μονίας στή σχέση ἀνθρώπουκτίσης εἶναι οἱ ἐγωκεντρικές ἐπιλογές 
τοῦ ἀνθρώπου τῆς πτώσης. Ἡ φύση ὅμως εἶναι αὐτή βοηθάει τόν 
ἄνθρωπο νά γνωρίσει τόν Θεό καί νά ἐπικοινωνήσει μαζί Του, γι’ 
αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά φροντίζει νά ἔχει ἁρμονικές σχέσεις 
μαζί της. Πρέπει ὅμως νά προσέχει νά μή φτάσει στό σημεῖο νά λα
τρεύσει «τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα». Ἡ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου 
γιά τή σχέση του μέ τήν κτίση εἶναι μεγάλη. Ἔχει τή δύναμη σάν 
«κυρίαρχος» νά ὁδηγήσει τόν κόσμο σέ μιά δημιουργική κατεύθυν
ση. Ὁπότε αὐτός εἶναι ὑπεύθυνος, ἐάν ἡ κτίση ὑποφέρει.

Κατά τήν ὀρθόδοξη λοιπόν ἀντίληψη ἀπαιτεῖται νά κατανοήσει 
ὁ ἄνθρωπος ὅτι εἶναι ὁ οἰκονόμος τοῦ Θεοῦ, ὄχι δυνάστης ἀλλά 
φύλακας τοῦ κόσμου. Ὁ Δημιουργός φτιάχνει τήν κτίση ἀπό ἀγάπη, 
ὄχι ἄσκοπα ἤ ἀπό ἀνάγκη. Ὁ Θεός εἶναι ἐρωτευμένος μέ ἐμᾶς καί τή 
φύση. Ὁ Κάλλιστος Ware (1984) ἀναφέρει ὅτι «πρέπει νά μιλᾶμε ὄχι 

χωρώντας ἀκόμη παραπέρα προτείνει ἄλλη μία ἑρμηνεία, σύμφωνα μέ τήν ὁποία 
οἱ ἄνθρωποι θά μποροῦσαν νά ἀρχίσουν νά σκέφτονται καί νά ἐνεργοῦν σάν νά 
ἦταν μέλη μιᾶς «πνευματικῆς δημοκρατίας ὅλων τῶν πλασμάτων τοῦ Θεοῦ».
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γιά ἕνα Θεό Κατασκευαστή, ἀλλά Θεό Ἐραστή» καί συμπληρώνει 
ἀναφέροντας ὅτι «ἡ δημιουργία δέν εἶναι τόσο μιά πράξη τῆς 
ἐλεύθερης θέλησής Του (Θεοῦ), ὅσο τῆς ἐλεύθερης ἀγάπης Του. Δέν 
ἔφτιαξε τόν κόσμο καί τόν ἄφησε στή μοίρα του».

Γιά τήν ὀρθόδοξη Θεολογία τό οἰκολογικό πρόβλημα δέν εἶναι 
ἁπλῶς πρόβλημα καταστροφῆς τῆς φύσης, ἀλλά καταστροφῆς 
τοῦ χώρου στόν ὁποῖο ἀποκαλύπτεται συνεχῶς ἡ βουλή τοῦ Θεοῦ 
γιά τόν ἄνθρωπο. Μέ τήν ἀσκητική της ἀντίληψη, ἡ Ὀρθοδοξία 
διδάσκει τήν ἀποφυγή τοῦ πλεονασμοῦ. Παράλληλα, προβάλλεται 
ἡ ἀρχή τῆς προστασίας τῶν φυσικῶν πόρων, τήν ὁποία καί ἐμμέσως 
προτείνει μέ τόν θεσμό τῆς νηστείας. Ἐπίσης, γιά τόν ὀρθόδοξο χρι
στιανό, ἡ λύση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος ἐξαρτᾶται ἀπό τή 
ριζική ἀλλαγή τῆς σχέσης μέ τόν κόσμο, μέ τούς συνανθρώπους καί 
μέ τόν Θεό. Ἡ μετάνοια καί ἡ ἐπιστροφή στήν ἁπλή καί ταπεινή 
ζωή εἶναι ἡ μόνη οὐσιαστική διέξοδος. Αὐτή εἶναι ἡ θέση πού ἔχει 
νά ἐπισημάνει καί νά παρουσιάσει ἡ Ἐκκλησία στόν ἄνθρωπο σέ 
σχέση μέ τήν οἰκολογική κρίση ὡς μετάβαση ἀπό τήν ἐκτροπή καί 
τήν παράχρηση στήν ἀνόρθωση καί τήν ὀρθή χρήση. (Οἰκονόμου, 
1989· Ζαχαράκης, 2008· Μπουραντά, 2011).

Σύμφωνα μέ τόν Τσουράπα (2014), ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι βέβαιο 
ὅτι ἔχει συνειδητοποιήσει πώς τό λεγόμενο «οἰκολογικό» πρόβλημα 
προκαλεῖται ὡς ἕναν βαθμό ἀπό τόν ἴδιον καί τίς καθημερινές του 
συνήθειες. Τά τελευταῖα χρόνια, ὅροι ὅπως ὁλοκληρωμένη διαχείρι
ση, ἀειζωία, ἀειφορία, χρησιμοποιοῦνται ὡς πανάκεια στό πρόβλη
μα. Πρέπει ἀρχικά νά διαπιστωθεῖ τό ἄν καί κατά πόσο μποροῦν νά 
συν δεθοῦν ἡ ἀρχή τῆς ἀειφορίας καί τό ὀρθόδοξο ἦθος. Μέσῳ τῆς 
σύνδεσης αὐτῆς, ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἐξακριβωθεῖ κατά πόσο ἡ οἰκολο
γική ἠθική ἀποκτᾶ μία νέα προοπτική. Ἰδιαίτερη ἔμφαση θά δοθεῖ 
στήν παρουσίαση καί ἀνάλυση τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους, ἰδιαίτερα τοῦ 
ἀσκητικοῦ, καθότι ὑπερβαίνει τήν ὅποια οἰκολογική καί ἀειφορική 
ἠθική.

Ἡ Ἐκκλησία στά πλαίσια τῆς Θεολογίας καί τῆς Παράδοσής της 
ἔχει θεσμοθετήσει αἰῶνες τώρα τό περιβαλλοντικό ἦθος. Ἕνα τέτοιο 
ἦθος σημαίνει ἀσκητική στάση καί λιτότητα ζωῆς. Αὐτή ἡ στάση 
εἶναι μιά ἄλλη θεώρηση τῆς σχέσης ἀνθρώπουκτίσης πού ὑπερ
βαίνει τά καταναλωτικά καί κερδοσκοπικά πρότυπα τῆς σύγχρονης 
κοινωνίας. Ὁ αὐτοπεριορισμός στά ἀναγκαῖα καί ἡ συνετή χρήση 
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ὑλικῶν ἀγαθῶν εἶναι ὁ μόνος τρόπος διάσωσης τοῦ περιβάλλοντος 
ἀπό τήν ἐπερχόμενη καταστροφή (Θεοξένη, 2007).

Ἡ Θεολογία, ὁ θεολογικός δηλαδή λόγος δέν ἔχει σκοπό νά 
ἀγνοήσει τίς ὅποιες οἰκολογικές ἀπόψεις, οὔτε νά διαφωνήσει σέ 
κάτι ὅσον ἀφορᾶ στίς εἰδικές ἐπιστημονικές τεχνικές καί μεθόδους. 
Οἱ φορεῖς τῆς Θεολογίας ὀφείλουν νά ἀγρυπνοῦν, νά ἑρμηνεύουν, 
νά διαφωτίζουν καί νά βιώνουν τά ὅσα πηγάζουν ἀπό τόν Θεῖο 
Λόγο. Παράλληλα, οὔτε ἡ οἰκολογία ἔχει λόγο νά ἀγνοήσει τή θεο
λογική θέση τῆς «κτίσης ὡς εὐχαριστίας». Ἡ οἰκολογία ὀφείλει νά 
προβληματισθεῖ ὄχι μόνον γιά τήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί μελέτη, 
ἀλλά νά ἀκούσει τίς ἀπόψεις τῆς Θεολογίας καί νά διδαχθεῖ πώς: 
«Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» (Ἰω. 1, 14), πού μέ τή σωστή ἑρμηνεία 
της δέν σημαίνει μόνο τή σάρκα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, ἀλλά 
κάθε ὕλη, κάθε ὀργανική φύση. Σημαίνει πώς κάθε ὕλη, κάθε ὀργα
νική φύση, εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ (Τσουράπας, 2014).

Τέλος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος (2010b) ἀνα
φέρει: «Ἡ χριστιανική πίστη δέν ὁδηγεῖ στήν περιφρόνηση τῆς 
ζωῆς καί τῆς κτίσεως. Οὔτε, βεβαίως, ὑπῆρξε ἡ Βίβλος, μέ τό “αὐ
ξάνεσθε καί πληθύνεσθε...” (Γεν. 1, 28), ἡ ἀπαρχή τοῦ οἰκολογικοῦ 
προβλήματος καί τῆς κυριαρχίας τοῦ ἀνθρώπου εἰς βάρος τῆς ὑπο
λοίπου δημιουργίας. Ἡ νεωτερική σχέση ἀνθρώπου καί κτίσεως μέ 
τήν συνακόλουθη ἀντικειμενοποίηση καί ἀλόγιστη ἐκμετάλλευση 
τῆς φύσης εἶναι διαστρέβλωση τῆς αὐθεντικῆς χριστιανικῆς ἀνθρω
πολογίας καί κοσμολογίας καί ὄχι συνέπειά της. Ἡ χριστιανική 
πίστη εἶναι ὀλιστική. Ὁ ἄνθρωπος δέν σώζεται χωρίς τήν κτίση. 
Ὅλη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀποκάλυψη τοῦ πῶς δυνάμεθα νά 
ζήσουμε στόν κόσμο χωρίς νά τόν καταστρέφουμε, χωρίς νά τόν 
ἐξουσιάζουμε, τί δηλαδή σημαίνει εὐχαριστιακή σχέση μέ τή δημι
ουργία. Ὁ εὐχαριστιακός πολιτισμός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐθεν
τικός οἰκολογικός πολιτισμός».

2.4 Τό περιβάλλον στά ἐκκλησιαστικά κείμενα

Ἡ φύση, κατά τόν Ἅγιο Ἐφραίμ τόν Σύρο, εἶναι τό δεύτερο 
βιβλίο, μετά τήν Ἁγία Γραφή, πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός γιά νά ὁδη
γηθοῦμε στή θεία θεογνωσία (Χατζηχαμπῆς, 2011). Ἡ θεολογία τῆς 
Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, σύμφωνα μέ τόν Γαλάνη (2008), 
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ἔχει νά παρουσιάσει πολλά καί σημαντικά γιά τό θέμα αὐτό, πρᾶγμα 
τό ὁποῖο ἀγνοοῦν οἱ σημερινοί πάσης φύσεως οἰκολόγοι. Οἱ ἀπόψεις 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν εἶναι προϊόν ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἀλλά 
τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ. Ὁ σκοπός της εἶναι νά δώσει τόν σωστό 
τρόπο καί τή σωστή κατεύθυνση γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί 
μαζί μέ αὐτόν καί τοῦ κόσμου.

Ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Σολδᾶτος (2014), ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Πατέρες, 
οἱ Ἅγιοι καθώς καί ὁλόκληρη ἡ λατρευτική παράδοση καί ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀναφέρονται συχνά στή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν 
κτίση, ὑπογραμμίζοντας τήν ἀναγκαιότητα ἁρμονίας στή σχέση 
αὐτή καί ὑποστηρίζοντας ἕνα διάχυτο σεβασμό στήν ὑλική δημι
ουργία ὡς θεῖο δημιούργημα. Συμπληρώνοντας ἡ Μπουραντά (2011) 
ἀναφέρει ὅτι οἱ Πατέρες ὑποδεικνύουν ἀκόμη τρόπους συνεργασίας 
ἀνθρώπου καί φύσης καί ἀνοίγουν δρόμους πού ὀφείλει νά ἀκο
λουθήσει ὁ ἄνθρωπος γιά νά φθάσει μαζί μέ τήν κτίση στόν τελικό 
του σκοπό πού εἶναι ἡ σωτηρία. Ἀπό τή θεολογία τῶν Πατέρων καί 
τά λειτουργικά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας –ἰδιαίτερα τό Εὐχολόγιο– 
βλέπει κανείς  τή στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στόν ὑλικό κόσμο 
καί τό φυσικό περιβάλλον. Ἡ στάση αὐτή δέν εἶναι ἁπλῶς θετική, 
ἀλλά κυρίως προσληπτική καί μεταμορφωτική. Ἡ ὀρθή πίστη στόν 
σαρκωθέντα Λόγο τοῦ Θεοῦ τοποθετεῖ καί προσανατολίζει σωστά 
τήν Ἐκκλησία καί ἀπέναντι στήν ὕλη.

2.4.1 Στήν Παλαιά Διαθήκη

Στήν ἀρχαιότερη ἀπό τίς δύο συλλογές βιβλίων πού ἀποτε
λοῦν τήν Ἁγία Γραφή κυριαρχεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ἔργο 
τοῦ Θεοῦ καί δημιουργήθηκε ἀπό τό μηδέν. Στήν Παλαιά Διαθήκη 
(Π.Δ.), ὁ Θεός ἐνεργεῖ μόνος του καί δημιουργεῖ τόν κόσμο ἀπό τό 
μή ὄν (ἀνυπαρξία), ἄν καί σαφῆ διατύπωση γιά μιά ἐκ τοῦ μή ὄντος 
δημιουργία ἔχουμε μόνο στό Β΄ Μακκαβαίων (7, 28). Ἡ κτίση, δέν 
εἶναι αὐθύπαρκτη, ἀλλά ἀντίθετα εἶναι σέ ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπό 
τόν ΔημιουργόΘεό (Ματσούκας, 1985).

Στό βιβλίο τῆς Γενέσεως ὑπάρχουν δύο διηγήσεις (Τσουράπας, 
2015a), στίς ὁποῖες τονίζεται καθαρά ἡ στενή σχέση τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τή φύση. Ἡ πρώτη διήγηση (5ος π.Χ. αἰώνας), ἡ λεγόμενη ἱε
ρατική διήγηση ἤ διήγηση τοῦ ἱερατικοῦ κώδικα (Ρ) καί ἡ δεύτε
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ρη διήγηση (900 π.Χ.) εἶναι ἡ γιαχβική διήγηση (J). Ἐξαίρεται καί 
στίς δυό διηγήσεις ἡ πλεονεκτική θέση τοῦ ἀνθρώπου στή φύση. Ὁ 
ἄνθρωπος φτιάχτηκε «κατ’ εἰκόνα» καί «καθ’ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ  
καί κατέστη κυρίαρχος ὅλης τῆς κτίσης καί κυρίως τοῦ ζωϊκοῦ 
κόσμου (Μαρᾶς, 2008· Τζιάτζιου, 2008). Ὁ Θεός «ἔπλασεν πάντα 
τὰ θηρία.. καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς 
τὸν Ἀδὰμ ἰδεῖν τί καλέσει αὐτὰ καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν Ἀδάμ... 
τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ» (Γεν. 2, 19). Ἡ ὀνοματοδοσία εἶναι μιά πράξη, 
ἡ ὁποία στήν Π.Δ. σημαίνει κυριαρχία. Ἡ ἔννοια τῆς κυριαρχίας τοῦ 
ἀνθρώπου στήν κτίση ὅμως δέν εἶναι ἀπεριόριστη, καθώς ὁ ἄνθρω
πος ὀφείλει νά προσέχει τό περιβάλλον ὡς καλός διαχειριστής καί 
ὄχι ὡς ἀνεξέλεγκτος ἰδιοκτήτης του. Ἐμπερικλείεται στά πλαίσια 
τῆς ἱκανότητάς του νά τήν ἐκμεταλλεύεται καί στήν ὑποχρέωσή του 
νά τήν προστατεύει, δηλαδή στό «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν». Ἔτσι, 
ὁποιαδήποτε προσφορά τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν κτίση εἶναι προ
σφορά στόν ἑαυτό του καί ὁποιαδήποτε συμπεριφορά πρός αὐτήν 
ἀντανακλᾶ στόν ἴδιο. Κτίση καί ἄνθρωπος πλάστηκαν ἀπό τόν Θεό 
νά συνυπάρχουν ἁρμονικά (Μαρᾶς, 2008· Γαλάνης, 2008).

Ἡ Bratton (1984) ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν παρέχει 
σέ καμιά περίπτωση τό ἰδεολογικό ἄλλοθι γιά κακομεταχείριση τοῦ 
πλανήτη ἀπό μέρους τοῦ ἀνθρώπου ἀφοῦ:

* Ὁ κόσμος δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό. Εἶναι ΘεόςΔημιουργός 
καί προϋπάρχει τοῦ κόσμου, δέν γεννιέται μέ τή Δημιουργία. Αὐτό 
ἀποτελεῖ τό σημεῖο ἐκκίνησης καί ἐνδιαφέροντος καί ὄχι τό ζήτημα 
τῆς ὅποιας κυριαρχίας τοῦ ἀνθρώπου.

* Ὁ Θεός εἶναι εὐχαριστημένος μέ τό ἔργο Του. «Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς 
τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν» (Γεν. 1, 31). «Καὶ εἶδεν 
ὁ Θεὸς ὅτι καλόν» (Γεν. 1, 4. 10. 12. 18. 21 καί 25). Ἡ πρόθεσή Του 
εἶναι ἀγαθή γιά ὅλα τά ὄντα ἀδιακρίτως, γι’ αὐτό καί τά εὐλογεῖ. 
«Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε» (Γεν. 1, 28).

* Ὁλόκληρη ἡ Δημιουργία ὑμνεῖ καί δοξάζει τόν Θεό. Ἄρα κάθε 
ἄν θρωπος τιμώντας τόν Θεό, τιμᾶ ταυτόχρονα καί τό δημιούργημά 
Του.

* Τό «κατ’ εἰκόνα» δέν ἀποτελεῖ δήλωση ὑπεροχῆς τοῦ ἀνθρώπου 
ἔναντι τῶν ἄλλων ὄντων, ἁπλά ρυθμίζει τήν ἰδιαίτερη καί κοντινή 
σχέση του μέ τόν Θεό.
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Ὡστόσο, ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν κτίση δέν περιορίζεται μόνο 
στήν περίοδο τῆς δημιουργίας ἀλλά συνεχίζεται καθώς ἐπεμβαίνει 
διαρκῶς στήν ἱστορία. Ὁ Θεός ἐνδιαφέρεται γιά τήν κτίση καί 
ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιά τόν ἄνθρωπο ὅτι δέν θά ἐπανέλθει ἡ ἀρχική 
χαώδης κατάσταση, ἡ ὁποία θά σημάνει καί τήν καταστροφή τόσο 
τοῦ ἀνθρώπινου γένους ὅσο καί τῆς κτίσης ὁλόκληρης (Καϊμάκης, 
1999· Τζιάτζιου, 2008).

Ὁ καθηγητής Δόϊκος (1984) ἐπισημαίνει ὅτι οἱ σχέσεις τοῦ ἀν
θρώπου μέ τή γῆ, τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον, τοῦ ἠθικοῦ μέ τό 
φυσικό κακό, τῆς εὐλογίας μέ τά ἀγαθά, τῆς ἀνυπακοῆς μέ τά δεινά 
σύμφωνα μέ τήν Π.Δ. σχετίζονται ἄμεσα σέ σημεῖο πού συνδέεται 
ἡ Θεολογία μέ τήν Οἰκολογία. Τό τεράστιο αὐτό ἔργο τῆς Δημι
ουργίας καί τήν ἁρμονική της λειτουργία, κατά τούς προφῆτες, ὁ 
ἄνθρωπος τά βιώνει στήν καθημερινή πραγματικότητα καί στά 
ἐπί μέρους κτίσματα. Ὁ Θεός π.χ. δίνει τή βροχή (Ἱερ. 14, 22) καί 
ἐπιτρέπει στόν ἥλιο νά φωτίζει. Αὐτός ἔκανε τό φῶς καί τό σκοτάδι 
(Ἀμώς 4, 13 καί Ἡσ. 45, 7), τά ἄκρα τῆς γῆς καί τά ἄστρα καί ἔβαλε 
τή σελήνη σέ τροχιά (Ἱερ. 38(31), 36). Αὐτός ἔπλασε τά ζῶα (Ἱερ. 27, 
5) καί ἔδωσε ζωή στούς ἀνθρώπους (Ἡσ. 42, 5) κ.λπ. 

Ἡ κατάσταση τῆς πτώσης δέν θά εἶναι παντοτινή, ἀλλά θά ἔχει 
ἕνα τέλος στά ἔσχατα. Στόν Ἰεζεκιήλ (36, 3536), ἡ σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου καί ἡ ἀποκατάσταση τῶν σχέσεών του μέ τή δημιουργία 
θά λάβει χώρα ὅταν θά ὑπάρξει ἕνας νέος Παράδεισος, μιά νέα Ἐδέμ. 
Μεταξύ τῆς ἀρχικῆς δημιουργίας καί τῶν ἐσχάτων, περιλαμβάνον
ται καί οἱ ἰδανικές σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον. Ἀρχικά 
τό περιβάλλον εἶναι ὁ Παράδεισος, ἐνῶ στά ἔσχατα τό περιβάλλον 
ἔχει ἀνανεωθεῖ συμμετέχοντας, σύμφωνα μέ τόν Ἡσαΐα (66, 22), στή 
γενικότερη ἀνανέωση τῆς κτίσης ἀπό τόν Θεό (Μαρᾶς, 2008).

Ἰδιαίτερη εὐαισθησία μέ τή δημιουργία παρουσιάζουν τά λεγόμε
να ποιητικά βιβλία τῆς Π.Δ. Στούς Ψαλμούς, ὁ ψαλμωδός βρίσκει 
συχνά τήν εὐκαιρία καί τίς ἀφορμές νά ὑμνήσει μέ τήν ποιητική 
του γλώσσα τόν Θεό γιά τό μεγαλειῶδες ἔργο τῆς δημιουργίας τοῦ 
κόσμου καί γιά τήν ὡραιότητα καί τήν ἁρμονία πού παρατηρεῖ στά 
δημιουργήματά του. Ὅπως ἀναφέρει ὁ Σολδᾶτος (2014), ὁ Ψαλμός 
103ος, ὡς περιβαλλοντικός «ὁδοδείκτης», δοξολογεῖ ἀκατάπαυστα 
τόν κόσμο. Τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ ἀπό μόνο του βιωματικό πα
ραλήρημα δοξολογίας καί ὑποδεικνύει ἕναν κώδικα οἰκολογικῆς 
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συμπεριφορᾶς γιά τήν κτίση, μά καί βαθύτερο προβληματισμό γιά 
ἐσώτερες οἰκολογικές ἀποφάσεις. Ὁ Γιαννούλης (χ.χ.) σχετικά μέ 
τόν Ψαλμό 103 ἤ Προοιμιακό σημειώνει ὅτι, ὁ Δαυίδ παρατηρώντας 
τή φύση, «τάς πηγάς ἐν φάραγξιν», «τά θηρία τοῦ δρυμοῦ», «τά πε
τεινά τοῦ οὐρανοῦ», «τούς ἰχθύας τῆς θαλάσσης», «τήν κατοικία τοῦ 
ἐρωδιοῦ», «τούς ὠρυόμενους σκύμνους», «τή θάλασσα τή μεγάλη 
καί εὐρύχωρο μέ τά πλοῖα πού διαπορεύονται», ξεσπᾶ σέ δοξολογία 
τοῦ Θεοῦ καί ποιητικά ἐγκωμιάζει καί δοξολογεῖ τόν κτίστη τῶν 
ἁπάντων: «Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, Κύριε ὁ Θεὸς μου ἐμε
γαλύνθης σφόδρα...».

Κατά τόν Τσουράπα (2015b), ἡ μελέτη τῆς Π.Δ. καταδεικνύει 
πώς ὁ χριστιανός ὀφείλει νά συμπεριφέρεται στή φύση μέ σεβασμό. 
Νά ζεῖ συμφιλιωμένος μαζί της καί τρέφεται ἀπό τά προϊόντα της.  
Νά γνωρίζει πώς οἱ δυνατότητές της δέν εἶναι ἀπεριόριστες καί νά 
φροντίζει ὥστε νά μήν τίς ἐξαντλεῖ. Ὁ ἄνθρωπος στό πνευματικό 
πλαίσιο τῆς Π.Δ. νουθετεῖται, ὥστε νά αἰσθάνεται εὐθύνη ἀπέναντι 
στόν κόσμο καί στόν Θεό καί νά σέβεται τό κάλλος τῆς δημιουργίας.

2.4.2 Στήν Καινή Διαθήκη

Ὁ ἄνθρωπος μετά τήν πτώση γνώρισε τήν ἀπώλεια, ἡ ὁποία 
καθίσταται τραγική ἐξαιτίας τῆς ἀνυπακοῆς καί τῆς ἄρνησης τῆς 
εὐχαριστίας πρός τόν ΘεόΔημιουργό. Σέ αὐτήν τήν προβληματική 
κατάσταση, ἡ λύση βρίσκεται στή σάρκωση τοῦ θείου Λόγου καί 
στήν ἔννοια τῆς ἑνότητας θείας καί κτιστῆς φύσης πού πραγμα
τώνεται στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ (Σταμούλης, 2004, σελ. 160).

Σύμφωνα μέ τόν Γαλάνη (2008), οἱ θεολογικές θέσεις τῆς Π.Δ. 
γιά τή φύση καί τόν ἄνθρωπο ἐκβάλλουν καί διαποτίζουν καί τούς 
συγγραφεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης (Κ.Δ.). Ἡ θέση ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
πλάστηκε γιά νά εἶναι κυρίαρχος τῆς φύσης ὑπάρχει καί στήν Κ.Δ. 
μέ τή διαφορά ὅτι σ’ αὐτή τονίζονται πιό πολύ οἱ ὑποχρεώσεις του 
ἀπέναντί της. Ἡ Κ.Δ. ἐπεκτείνει τίς θέσεις τῆς Π.Δ. ὅτι ὁ Θεός δημι
ούργησε τόν κόσμο, τίς ἐντάσσει στή δική της θεολογία καί τίς χρησι
μοποιεῖ μέ τόν δικό της τρόπο καί γιά τόν σκοπό πού ἡ ἴδια ἔχει θέσει.

Στήν Κ.Δ. ἡ κτίση καί ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζονται μέ τήν προ
οπτική τῆς λυτρώσεως, γι’ αὐτό καί ἡ μεταξύ τους σχέση πρέπει νά 
εἶναι ἁρμονική καί προσανατολισμένη πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση.
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Ἡ νέα πραγματικότητα σχετίζεται μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς 
«πρωτότοκον πάσης κτίσεως» (Κολ. 1, 15). Ὁ Χριστός, ὡς ὁ νέος 
Ἀδάμ, ἀναδημιουργεῖ τόν κόσμο καί παράλληλα συνδέει τήν πρώτη 
δημιουργία μέ τήν ἀναδημιουργία, ἀφοῦ μέ τήν ἐνανθρώπιση, τό 
πάθος καί τήν ἀνάστασή Του ἡ κατάσταση τοῦ κόσμου ἀλλάζει ρι
ζικά (Τσουράπας, 2015c). Ἄνθρωπος καί κτίση τοποθετοῦνται σέ 
μιά νέα προοπτική καί ἡ ἀρχική σχέση Θεοῦ  ἀνθρώπου  κτίσης 
ἀποκτᾶ καινούργιο περιεχόμενο καί χαρακτήρα καί γίνεται σχέση 
Χριστοῦ  ἀνθρώπου  κτίσης μέ τελική ἀναφορά τόν ΘεόΠατέρα 
(Γαλάνης, 2008). Ὅπως ἐπισημαίνει ἡ Τζιάτζιου (2008), ἡ ἐνσάρκωση 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τή λύση τοῦ προβλήματος τῆς δημι
ουργίας, πού προκλήθηκε ἀπό τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου. Πρόκει
ται γιά τήν «ἀνακεφαλαίωση» τῶν οὐράνιων καί τῶν ἐπίγειων στό 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ (Ἐφ. 1, 10).

Σύμφωνα μέ τόν Γαλάνη (2008), στήν Κ.Δ. ἡ σχέση τοῦ ἀν
θρώπου μέ τή δημιουργία δέν μπορεῖ νά ἐννοηθεῖ ἔξω ἀπό τό γε
γονός «Χριστός». Ἡ σύνδεση μέ τόν Χριστό θά εἶναι ὁ καθοριστικός 
παράγοντας γιά τήν ἔνταξη στή νέα κτίση (Β΄ Κορ. 5, 17). Ὁ ἄνθρω
πος ἀναγεννιέται καί ἀποκτᾶ τήν ἱκανότητα νά ἀξιολογήσει σωστά 
τή δημιουργία, καθώς καί τή σχέση του μαζί της, νά κατανοήσει 
τόν προορισμό του καί νά ἀνακαλύψει τό δρόμο πρός τή σωτηρία. 
Ἡ σχέση ὅμως ἀνθρώπου καί κτίσης μέ τόν Χριστό καθορίζεται καί 
ἀπό ἕνα ἄλλο σημαντικό γεγονός, τή συμμετοχή τοῦ Χριστοῦ στό 
ἔργο τῆς δημιουργίας. Δηλαδή ὁ Χριστός εἶναι ὁ μεσίτης τῆς δημι
ουργίας.

Στήν τριετῆ ἐπίγεια ζωή Του, ὁ Ἰησοῦς ἀγάπησε τά «πετεινά 
τοῦ οὐρανοῦ», τά «κρίνα τοῦ ἀγροῦ», τίς πλαγιές τῶν βουνῶν, τούς 
πανέμορφους καί καρποφοροῦντες κήπους. Περπάτησε στίς ὄχθες 
τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ, στά ἀκρογιάλια τῆς θάλασσας τῆς Τιβε
ριάδας. Δίδαξε καί θαυματούργησε δίπλα στή λίμνη τῆς Καπερ
ναούμ, στά βουνά καί στούς κάμπους τῆς Γαλιλαίας. Ξεκίνησε τό 
ἀπολυτρωτικό σωτήριο ἔργο Του ἀπό τή θάλασσα σαγηνεύοντας 
καί λυτρώνοντας τά πλήθη (Ματθ. 4, 18). Ἡ γαλήνη τοῦ σαγηνευ
τικοῦ τῶν τόπων (ὄρος, λίμνη, φρέαρ, ἐλαιώνας κ.ἄ.) δημιουργοῦσε 
στούς ἀκροατές Του τό ἰδεῶδες κλίμα ἀπήχησης τῶν διδαχῶν Του. 
Ὁ Ἰησοῦς μιλοῦσε καί ἐμπλούτιζε τή θεόπνευστη διδασκαλία Του 
μέ εἰκόνες καί παραδείγματα μέσα ἀπό τή φύση (Σολδᾶτος, 2014).
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Ἡ σχέση ἀνθρώπου καί δημιουργίας μέ τή νέα «ἐν Χριστῷ» κα
τάσταση ἀποκτᾶ σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ὁ ἄνθρωπος δέν παύει 
νά εἶναι καί τώρα ὁ κυρίαρχος τῆς κτίσης, ἀλλά πάντοτε στά πλαίσια 
τῆς προοπτικῆς τῆς ἀπολύτρωσης (Μαρᾶς, 2008). Ἡ ἑρμηνεία τῆς 
ἐντολῆς γιά κυριαρχία, πού συναντᾶται στήν Π.Δ., πρέπει νά γίνει 
ὑπό τό πρίσμα τῆς αἰώνιας προστασίας της. Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει 
νά μείνει προσανατολισμένος στήν ἐπιτυχία τῆς σωτηρίας του, συ
νειδητοποιώντας βέβαια πώς ὀφείλει νά συμβάλει καί στή σωτηρία 
τῆς φύσης (Τσουράπας, 2015c).

Ὁ Ἀπ. Παῦλος δηλώνει ξεκάθαρα ὅτι ἡ κτίση ὑποτάχθηκε στή 
φθορά ὄχι ἐπειδή ἔφταιγε ἀλλά ἐπειδή ἔτσι θέλησε ὁ ἄνθρωπος πού 
τήν συμπαρέσυρε μέ τήν πτώση του (Ρωμ. 8, 20). Ἡ θεολογία τοῦ Ἀπ. 
Παύλου τονίζει τό στενό δεσμό τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσης πού 
κινοῦνται μαζί μέσα στό χρόνο ἔχοντας ὡς κοινό σκοπό τή σωτηρία 
(Τζιάτζιου, 2008).Τό βασικό συμπέρασμα πού βγαίνει ἀπό αὐτά τά 
λόγια τοῦ Παύλου εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπαίτιος καί ὑπεύθυ
νος τόσο γιά τή δική του πτώση ὅσο καί γιά τή φθορά τῆς φύσης. 
Ἡ δική του σωτηρία ὅμως θά φέρει καί τή σωτηρία τῆς κτίσης. Μέ 
τήν παρακοή τοῦ πρώτου ἀνθρώπου ὁλόκληρη ἡ φύση ὑποτάχτη
κε, παρά τή θέλησή της, στή φθορά καί τίς μάταιες ἐπιδιώξεις τοῦ 
ἀνθρώπου, μία ἀπό αὐτές εἶναι καί ἡ λατρεία τῆς φύσης. Ὁ Παῦλος 
διαμαρτύρεται ἐναντίον ἐκείνων πού «ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν 
τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα» (Ρωμ. 1, 25). Πρόκειται γιά τήν εἰδω
λοποίηση τῆς φύσης ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μέ τή 
λατρεία εἴτε τοῦ συνόλου τῆς κτίσης εἴτε μερικῶν μόνο στοιχείων 
(Γαλάνης, 2008).

Σέ ὅλη τή θεολογία τῆς Κ.Δ. (ἐμφανέστερα ἀπό τήν Παλαιά) 
ἀναφέρεται ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον πού στηρίζε
ται στήν ὀρθή σχέση ἀνθρώπουΘεοῦ. Παράλληλα δίνεται τό μέτρο, 
ὁ χαρακτήρας καί ὁ σκοπός τῆς προαναφερόμενης σχέσης μέ βάση 
τήν Ἐνανθρώπιση καί τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ (Σολδᾶτος, 2014).

2.4.3 Στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, μέ μοναδικό τρόπο, ἀνέπτυξαν τή διδασκαλία 
γιά τό περιβάλλον, ἀκολουθώντας σέ γενικές γραμμές τήν Παλαιά 
καί τήν Καινή Διαθήκη, ἔχοντας στό κέντρο τῆς κτίσης τόν Ἰησοῦ 
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Χριστό. Ἐπαναλαμβάνουν τή βιβλική θέση ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ δη
μιουργός τοῦ κόσμου, μέ τήν προσθήκη ὅτι ὁ Θεός δέν ἄφησε τήν 
κτίση μετά τή δημιουργία, ἀλλά τήν σπλαχνίζεται καί μεριμνᾶ γι’ 
αὐτήν (Ἑρμᾶς). Ἀποδέχονται ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπεμβαίνει καί 
καταστρέφει τό φυσικό περιβάλλον, ἐπεμβαίνει καί καταστρέφει καί 
τό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ὑπό τή θεώρηση αὐτή, ὁ ρόλος τοῦ ἀνθρώπου 
ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία (Τσουράπας, 2015d).

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀργυρόπουλος (2010), οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ
κλησίας εἶχαν ἐγκαίρως ἐντοπίσει τήν πνευματική ὑπόσταση τῆς 
σύγχρονης οἰκολογικῆς κρίσης ὑπογραμμίζοντας τήν ἀλήθεια τῶν 
ἴσων δικαιωμάτων στή χρήση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί ὅτι γιά ὅλους 
τά πάντα εἶναι κοινά καί μάλιστα μόνον γιά νά ἀπολαμβάνουν τή 
χρήση τους καί ὄχι γιά νά τά ὑποτάσσουν στήν κατοχή καί τή κυρι
αρχία τους. Κατά τήν Μπουραντά (2011), οἱ Πατέρες τόνισαν  τήν 
ἀναγκαιότητα ἁρμονίας στή σχέση ἀνθρώπου καί φύσης καί ὑπέδει
ξαν τρόπους συνεργασίας, ἀνοίγοντας δρόμους πού ὀφείλει νά ἀκο
λουθήσει ὁ ἄνθρωπος γιά νά φθάσει μαζί μέ τήν κτίση στόν τελικό 
σκοπό πού εἶναι ἡ σωτηρία.

Σύμφωνα μέ τόν Μαρᾶ (2005), κεντρική θέση στή διδασκαλία τῶν 
Πατέρων ἔχει ἡ χριστοκεντρική θεώρηση τῆς κτίσης καί ἡ ἐσχατολο
γική προοπτική της. Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπισή Του προσέλα
βε τό ἀνθρώπινο σῶμα, δηλαδή τήν ὕλη γιά νά τήν σώσει (Γρηγόρι
ος Νύσσης). Σέ αὐτή τή διδασκαλία ἑστιάζεται γιά τούς Πατέρες ἡ 
δυνατότητα σωτηρίας τῆς κτίσης. Ὁ ἄνθρωπος, ἄν καί ἀποτελεῖ 
μέρος τῆς κτίσης, θεωρεῖται ὡς ὁ πρίγκιπας τῆς δημιουργίας πού θά 
ἔχει οὐσιαστικό ρόλο στή σωτηρία της ἀπό τή φθορά (Οἰκονόμου, 
1992). Κατά τήν πατερική παράδοση ἡ συνύπαρξη ἀνθρώπου καί 
κτίσης τοποθετεῖται σέ ἐπίπεδο ἐναρμόνισης καί συνοχῆς ἀνάμεσα 
στό αἰσθητό καί τό νοητό στοιχεῖο. Αὐτή ἡ θεώρηση δέν ἐπιτρέπει 
πολωτικό διαχωρισμό καί ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα στόν αἰσθητό καί 
τόν νοητό κόσμο, στήν ὕλη καί στό πνεῦμα. Τά δύο αὐτά στοιχεῖα 
συνθέτουν τήν κτιστή πραγματικότητα (Μπουραντά, 2011).

Οἱ ὁποιεσδήποτε συγκρούσεις διαρχικῶν στοιχείων κατακερ
ματίζουν τήν ἑνότητα κόσμου καί ζωῆς, τήν ὁποία δέχεται καί δια
κονεῖ ἡ Ἐκκλησία. Ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων στό σημεῖο αὐτό 
ἔχει ἐπαναστατικό χαρακτήρα καί μπορεῖ νά ἑνοποιεῖ ἕναν κόσμο 
πολλαπλῶν εἰδώλων στή φυσική καί ἱστορική πραγματικότητα. 
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Καί ἡ ὀρθόδοξη Παράδοση ἔρχεται νά  διακηρύξει ὅτι οἱ πνευμα
τικές καί οἱ ὑλικέςσωματικές λειτουργίες δέν βρίσκονται σέ διαρ
χική σύγκρουση, ἀλλά σέ συμπληρωματική σχέση (Σινάκος, 2003· 
Μπουραντά, 2011).

Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἄποψη, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά 
ἑρμηνεύσει τή στάση τῶν Πατέρων, ἀλλά καί τῆς σημερινῆς Ὀρθο
δοξίας γιά τό περιβάλλον, μέ βάση τίς ἱστορικές καί τίς κοινωνικές 
συνθῆκες πού βίωσαν οἱ ὀρθόδοξοι λαοί. Σύμφωνα μέ αὐτή τή θέση, 
ἡ Ὀρθοδοξία ἔδειξε ἰδιαίτερη εὐαισθησία γιά τό φυσικό περιβάλλον 
καί ἔλαβε σοβαρά ὑπόψη της τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τά ἔμψυχα 
καί τά ἄψυχα στοιχεῖα τῆς φύσης, ἐπειδή ἐπικράτησε καί βιώθηκε 
κυρίως στούς ἀγροτοκτηνοτροφικούς καί μή τεχνικούς πολιτισμούς 
τῆς Ἀνατολῆς (Φιλοθέου et al., 1994· Μαρᾶς, 2005). Αὐτές οἱ συνι
στῶσες στίς ἀπαρχές τοῦ ἀνατολικοῦ Χριστιανισμοῦ ἀποτέλεσαν τή 
βάση γιά τίς μετέπειτα θέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας γιά τό βιομηχανικό 
καί τό μεταβιομηχανικό πολιτισμό.

2.4.4 Οἱ Ἅγιοι καί τό περιβάλλον

Ἐκτός ἀπό τά κείμενα τῶν Πατέρων, τά ὁποῖα ἴσως νά φαντάζουν 
κάπως θεωρητικά, ὁ Χριστιανισμός προβάλλει καί πρακτικά πα
ραδείγματα μέσα ἀπό τούς Ἁγίους. Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων πέρα ἀπό 
παραδείγματα σωτηρίας ἀποτελοῦν καί παραδείγματα ἁρμονικῆς 
συνύπαρξης τοῦ ἀνθρώπου μέ τή φύση (Λυσίκατος, 1999· Σιδηρᾶς, 
2014).  Ἡ ἄσκηση τῶν Ἁγίων ὡς προσπάθεια ἐπιστροφῆς στό «κατά 
φύσιν» ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καί προσπάθεια ἐπιστροφῆς στήν 
ἀρχική κατάσταση ἁρμονίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον. 
Μέσα στούς βίους τῶν Ἁγίων φαίνεται ἡ συμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τά φυτά, τά ζῶα καί γενικότερα κάθε στοιχεῖο τῆς δημιουργίας 
(Μπαλατσούκας, 1996).  Πρόκειται γιά ἕνα πρότυπο μείωσης τῶν 
ὑλικῶν ἀναγκῶν μέ κύριο χαρακτηριστικό τή λιτότητα. Στήν προ
οπτική αὐτή ὁ μοναχισμός πρόβαλε ἕνα παράδειγμα ζωῆς ἀπόλυτα 
συμβατό μέ τό φυσικό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ἀναπτύχθηκε 
(Μαρᾶς, 2005).

Ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη τήν ὁποία βιώνουν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, 
εἶναι διαφορετική ἀπό τήν ἀγάπη πού προβάλλει ὁ κόσμος. Ἡ 
ἀγάπη τοῦ Ἁγίου εἶναι ἀγάπη πού ἀγκαλιάζει καί ἁγιάζει ὁλόκληρη 
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τή φύση, περιλαμβάνοντας ἀκόμα καί τήν ἀγάπη πρός τό ἐχθρικό 
στοιχεῖο. Κάτι τέτοιο, ὅσο καί ἄν φαίνεται δύσκολο γιά τόν πε
πτωκότα ἄνθρωπο, ἀποτελεῖ σύμφωνα μέ τόν καθηγητή Μπαλα
τσούκα (1996) «βασικό χρέος στόν ἄνθρωπο τῆς Ἐκκλησίας, γιατί 
στηριζόμενος σ’ αὐτήν τήν ἀγάπη μπορεῖ νά σταθεῖ ἀντικειμενικά 
καί σωστά ἀπέναντι στόν συνάνθρωπο καί στόν φυσικό κόσμο».

Οἱ Ἅγιοι δέχονται τόν κόσμο εὐχαριστιακά ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ καί 
λαμβάνουν τήν ὀρθή θέση ἀπέναντί του. Ἐπαναφέρουν τόν ἑαυτό 
τους στήν ἁρμονική, ἀγαθή καί φιλική σχέση μέ τόν κόσμο, ὅπως 
ζοῦσαν στήν προπτωτική κατάσταση, καθώς δέχονται τή φύση 
ὡς εὐλογία καί τήν ἀναφέρουν στόν Δημιουργό Θεό (Τσουράπας, 
2015e).

2.4.5 Στή βυζαντινή τέχνη

Καλλιέργεια αἰσθήματος σεβασμοῦ πρός τό φυσικό περιβάλλον 
προσφέρεται ἐπίσης καί ἀπό τήν αἰσθητική πού ἀνέπτυξε ἡ καλ
λιέργεια τῶν τεχνῶν μέσα στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ὀρθόδοξη 
ἀρχιτεκτονική μέ τά καλλιτεχνικά της ἀριστουργήματα εἶναι τέλεια 
ἐναρμονισμένη τόσο μέ τήν ἀνθρώπινη αἰσθητική ὅσο καί μέ φυσικό 
τοπίο, τό ὁποῖο δέν ἀλλοιώνεται (Στύλιος, 1987). Ἐξαίρετα δείγματα 
σεβασμοῦ τῆς ὕλης καί ὡραιότητας ἀποτελοῦν οἱ ὀρθόδοξοι Ναοί, 
εἰδικά παλιότερης ἐποχῆς, τόσο γιά τήν ἀρχιτεκτονική ὅσο καί γιά 
τήν ἐξωτερική τους διακόσμηση. Οἱ πρῶτες ὕλες καί τά οἰκοδομικά 
ὑλικά λαμβάνονταν ἀπευθείας ἀπό τή φύση καί οἱ ἀρχιτέκτονες 
μεριμνοῦσαν στό «δέσιμο» τοῦ Ναοῦ μέ τό φυσικό τοπίο καί ποτέ 
τό ἀντίστροφο, τήν ἐπιβολή δηλ. τοῦ κτίσματος στόν χῶρο (Μαρ
καντώνης, 2011).

Κατά τόν Γιαννούλη (χ.χ.), ἡ ἀπεικόνιση καί ἀποτύπωση τῆς 
φύσης καί τῶν ὄντων πού ὑπάρχουν σ’ αὐτή, ἀπετέλεσε ἀπό τούς 
ἀρχαιότατους χρόνους ἀντικείμενο δημιουργικῆς ἐνασχόλησης τοῦ 
ἀνθρώπου καί ἔκφραση τῶν βαθύτερων αἰσθημάτων του γιά τό πε
ριβάλλον μέσα στό ὁποῖο ζεῖ. Στήν τέχνη11 πού δημιουργήθηκε μέ 
τήν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ἀπεικόνιση τῆς φύσεως πε

11. Περισσότερα γιά Τέχνη καί Περιβάλλον στό: Περιβάλλον καί Τέχνη Β΄. Ἡ 
εὐαισθησία τῶν καλλιτεχνῶν προϊδεάζει γιά τά μελλούμενα (Ἑλληνική Ἑταιρεία 
Πε ριβάλλοντος & Πολιτισμοῦ στό http://goo.gl/y1WUxh).
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ριλαμβάνεται ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα πού πλαισιώνει τήν ἐξεικόνι
ση τῶν θείων γεγονότων τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης. Στήν 
ἀρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, ψηφιδωτά, εἰκονογραφημένα 
χειρόγραφα, κ.λπ. τά στοιχεῖα τῆς φύσης, βουνά, δένδρα, ποταμοί, 
θάλασσα, ζῶα, ἄνθη, πουλιά, ψάρια παρουσιάζονται μέ ἰδιαίτερη 
ἔμφαση καί ρεαλισμό, ἐνταγμένα ὅμως σέ ἕνα πλαίσιο συμβολισμοῦ 
καί ἀλληγορίας. Μέ αὐτόν τόν τρόπο γίνεται περισσότερο ἀντι
ληπτή ἡ σημασία τῆς ἐπίδρασης τοῦ περιβάλλοντος στή διαμόρφω
ση τῆς βυζαντινῆς τέχνης, ἀναγνωρίζονται τά περιβαλλοντικά χα
ρακτηριστικά πού τή διέπουν καί συνειδητοποιεῖται ἡ σχέση πού 
ὑπάρχει ἀνάμεσα στή θρησκεία, τήν τέχνη καί τόν πολιτισμό μέ τό 
περιβάλλον (Π.Ι.Κ., 2015).

Ἡ Ἐκκλησία τόλμησε νά ἀπεικονίσει12 στούς χώρους λατρείας της, 
τή φύση καί τά ὄντα πού ὑπάρχουν σέ αὐτή, γιατί μελετώντας καί 
θαυμάζοντας τήν κτίση ὁ ἄνθρωπος ἀνάγεται στόν Κτίστη καί στή 
δοξολογία τοῦ Δημιουργοῦ τῶν ὅλων, καθιστώντας τή Θεολογία καί 
τό σωτηριολογικό της κήρυγμα εὔληπτο καί κατανοητό. Στίς παλαιο
χριστιανικές Βασιλικές τά δάπεδα διακοσμήθηκαν μέ τέτοιο τρόπο 
ὥστε νά ὑπενθυμίζουν στόν ἄνθρωπο τήν ὀμορφιά τῆς δημιουργίας 
καί τῆς φύσεως μέσα στήν ὁποία ὁ Θεός ἔβαλε τόν ἄνθρωπο.

Ὅπως διαπιστώνει ὁ Γιαννούλης (χ.χ.), ἡ βυζαντινή τέχνη, ὄντας 
τέχνη πνευματικῆς διακονίας, ἀνάγει διά τῆς παραστάσεως τοῦ 
κόσμου τῆς Δημιουργίας στήν ἔννοια τοῦ Ὑπερβατικοῦ κόσμου καί 
τοῦ Κυρίου καί Δημιουργοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ. Δέν προσπαθεῖ νά κα
ταγράψει ὅ,τι βλέπει ἀλλά κυρίως νά ἑρμηνεύσει ὅ,τι βλέπει, ἀπο
τυπώνοντας στούς τοίχους, τά δάπεδα καί στά χειρόγραφα ὄχι μιά 
στεῖρα ἀπομίμηση τοῦ κόσμου αὐτοῦ καί τῆς φύσης πού θά ὁδη
γοῦσε σέ ἐκκοσμίκευση, ἀλλά νά τονίσει τήν ὕπαρξη τοῦ ὑπερβατι
κοῦ κόσμου μέσα στόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος καί ἡ κτίση φωτίζεται καί 
διασώζεται συναγμένη γύρω ἀπό τόν Σωτήρα Χριστό.

Κατά τήν Κυριλλίδου (2006), ἡ κεντρική σκέψη τῆς Ὀρθοδοξίας 
συναντᾶται στήν ἁγιογραφία ὅπως καί σέ κάθε μορφή ἐκκλησια

12. Στήν ἀπεικόνιση τῆς Μελλούσης Κρίσεως σέ τοιχογραφία τοῦ 15ου αἰ. στό 
καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βορονέτς τῆς Ρουμανίας, παρουσιάζονται ἡ Γαῖα καί 
ὁ Ὠκεανός προσωποποιημένοι, ὡς γυναίκα καί ἄνδρας, νά παραδίδουν τίς ψυχές 
στόν ἄγγελο, ὑποδηλώνοντας πώς ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων περνάει ἀπό τά 
«χέρια» τῆς φύσης (Ware, 2008).
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στικῆς τέχνης, ἀλλά μέ τήν ἀποκαταστημένη ἁρμονία καί εἰρήνη 
τῆς μεταμορφωμένης, ἀνακαινισμένης κτίσης. Κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη 
πρός τόν Θεό, πρός τόν συνάνθρωπο καί πρός τήν κτίση, ἡ ὁποία 
ὡς δημιουργία τοῦ Θεοῦ ἀξίζει σεβασμό καί φροντίδα. Οἱ ἁγιογράφοι 
δέν προσπαθοῦν νά ἀναπαραστήσουν τή φύση φωτογραφικά. Γιά 
παράδειγμα, παρατηρεῖται  ὅτι τά πρόσωπα δέν φωτίζονται ἀπό 
κάποια πηγή φωτός, δέν δημιουργοῦν σκιές, γιατί, ὄντας μέσα στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πλέουν μέσα στό θεϊκό φῶς πού εἰσχωρεῖ παν
τοῦ. Οἱ εἰκόνες εἶναι σάν σηματοδότες στόν δρόμο πρός τήν καινή 
κτίση, καί ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «νά ἀφήσουμε πίσω μας 
τόν παλιό ἄνθρωπο, καί νά μεταμορφωθοῦμε σέ ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ 
δηλαδή τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό τόν συνάνθρωπο καί τή φύση» 
(Κολ. 3, 910).

2.4.6 Στήν ὑμνογραφία

Μέσα ἀπό τούς ὕμνους τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας οἱ πιστοί διδάσκονται γιά τό περιβάλλον, ἀνακαλύπτουν 
τόν «Κτίσαντα» καί διαμορφώνουν περιβαλλοντική συνείδηση. 
Ἡ ὑμνογραφία13 ὁδηγεῖ στόν ΠρῶτοΟἰκολόγο, τόν Δημιουργό 
τῶν ἁπάντων (Ψαριώτης, 2001). Ἔτσι, ἡ κτίση παρουσιάζεται ὡς 
ἔργο «τῶν χειρῶν Αὐτοῦ» μέ σκοπό τήν ἀγαπητική σχέση Θεοῦ
ἀνθρώπουπεριβάλλοντος.

Κατά τόν ἑορτασμό τῆς Ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου, τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο στήν προσπάθειά του νά συμβάλλει στή φιλοπεριβαλ
λοντική καλλιέργεια τῶν πιστῶν καί στήν οἰκολογική τους ἀγωγή 
καί παιδεία καθιέρωσε τήν «Ἱερά Ἀκολουθία ὑπέρ προστασίας τοῦ 
Περιβάλλοντος». Μέ τήν ἀκολουθία αὐτή οἱ χριστιανοί συνειδητο
ποιοῦν καί λειτουργικά τήν ἀνάγκη γιά θερμή προσευχή ὑπέρ τῆς 
προστασίας τοῦ περιβάλλοντος ἀπό τίς καταστροφές, τίς ὁποῖες οἱ 
ἴδιοι προξενοῦν καί στή συνέχεια ἐντάσσουν τήν οἰκολογική δράση 
στήν καθημερινότητά τους (Σολδᾶτος, 2014). Πρόδηλο τό παράδο

13. Περισσότερα στά λειτουργικά ἐκκλησιαστικά βιβλία (Ψαλτήριο, Μη
ναῖα, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο κ.ἄ.) καθώς καί: Δοσίθεος, Ἀρχιμανδρίτης. (2005). 
Ὀρθοδοξία καί Φυσικό Περιβάλλον. Εὐρυτανία: Ἱερά Μονή Παναγίας Τατάρνης 
καί Ψαριώτης, Θ. (2001). Τό φυσικό περιβάλλον στήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἀθήνα: 
Γρηγόρης.
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ξο· ὁ ἄνθρωπος παρακαλεῖ τόν Δημιουργό νά προστατεύσει τή φύση 
καί τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τίς συμφορές πού ὁ ἴδιος προκαλεῖ.

2.5 Περιβάλλον καί ἐκκλησιαστική πρακτική

Τά τελευταῖα χρόνια, οἱ προσπάθειες νά διευκρινιστεῖ ἡ σχέση 
τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τό περιβάλλον ἔχουν περιοριστεῖ σέ ἕνα γενικό
θεωρητικό ἐπίπεδο. Τά συνέδρια καί συμπόσια πού ἔχουν πραγμα
τοποιηθεῖ μέ θέμα τό συγκεκριμένο ἀντικείμενο, ἀλλά καί ἄλλες 
ἀνάλογες πρωτοβουλίες, ἔχουν δώσει μέν μιά ἰδιαίτερη ὤθηση στόν 
διάλογο μεταξύ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐπιστημόνων καί πολι
τικῶν, ἔχει παραμείνει δέ σέ ἕνα γενικό πεδίο χωρίς νά συνδέεται 
μέ συγκεκριμένες ἐμπειρίες ἀλλά καί χωρίς νά γίνεται κτῆμα ἑνός 
εὐρύτερου κοινοῦ, ἄμεσα ἐνδιαφερόμενου, εἴτε ἀπό τόν χῶρο τῆς 
Ἐκκλησίας εἴτε ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης καί τῶν περιβαλλον
τικά εὐαισθητοποιημένων ὁμάδων.

Τό ἐρώτημα τοῦ κατά πόσο ἡ περιβαλλοντική διαχείριση συνάδει 
μέ τή χριστιανική πίστη καί πρακτική τίθεται πολύ συχνά καί στούς 
κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως πολύ χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ 
Ζηζιούλας (2002b), δύο εἰδῶν χριστιανοί ἀντιδροῦν στήν ἀνάμει
ξη τῆς Ἐκκλησίας σέ ζητήματα οἰκολογίας: α) ἐκεῖνοι πού ἀντι
μετωπίζουν ὅ,τι ὑλικό ὡς προσωρινό καί δευτερεῦον, πιστεύοντας 
στήν ἀξία μόνο τῆς μετά θάνατον ζωῆς καί β) ἐκεῖνοι πού θεωροῦν 
ὅτι τό πρόβλημα εἶναι τεχνοκρατικό, ἐπιστημονικό καί πολιτικό, 
ἄρα καμία σχέση δέν μπορεῖ νά ἔχει μέ αὐτό ἡ Ἐκκλησία. 

Ἡ παραπάνω σχέση διερευνᾶται καί σέ ἐμπειρικό ἐπίπεδο καί 
ἰδιαίτερα ἡ ἁρμονία Ὀρθόδοξης μοναστικῆς ζωῆς καί περιβαλλον
τικῆς προστασίας, ἡ ὁποία προτείνεται ὡς «καλή πρακτική» περι
βαλλοντικῆς διαχείρισης. Τό βασικό συμπέρασμα πού προκύπτει 
εἶναι ὅτι οἱ δραστηριότητες αὐτές εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσες 
ἀλλά παραμένουν ἀσυντόνιστες, ἀπρογραμμάτιστες καί περιο
ρισμένης ἐμβέλειας (Γκέκας et al., 2005). Ἀκόμη καί σήμερα, στή με
ταμοντέρνα ἐποχή, ἀναδεικνύεται ἡ σχέση αὐτή ὥστε, λόγου χάρη, 
ἡ τέλεση ἁγιασμοῦ κατά τά ἐγκαίνια κάθε ἐμπορικῆς ἐπιχείρησης νά 
ἀποτελεῖ μιά συνηθισμένη πρακτική.

Ὁ Οἰκονόμου (1994) θεωρεῖ ὅτι πέρα ἀπό τή θεία Λειτουργία μέ 
τίς διάφορες μορφές της (Ἰω. Χρυσοστόμου, Μεγ. Βασιλείου, Προ
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ηγιασμένων Δώρων, Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου κ.ἄ.) πού εἶναι οἱ 
κεν τρικές λατρευτικές συνάξεις μαζικῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν 
καί οἱ ὁποῖες ἐνσωματώνουν αἰτήματα γιά καιρούς εἰρηνικούς καί 
τήν «εὐφορία τῶν καρπῶν τῆς γῆς», οἰκολογική ἀγωγή ἀπορρέει 
καί ἀπό κάθε ἄλλη ἐκκλησιαστική ἀκολουθία. Ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι ἡ 
περιβαλλοντική πρακτική τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας διαμορφώνει 
χριστιανική ἠθική καί οἰκολογική συμπεριφορά σημειώνοντας: «Ἡ 
ἀρχαιότατη γιά τούς χριστιανούς οἰκολογική ἀγωγή εἶναι ἄρρηκτα 
ἐνσωματωμένη στή σωτηριολογική ἀγωγή· δέν λειτουργεῖ αὐτο
τελῶς, ἀλλά ὡς παράγωγο τῶν δογματικῶν ἀρχῶν, πού ἐκφράζον
ται πρακτικά ὡς λειτουργική πράξη καί ἀτομική καί κοινωνική συμ
περιφορά». O Ἀθανασάκης (1996) πιστεύει ὅτι ἡ παράδοση τῆς 
Ὀρθοδοξίας προσφέρει τή θεωρητική βάση γιά μιά προσπάθεια κα
τανόησης τῆς περίπλοκης οἰκολογικῆς κρίσης, χωρίς νά ἐκτρέπεται 
πρός ἕνα νέοἀνιμισμό14, δηλαδή πρός ἕνα εἶδος θεοποίησης τῆς 
φύσης. Ἐκτός ἀπό τήν ἀγάπη γιά τή φύση, μέσῳ τῆς ἐκκλησια
στικῆς ἱστορίας καί τῶν τοπικῶν ἐθίμων, δύναται ἡ θρησκευτική 
ἀγωγή νά συμβάλει σέ ἀειφορικές πρακτικές χάρη στήν ἀναβίωση 
τῆς τοπικῆς γνώσης καί τῶν ἐθίμων πού ἀλλιώτικα θά περνοῦσαν 
στό παρελθόν (Cox, 2000· UNESCO, 2005).

Ἡ Ἐκκλησία, κυρίως μέσα ἀπό τά μυστήριά της, συντελεῖ στα
διακά τόν ἀφθαρτισμό ὅλου τοῦ κόσμου μέ τή δράση τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος (Μεταλληνός, 1988). Στή λατρεία χρησιμοποιοῦνται καί 
συγχρόνως τιμοῦνται στοιχεῖα τῆς φύσης, ὅπως τό νερό, τό κρασί, 
τό λάδι, τό σιτάρι/ἄρτος, τό κερί, τό θυμίαμα, τό φῶς κ.ἄ. Μέ τή 
χρήση τῶν ὑλικῶν αὐτῶν στοιχείων μέσῳ τῶν ὁποίων ἐκδηλώνεται 
ἡ θεία χάρη τεκμηριώνεται ἡ θρησκευτική ἀξία καί σπουδαιότητα 
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος (Οἰκονόμου, 1994). Ἡ καλλιέργεια περι
βαλλοντικοῦ ἤθους ἀπό τούς πιστούς πραγματοποιεῖται μέ τή συμ
μετοχή τους στή θεία λατρεία, στήν ὁποία συμμετέχουν ἐνεργητικά 

14. Μέ τόν ὅρο ἀνιμισμός ἐννοεῖται ἡ ἀρχέγονη ἀνθρώπινη θρησκεία, ἡ 
ὁποία θεμελιώνεται στήν πεποίθηση τῆς ὕπαρξης πνευματικῶν ὑπάρξεων πού 
ἐμψυχώνουν κάθε μορφή καί ἐκδήλωση τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἡ βάση τοῦ ἀνιμι
σμοῦ εἶναι ἡ ἄποψη ὅτι ὑπάρχει ἕνα πνευματικό βασίλειο τό ὁποῖο μοιράζονται οἱ 
ἄνθρωποι μέ τό σύμπαν. Ἡ θεμελιώδης ἄποψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι, τά φυτά, τά ζῶα 
καί τά οὐράνια σώματα κατέχουν ψυχή ἀνεξάρτητη ἀπό τή φυσική ὕπαρξη εἶναι 
κεντρική στόν Ἀνιμισμό (Wikipedia).
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μέ ὅλες τίς αἰσθήσεις τους, μέσῳ τῶν παραπάνω ὑλικῶν στοιχείων. 
Ὅλες οἱ αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι «ἀνοιχτές» καί συμμετέχουν 
στά τελούμενα· ὅραση (ἁγιογραφίες), ἀκοή (ὕμνοι), γεύση (θεία Κοι
νωνία), ὄσφρηση (θυμίαμα), ἁφή (θαύματα) (Μαρκαντώνης, 2011· 
Παπανικολόπουλος, 2013).

Σύμφωνα μέ τόν Σολδᾶτο (2014), στό ἐκκλησιαστικό βιβλίο «Εὐ
χολόγιο» φαίνεται καθαρά τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν 
ὑλική δημιουργία, ἄψυχη καί ἔμψυχη. Περιλαμβάνει εὐχές πού ἐπι
καλοῦνται τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά χάρη τοῦ ἀνθρώπου, τῶν φυ
τῶν, ζώων, καιρικῶν συνθηκῶν. Φαίνεται ὅμως καί ἡ εὐθύνη τοῦ 
ἀνθρώπου γιά τήν κακοπάθεια τῆς κτίσης. Ἔτσι ὁ σκοπός τῶν εὐ
χῶν αὐτῶν, ἀλλά καί ὅλης τῆς προσευχῆς καί τῶν ἱερῶν Μυστηρίων 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά ἐπανεντάξει τόν ἄνθρωπο καί τήν κτίση 
στή θεραπευτική ἐπενέργεια τῆς Θείας Ἐνέργειας (Θεοδώρου, 1986· 
Τζέρπος, 2004· Δοσίθεος, 2005).

Ὁ παραπάνω προβληματισμός γιά τήν εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου, 
κατά τόν Καλλιακμάνη (2003) συνίσταται στό ὅτι ὑπάρχει διαφορά 
στόν τρόπο ζωῆς καί σκέψης τῶν ἀνθρώπων τῶν σύγχρονων κοι
νωνιῶν. Παλαιότερα, τά πράγματα ἦταν πιό ξεκάθαρα, πιό ἁπλά. 
Οἱ κάτοικοι τῆς ὑπαίθρου, πού ἡ ζωή καί ἡ σοδειά τους ἦταν ἐξαρ
τημένη ἀπό τίς φυσικές συνθῆκες στρέφονταν εὐκολότερα στόν 
Θεό, τόν παρακαλοῦσαν καί τόν ἐμπιστεύονταν γιά τό αὔριο πού 
ἦταν ἀβέβαιο, ἐνῶ ἡ πίστη τους ἦταν ἁγνή καί ἄδολη σέ ἀντίθεση 
μέ τόν ἀστό πού ἔψαχνε τήν πίστη στόν ἑαυτό του. Ἀντίστοιχα καί 
σήμερα, ὁ κάτοικος τῆς πόλης φαίνεται νά ἐγκαταλείπει τήν πίστη 
στίς δικές του δυνάμεις, ἀφοῦ ἡ μόλυνση δέν τόν ἀφήνει οὔτε νά 
ἀναπνεύσει. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ ἦταν ἀποδεκτή καί φυσική σέ 
παλαιότερες κοινωνίες καί ὄχι ἀποτέλεσμα ἔρευνας.

2.5.1 Ἡ περίπτωση τῆς Ρόδου

Εἰδικότερα, καί μέ βάση τήν καταγραφή τοῦ Σησαμάκη (2011), 
ἡ ἔντονη θρησκευτικότητα τῶν κατοίκων τῆς Ρόδου ἐκδηλώνεται 
κατά τούς προχριστιανικούς χρόνους, συνεχίζεται δέ ἀνελλιπῶς καί 
στή σύγχρονη ἐποχή. Τό νησί δέχτηκε τή χριστιανική διδασκαλία 
ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί ἔκτοτε πλῆθος Ἱ. Ναῶν ἀνεγείρονται 
ἀπό τούς χριστιανούς. Ἡ μεγάλη πυκνότητα τῶν σωζόμενων ἐκκλη
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σιαστικῶν κτισμάτων καί ἡ γεωγραφική τους ἐξάπλωση στό σύνολο 
τοῦ νησιοῦ, ἀκόμα καί σέ δύσβατα σημεῖα τῶν ὀρεινῶν ὄγκων, φα
νερώνουν τήν ἔντονη πνευματική καί θρησκευτική ζωή τῶν προη
γούμενων αἰώνων καί τήν συνύφανσή της μέ τή γεωργική ζωή. Ἡ 
θεία λατρεία καί τό ἑορτολόγιο μέσα στόν ἐκκλησιαστικό ἐνιαυτό, 
ὁ κύκλος τῶν τεσσάρων ἐποχῶν τοῦ ἔτους, οἱ καιρικές συνθῆκες 
καί τό φυσικό περιβάλλον, σηματοδοτοῦν ἀσχολίες, συμπλέκον
ται μέ τή διατροφή καί τή διασκέδαση, κωδικοποιοῦν πρακτικές 
καί δημιουργοῦν ἑορταστικές «νησίδες» ἐργασιακῆς ἀνάπαυλας καί 
χαρᾶς. Ὅλα τά παραπάνω, φιλτραρισμένα μέσα ἀπό τήν ἀλλη
λεπίδραση ἀνθρώπου, περιβάλλοντος καί θείας Λατρείας, ἀποτε
λοῦν οὐσιαστικά τήν «γεννήτρια» τῆς παραδοσιακῆς ζωῆς. Στήν 
πραγματικότητα, ἡ «συνύπαρξη» αὐτή ἦταν καί εἶναι μιά ἀέναη 
πάλη ἀνθρωπογενοῦς καί φυσικοῦ περιβάλλοντος μέ τό πρῶτο νά 
χρησιμοποιεῖ καί νά διεκδικεῖ, ἐνῶ τό δεύτερο νά ὑποχωρεῖ ἄλλο
τε μόνιμα καί ἄλλοτε πρόσκαιρα καί νά ἐπαναδιεκδικεῖ τόν χῶρο 
του μόλις ἡ ἀνθρώπινη δραστηριότητα ἀδρανήσει ἤ ἐκλείψει. Ὅπως 
ἐπισημαίνουν οἱ Κοσμᾶς et al. (2006) καί Δικηγοροπούλου (2011) ἡ 
ἐγκατάλειψη τῆς ὑπαίθρου λόγῳ τῆς ἀστυφιλίας καί ἡ γενικότερη 
στροφή σέ τομεῖς ἐκτός τῆς γεωργίας, σέ πολλές περιπτώσεις ὁδη
γεῖ σέ ἀποκατάσταση τῶν φυσικῶν συστημάτων.

Ὁ ἄνθρωπος διαχρονικά, ἄν καί ἐξοπλισμένος μέ ποικίλα τεχνικά 
μέσα καί κυρίως μέ νοημοσύνη, ἀντιλαμβάνεται πολλές φορές τήν 
μικρότητα καί τήν ἀδυναμία του, προσβλέποντας στή θεία βοήθεια 
σέ κάθε δυσκολία πού συναντᾶ. Παράγει καί προσφέρει ὡς ἀντίδωρο 
ἤ ἐκχύλισμα ἀγάπης τά «συστατικά» πού χρησιμοποιοῦνται στή θεία 
λατρεία. Μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο, ἡ τέλεση τῆς θείας λατρείας καί 
ἡ συμμετοχή στά θεῖα μυστήρια συνιστοῦν μαζί μέ τά φυσικά ἀγαθά, 
ἀπαραίτητα συστατικά στοιχεῖα σέ κάθε στάδιο τοῦ κύκλου τῆς ζωῆς 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τό ξεκίνημα ἕως καί τό τέλος. Συγκεκριμένα:

* Βάπτιση: νερό, ἐλαιόλαδο καί Ἅγιον Μύρο15.

15. Ἅγιον Μύρο ὀνομάζεται ἕνα μεῖγμα λαδιοῦ καί 57 διαφορετικῶν φαρμα
κευτικῶν φυτῶν καί ἀρωματικῶν οὐσιῶν, τό ὁποῖο παρασκευάζεται κατ’ ἀρχαῖο 
προνόμιο ἀποκλειστικά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, κάθε δέκα περίπου χρόνια, 
καί κατόπιν ἀποστέλλεται σέ ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, προκειμένου νά 
χρησιμοποιηθεῖ κατά τό μυστήριο τοῦ χρίσματος (μετά τή βάπτιση). Τά κυριότε
ρα συστατικά εἶναι: ἀγγελική, ἀριστολοχία, ἄσσαρο, βαλσαμέλαιο, βατάνι ἄκαι
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* Ἐκκλησιασμός παιδιῶν καί ἐνηλίκων: προσκόμιση στήν Ἐκ
κλησία τοῦ πρόσφορου καί τοῦ κρασιοῦ16 γιά τήν τέλεση τῆς θείας 
εὐχαριστίας, φυσικῶν ρητινῶν γιά τό θυμίαμα, ἐλαιόλαδου γιά τό 
καντήλι ἀλλά καί γιά τήν ἀνώνυμη βοήθεια πρός τούς ἐνδεεῖς συν
ανθρώπους. 

* Λιτανεῖες: γιά τόν ἁγιασμό τῆς φύσης ἤ τήν ἀνομβρία, μέ εἰκόνες 
καί τόν τίμιο Σταυρό μέ πάνδημη συμμετοχή.

* Θρησκευτικές ἑορτές: μέ τήν προσφορά λουλουδιῶν γιά τόν 
καλλωπισμό τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς εἰκόνας τῆς ἑορτῆς, ἄρτοι καί 
ἀρώματα γιά τήν εὐωχία τῶν πιστῶν, καθώς καί τήν προσκόμιση 
τῶν ἀπαρχῶν17.

* Ἀρραβώνας καί γάμος: μέ τόν κυρίαρχο ρόλο τῶν στεφάνων 
ἀπό λουλούδια τοῦ κρασιοῦ καί τοῦ μελοκάρυδου.

* Κηδεία: λουλούδια, λάδι καί κρασί, τά τελευταῖα συστατικά πού 
συνοδεύουν τήν ἔξοδο τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά ἐπίγεια, ἀλλά καί τό 
χῶμα ὡς ὕστατο συστατικό νά ὑπενθυμίζει τήν φθαρτότητα ἀλλά 
καί τήν προέλευση τοῦ ἀνθρώπινου σώματος.

ρο, δρόγες, ἐλαιόλαδο, ἐλένιο, ἐχινάνθη, ζινγκίβερη, ζουτομπά, ἴριδα, καγχρεά, 
κανέλα, καρποβάλσαμο, καρυοφύλλι, κάσσια μαύρη, κελτικό, κιννάμωμο, κόρο, 
κρασί, κύπερι, λάβδανο, μάκαρι, μαστίχα Χίου, ματλαία ἐλαίου, μητζοκοκκαμύρα, 
μυροβάλανο, νάρδος, ξυλοβάλσαμο, πέτιτο, πιπέρι μαῦρο, ροδέλαιο (ἀποστέλλε
ται ἀπό τό Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας), σάψιχο, σμύρνα, στάχο, στύρακας, τερε
βινθίνη, τζιτζίβερι, φύλλα ἰνδικοῦ. Βασικό συστατικό ἐπίσης εἶναι καί ὁ μόσχος, 
φυσική ἀρωματική οὐσία πού ἐξάγεται ἀπό τόν ἀδένα ἑνός εἴδους ἐλαφιοῦ καί 
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πιό ἀκριβά συστατικά τῆς ἀρωματοποιίας (http://goo.gl/
aUAGGC).

16. Στή Ρόδο, τό συγκεκριμένο αὐτό κρασί ἀναφέρεται ὡς «ἀπάτι» καί πα
ρασκευάζονταν μέ περισσή φροντίδα καί ἰδιαίτερες διαδικασίες. Οἱ ρῶγες τῶν 
σταφυλιῶν «ἔσπαγαν» μέ τά χέρια καί ὄχι μέ τά πόδια [ἀπάτη(ι)το] ὅπως συ
νηθίζεται, ὡς ἔνδειξη σεβασμοῦ καί εὐλάβειας. Περισσότερα στό: Σησαμάκης, Ν. 
(2013). Ὀργάνωση τοῦ Μουσείου Ἀγροτικῆς Κληρονομιᾶς Νοτίου Αἰγαίου στίς 
Φάνες Ρόδου (Μελέτη). Ρόδος: Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου.

17. Πρόκειται γιά τό ἀρχαιοελληνικό ἔθιμο τῶν «ἀπαρχῶν» (ἀπό + ἀρχή) τό 
ὁποῖο υἱοθετήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία (βλ. Ἔξ. 23, 19 καί 34, 26). Ἦταν ἡ προ
σφορά τῶν πρώτων καρπῶν, τοῦ νέου, «ἀμόλυντου» ἀκόμα προϊόντος, γιά νά 
εὐλογηθεῖ ὅλη ἡ ποσότητα τῶν καρπῶν. Οἱ «ἀπαρχές», συνεχίζονται ἀκόμα καί 
σήμερα, μέ τήν προσφορά τῶν πρώτων σταφυλιῶν, τοῦ ἄρτου ἀπό τό πρῶτο 
σιτάρι, τήν εὐλογία τοῦ τυριοῦ τό Πάσχα, ἐνῶ σέ ἄλλους τόπους προσφέρουν 
στόν Ναό τό πρῶτο λάδι τῆς χρονιᾶς, ὡς εὐχαριστήρια ἀλλά καί εὐχετήρια προ
σφορά τοῦ ἀνθρώπου στόν Θεό.
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* Μνημόσυνο: προσφορά τῶν κολλύβων, τά ὁποῖα συνήθως 
ἀποτελοῦνται ἀπό βρασμένο σιτάρι, ρόδι, ξηροί καρποί (ἀμύγδαλο, 
καρυδόψιχα, φουντούκια) σταφίδα, κ.ἄ.

Ἡ θεία εὐλογία θεωρεῖται ἀπαραίτητη γιά τήν εὐημερία τοῦ κοι
νωνικοῦ συνόλου, τήν εὐφορία καί εὐγονία τῆς φύσης. Ἀνάλογα μέ 
τήν ἐποχή καί τίς τοπικές δραστηριότητες ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά 
ἁγιάσει τή φύση, τίς καλλιέργειες, τά ποίμνια καί ὅλες τίς ἐν γένει 
ἀνθρώπινες δραστηριότητες μέσα στό φυσικό περιβάλλον. Τά Θεο
φάνεια (Φῶτα) καθαγιάζεται τό βασικό συστατικό καί ζωογόνο 
στοιχεῖο πού ὑπάρχει στή φύση, τό νερό. Στά Δωδεκάνησα ἦταν 
ὑποχρέωση τῶν γυναικῶν νά πάρουν τόν ἁγιασμό τῆς παραμονῆς 
τῶν Θεοφανείων καί νά ραντίσουν τά χωράφια. Ἐπίσης, ὁ ἁγιασμός 
κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Τρύφωνα (2 Φεβρουαρίου) χρησιμοποι
εῖται κυρίως γιά τήν προστασία τῶν καλλιεργειῶν ἀπό τά καιρικά 
φαινόμενα καί τά παράσιτα. Ἡ σύνδεση καλλιεργητικῆς πρακτικῆς 
καί θρησκευτικῆς ζωῆς συνεχίζεται καί κατά τήν ἡμέρα τῆς ὑψώσε
ως τοῦ τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) ὅπου οἱ ἀγρότες τῆς Ρόδου 
ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἡ καλύτερη ἡμέρα γιά μπόλιασμα, ἐρχόμε
νοι σέ ἀντίθεση μέ τήν πρακτική πού ἀκολουθεῖται στήν ὑπόλοι
πη Ἑλλάδα (ἀπό Μάιο ἕως Ἰούλιο). Τό θερμό κλῖμα τῆς Ρόδου 
καί ἡ ἐπίκληση τῆς θείας βοήθειας ἐξασφαλίζουν τίς κατάλληλες 
συνθῆκες γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ μπολιάσματος. Τό περιεχόμενο τῶν 
εὐχῶν18 πού ἀναγιγνώσκονται καί στίς τρεῖς παραπάνω περιπτώσεις 
παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.

18. Περισσότερα στό: Σολδᾶτος, Θ. (2014). Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις 
σέ σχέση μέ τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη στό Εὐχολόγιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 
Με ταπτυχιακή Ἐργασία. Σχολή Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν Πανεπιστημίου Αἰ
γαίου. ΤΕΠΑΕΣ. ΠΜΣ Περιβαλλοντική Ἐκπαίδευση. Ρόδος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

3.1 Ἡ βιογεωγραφία

Ὁ νομός Δωδεκανήσου εἶναι τό νησιωτικό σύμπλεγμα στό νο
τιο ανατολικό Αἰγαῖο, πού ὁρίζεται βόρεια ἀπό τή Σάμο, βορειο
δυτικά ἀπό τόν νομό τῶν Κυκλάδων, δυτικά ἀπό τό Κρητικό 
Πέλαγος, νότια ἀπό τό Λιβυκό καί ἀνατολικά ἀπό τίς Μικρασια
τικές ἀκτές. Τά Δωδεκάνησα ἀποτελοῦνται ἀπό 18 μεγάλα νησιά, 
πολλά μικρότερα καί πλῆθος βραχονησίδες. Τά μεγαλύτερα νησιά 
τῆς Δωδεκανήσου εἶναι: ἡ Ρόδος, ἡ Κῶς, ἡ Κάρπαθος, ἡ Κάλυμνος, 
ἡ Ἀστυπάλαια, ἡ Κάσος, ἡ Τῆλος, ἡ Σύμη, ἡ Λέρος, ἡ Νίσυρος, ἡ 
Πάτμος, τό Καστελόριζο, ἡ Χάλκη, οἱ Λειψοί, τό Ἀγαθονήσι καί οἱ 
Ἀρκοί. Ὁ νομός Δωδεκανήσου ἔχει ἔκταση 2.705 τ. χλμ. καί πλη
θυσμό 190.770 κατοίκους σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς ἀπογραφῆς 
τοῦ 201119. Πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ εἶναι ἡ Ρόδος.

Τό ἔδαφος τῶν νησιῶν στά Δωδεκάνησα εἶναι ἄγονο καί πετρῶδες. 
Τό 42% τῆς συνολικῆς ἔκτασης εἶναι πεδινό, τό 26% ἡμιορεινό καί 
τό 32% ὀρεινό. Ὄρη: Τό κέντρο τῆς Ρόδου καλύπτει ὁ ὀρεινός ὄγκος 
τοῦ Ἀταβύρου (1.240 μ.). Στήν Κῶ ὑπάρχει ἡ ὀροσειρά Ὡρομέδων ἤ 
Δίκαιος (875 μ.), στήν Κάρπαθο ἡ ὀροσειρά Κυμαράς (1.290 μ.), στήν 
Κάλυμνο τά βουνά Προφήτης Ἠλίας (752 μ.) καί Κυρά Ψηλή (650 
μ.), στήν Κάσο τό βουνό Πρίωνας ἤ Τρούπουλας (508 μ.), στήν Τῆλο 
ὁ ἍηΛιᾶς (612 μ.), στή Σύμη ἡ Βίγλα (550 μ.), στή Λέρο τό Κλειδί 
(350 μ.) καί στήν Πάτμο ὁ Προφήτης Ἠλίας (270 μ.). Ποτάμια δέν 
ὑπάρχουν στά Δωδεκάνησα, παρ’ ὅλο πού ἔχουν ἄφθονα νερά σέ 
χείμαρρους καί ρυάκια. Πολλά ἀπό τά νησιά τῶν Δωδεκανήσων εἶναι 
ἡφαιστειογενῆ καί ὡς ἐκ τούτου διαθέτουν σημαντικές ποσότητες 
ὀρυκτοῦ πλούτου. Στή Ρόδο ὑπάρχουν γύψος, χρωμίτης καί λιγνίτης, 
στήν Κῶ χαλκός, σίδηρος, μόλυβδος καί λιγνίτης, στήν Νίσυρο θειάφι 
καί στήν Κάρπαθο καί τήν Κάσο γύψος.

Οἱ δασικές περιοχές στά Δωδεκάνησα εἶναι λιγοστές καί οἱ μόνες 
μαρτυρίες γιά τήν ἀνάπτυξη δασῶν προέρχονται ἀπό τήν Κῶ, τήν 
Τῆλο, τή Ρόδο, ὅπου διαπλάσεις μέ Quercus coccifera (δρῦς ἡ κοκ

19. Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή, http://www.statistics.gr
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κοφόρος) κυριαρχοῦν σέ πεδινές καί ἡμιορεινές περιοχές. Ἐπιπλέον, 
διαπλάσεις μέ Quercus ilex (βελανιδιές) εἶναι πολύ συχνές στήν 
Κάρπαθο καί τό ἡφαιστειακό νησί τῆς Νισύρου. Τά πευκοδάση 
ἐξαπλώνονται κυρίως σέ νησιά ὅπως ἡ Κῶς καί ἡ Σύμη, ἐνῶ δάση ἀπό 
κυπαρίσσια ὑπάρχουν στή Ρόδο ἀλλά καί στή Σύμη (Σημαιάκης, 2005).

Σύμφωνα μέ τήν Καγιαμπάκη (2011), τό σύμπλεγμα τῶν Δωδε
κανήσων ἔχει τά γενικά χαρακτηριστικά τοῦ τυπικοῦ μεσογειακοῦ 
κλίματος, μέ ξηρά καλοκαίρια καί ἤπιους χειμῶνες. Ἡ γεωγραφική 
διαβάθμιση τῆς θερμοκρασίας ἐξαρτᾶται πάντα ἀπό τόν ὁριζόντιο 
καί κατακόρυφο διαμελισμό, τή γεωγραφική θέση τῆς ὑπό μελέτης 
περιοχῆς, τή βλάστηση ἀλλά καί τήν ἐπίδραση τῶν θαλάσσιων 
ρευμάτων. Ἔτσι, ἀπό τόν Μάρτιο ἕως καί τόν Ἰούλιο παρατηρεῖται 
ὁμαλή αὔξηση τῆς θερμοκρασίας, ἐνῶ ἀπό τόν Αὔγουστο ἕως τό 
Δεκέμβριο μιά ἐπίσης ὁμαλή μείωση.

Μέ βάση τά φυτογεωγραφικά δεδομένα τοῦ Rechinger (1950), ἡ 
εὐρύτερη περιοχή τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου μέ ἰσχυρά χλωριδικά20 τῆς 
Ἀνατολίας, ἐνῶ ἰδιαίτερα ἡ περιοχή τῆς Καρπάθου χαρακτηρίζεται 
ἀπό ὑψηλό ἐνδημισμό21. Ὁ ἴδιος ὁ Rechinger εἶχε ἀναγνωρίσει τή 
διπλή χλωριδική θέση τῆς Ρόδου, ὀνομάζοντάς την «ἀκρογωνιαῖο 
λίθο» τοῦ Νοτίου καί τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Σύμφωνα μέ τήν 
Carlström (1986), ἡ χλωρίδα τῆς Ρόδου, ἐκτός ἀπό τά Ἀνατολιακά 
εἴδη, περιλαμβάνει καί Μεσογειακά χλωριδικά στοιχεῖα.

Οἱ Λιαρῖκος et al. (2012) ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἀκτές ἀποτελοῦν 
ἐπίσης πολύ σημαντικά οἰκοσυστήματα. Ἄλλοτε εἶναι ἀμμώδεις 
ὅπου ἐπικρατοῦν ἰδιαίτερες συνθῆκες ἁλατότητας, θερμοκρασίας 
καί ὑγρασίας, καί πρωταγωνιστοῦν θάμνοι ἤ πόες καί πολλές φορές 
μέ προσαρμογή σέ αὐτές τίς συνθῆκες καί πολλά ἄλλα σπάνια καί 
ἐνδημικά εἴδη. Ἄλλοτε οἱ ἀκτές εἶναι βραχώδεις καί τά βράχια 
ὑψώνονται πολλά μέτρα πάνω ἀπό τή θάλασσα. Ἡ ἔλλειψη ἐδάφους, 
ἡ αὐξημένη ἁλατότητα καί ἡ ἀπομόνωση δημιουργοῦν ἰδιαίτερες 

20. Ὡς «χλωριδικό στοιχεῖο» (floristic element) χαρακτηρίζεται μία ὁμάδα φυ
τικῶν ὀργανισμῶν, πού ἔχουν κοινή ἐξελικτική ἤ μεταναστευτική ἱστορία (Pielou, 
1979).

21. Στή βιολογία, ἐνδημικό ὀνομάζεται ἕνα εἶδος, εἴτε τοῦ ζωικοῦ βασιλείου 
εἴτε τοῦ φυτικοῦ, πού ζεῖ σέ ἕναν ὁριοθετημένο (ἤ καί ἀπομονωμένο) γεωγραφικό 
χῶρο. Γιά νά εἶναι ἐνδημικό ἕνα εἶδος πρέπει νά ἔχει δημιουργηθεῖ καί νά ἔχει 
ἐξελιχθεῖ σέ ἐκεῖνον τόν χῶρο (wikipedia).
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συνθῆκες γιά φυτά καί ζῶα. Σέ αὐτή τήν κατηγορία ἀνήκουν καί οἱ 
πολυπληθεῖς βραχονησίδες. Σέ αὐτές τίς περιοχές συναντῶνται τά 
χασμόφυτα πού φυτρώνουν στίς κοιλότητες τῶν βράχων ὅπου συγ
κρατεῖται ἐλάχιστο ἔδαφος. Τέλος, χαρακτηριστικά ἐνδιαιτήματα 
τῆς Δωδεκανήσου καί μέ μεγάλη οἰκολογική ἀξία εἶναι τά ἀγροτικά 
τοπία πού ἔχουν δημιουργηθεῖ ἔπειτα ἀπό χρόνια ἀλληλεπίδρασης 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον.

3.2 Ἡ νησιωτικότητα

Τό Αἰγαῖο εἶναι μιά θάλασσα πού ἑνώνει, μέ νησιά πού παρου
σιάζουν ποικιλία στό σχῆμα τους, τή μορφολογία καί τήν ὑφή 
τοῦ ἐδάφους, στή διαμόρφωση τῆς ἀκτογραμμῆς, στίς κλιματικές 
συνθῆκες, στή χλωρίδα καί πανίδα, στίς δραστηριότητες τῶν κα
τοίκων. Οἱ εὐνοϊκές συνθῆκες τοῦ Αἰγαιακοῦ χώρου, τό κλῖμα, ὁ 
ἀνοιχτός ὁρίζοντας, ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν νη
σιῶν, ἀλλά καί τῶν παραλίων, λόγῳ μικρῶν ἀποστάσεων, ἄλλαξαν 
σταδιακά τή νοοτροπία τῶν πρώτων ἀποίκων, οἱ ὁποῖοι ἀπό βοσκοί 
καί γεωργοί ἔγιναν ναυτικοί, τεχνίτες, ἔμποροι καί καλλιτέχνες. Τό 
φυσικό περιβάλλον τοῦ αἰγαιακοῦ χώρου στάθηκε ἀποφασιστικός 
παράγοντας στή διαμόρφωση τῶν χαρακτηριστικῶν καί τῶν γνω
ρισμάτων αὐτοῦ πού ἀποκαλοῦμε γενικότερα ἑλληνικό πολιτισμό.

Τά Δωδεκάνησα, ἀλλά καί τά νησιά σέ ὅλο τόν κόσμο, παρά τήν 
ἑτερογένειά τους ἐμφανίζουν ὁρισμένα κοινά γεωγραφικά, περιβαλ
λοντικά, κοινωνικά καί ἀναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Ὅλα αὐτά τά 
κοινά χαρακτηριστικά μποροῦν νά ἀποδοθοῦν στό σύνολό τους μέ 
τόν ὅρο «νησιωτικότητα». Συνοπτικά θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς 
ὅτι, τήν νησιωτικότητα καθορίζουν τό μικρό μέγεθος, ἡ περιφερεια
κότητα καί ἀπομόνωση, τό ἰδιόμορφο καί εὔθραυστο φυσικό πε
ριβάλλον καί ἡ ἰδιαίτερη πολιτισμική καί βιωματική ταυτότητα τοῦ 
τόπου (Σπιλάνης et al., 2005).

Τό νησί ἀποτελεῖ ἐξ ὁρισμοῦ μιά γεωγραφικά ἀπομονωμένη πε
ριοχή ἐξαιτίας τῆς θάλασσας πού τό περιβάλλει. Τό ὑδάτινο αὐτό 
ἐμπόδιο διαφοροποιεῖ τήν ἀπομόνωση τῶν νησιῶν ἀπό ἐκείνη ἠπει
ρωτικῶν ἀπομακρυσμένων περιοχῶν. Τά νησιά ἀποτελοῦν εὐάλω
τα οἰκοσυστήματα, ἰδιαίτερα ἐκτεθειμένα σέ φυσικά φαινόμενα καί 
ἀνεξέλεγκτες περιβαλλοντικές ἐπιρροές. Οἱ ἐποχιακές πληθυσμια
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κές διακυμάνσεις χαρακτηρίζουν καί καθορίζουν τήν οἰκονομική 
καί κοινωνική δραστηριότητα μεταβάλλοντας τίς ἀνάγκες καί τήν 
ταυτότητα τῶν νησιῶν κατά τή θερινή καί τή χειμερινή περίοδο. 
Οἱ νησιωτικές περιοχές παρουσιάζουν ἰδιόμορφα πολιτισμικά χαρα
κτηριστικά, τρόπους ζωῆς καί ἰδιαίτερη βιωματική ταυτότητα πού 
πηγάζει ἀπό τήν ἀντίληψη κατοίκων καί ἐπισκεπτῶν γιά τόν νησιω
τικό χαρακτήρα (Σπιλάνης & Κονδύλη, 2002).

Μέ δεδομένο τό ὅτι τά νησιά καί ἰδιαίτερα οἱ βραχονησίδες, θεω
ροῦνται εὐαίσθητα καί τρωτᾶ οἰκοσυστήματα λόγῳ τῶν ἰδιαίτερων γε
ωγραφικῶν, κλιματολογικῶν καί βιολογικῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν 
σέ αὐτά (Heywood, 1979· Τζανουδάκης, 1995· Panitsa & Tzanoudakis, 
1991, 1996), θά πρέπει νά τύχουν ἰδιαίτερης διαχείρισης ὡς:

* σημαντικά κομμάτια τῆς φυσικῆς μας κληρονομιᾶς μέ μεγάλη 
ἐπιστημονική καί αἰσθητική ἀξία,

* φυσικά μουσεῖα πού φιλοξενοῦν σπάνια, ἐνδημικά εἴδη, ἐπειδή:
–  προσφέρουν καταφύγιο σέ ἀρκετά ἀπειλούμενα εἴδη (Davis, 

1951· Snogerup, 1971· Runemark, 1970), καί
–  εἶναι φυσικά οἰκοσυστήματα τά ὁποῖα πρέπει νά ἐρευνη

θοῦν προκειμένου νά κατανοήσουμε τίς ἀλληλεπιδράσεις τῶν 
βιοτικῶν καί ἀβιοτικῶν παραμέτρων σέ ἀκραῖες συνθῆκες 
(Greuter, 1995· Strid, 1970 κ.ἄ.).

Τό ἀγροτικό τοπίο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀλληλεπίδρασης με
ταξύ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τῶν ἀγροτικῶν συστημάτων. Ἡ 
μακρά ἱστορική πορεία αὐτῆς τῆς ἀλληλεπίδρασης στήν περιοχή τοῦ 
Νοτίου Αἰγαίου, ἔχει δημιουργήσει μιά σειρά ἀπό ἡμιφυσικά τοπία, 
πού χαρακτηρίζονται ἀπό μεγάλη οἰκολογική καί αἰσθητική ἀξία. Ἡ 
οἰκολογική ἀξία ἔχει σχέση μέ τή φύση τῶν παραδοσιακῶν ἀγροτικῶν 
διαχειριστικῶν πρακτικῶν, οἱ ὁποῖες ἐκμεταλλεύονταν ἀειφορικά 
τούς περιορισμένους φυσικούς πόρους ὅπως ἦταν τό ἔδαφος, τό νερό 
καί τά βοσκοτόπια. Ἡ ὑψηλή αἰσθητική ἀξία τῶν ἀγροτικῶν αὐτῶν 
τοπίων ἀποτελεῖ πόλο ἕλξης τοῦ τουρισμοῦ, ὄντας ἕνας αὐτοτελής 
τουριστικός πόρος, μέ ὑψηλό δυναμικό περαιτέρω ἀξιοποίησης.

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Κίζος (2005), πολλά εἶναι τά ἀνθρωπογενῆ χα
ρακτηριστικά τοῦ ἀγροτικοῦ τοπίου, ἀλλά κάποια ἀπό αὐτά συ
ναντῶνται σχεδόν σέ ὅλα τά νησιά τῶν Δωδεκανήσων. Κατ’ ἀρχάς 
οἱ ἀναβαθμίδες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν –καί ἀποτελοῦν– μέσο συν      
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τήρησης πολύτιμων πόρων ὅπως τό ἔδαφος καί τό νερό. Οἱ πα ρα 
δοσιακές περιφράξεις γιά τή διαχείριση τῶν κοπαδιῶν τῶν αἰ γο 
προβάτων ἦταν συνήθως ἀπό πέτρες (ξερολιθιές) καί οἱ φυ το φράκτες 
γιά τήν προστασία εὐπαθῶν καλλιεργειῶν ἀπό τούς ἀνέ μους, 
συνήθως ἀπό καλάμια. Οἱ περιφράξεις χρησιμοποιήθηκαν σέ σύνθε
τα συστήματα διαχείρισης τῆς βόσκησης ὅπως ἡ ἐκ περιτροπῆς 
βόσκηση γιά τήν ἀναγέννηση τῶν περιορισμένων στόν νησιωτικό 
χῶρο βοσκοτόπων. Τά μονοπάτια ἀποτελοῦσαν γιά αἰῶνες τίς 
μόνες ὁδούς χερσαίας ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν οἰκισμῶν τῶν νη
σιῶν. Σήμερα προσφέρουν μιά εὐκαιρία ἀνάπτυξης ἐναλλακτικῶν 
μορφῶν τουρισμοῦ.

Οἱ ἀγροτικές κατασκευές, στίς ὁποῖες περιλαμβάνονται ἀποθῆκες, 
οἰκήματα, στάνες, περιστεριῶνες, ἁλώνια, λιχνιστήρια, πατητήρια, 
ἀνεμόμυλοι, πηγάδια, στέρνες κ.ἄ., εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ 
ἀγροτικοῦ νησιωτικοῦ τοπίου. Ὁ πλοῦτος καί ἡ ποικιλία στή μορφή 
καί στίς τεχνικές κατασκευῆς τους εἶναι τεράστιος. Ἐκτός τοῦ ὅτι 
ἀπο τελοῦν μιά πολύτιμη ζωντανή πολιτισμική παράδοση, συμβάλ
λουν ἰδιαίτερα στήν αἰσθητική ἀξία τοῦ τοπίου.

3.3 Τό θαλάσσιο περιβάλλον

Ἡ θαλάσσια περιοχή τοῦ νοτίου Αἰγαίου Πελάγους φιλοξενεῖ 
ἀρκετά καί σημαντικά εἴδη θαλάσσιων θηλαστικῶν. Τά εἴδη πού 
ἀπαντοῦν εἶναι ἡ Πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus), ὁ Ζιφιός 
(Ziphius cavirostris) μέ πληθυσμούς στήν Κάρπαθο, τό Ρινοδέλφινο 
(Tursiops truncatus), τό Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba) καί 
τό κοινό δελφίνι (Delphinus delphis). Ὅλα αὐτά τά θαλάσσια θη
λαστικά εἶναι πολύ σημαντικά γιά τήν ὑγεία τοῦ θαλάσσιου οἰκο
συστήματος καί χρίζουν διατήρησης καί προστασίας (Λιβανοῦ & 
Παράβας, 2012).

Ἕνα σημαντικό χαρακτηριστικό τῆς θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
τῆς περιοχῆς εἶναι ὁ μεγάλος ἀριθμός ἐνδημικῶν εἰδῶν, πού ἀγγίζει 
τό 25% τῶν συνολικῶν εἰδῶν (Bianchi & Morri, 2000). Ὑπάρχει μιά 
σχετική γεωγραφική ἀπομόνωση τῶν θαλάσσιων ὀργανισμῶν καί τή 
δημιουργία, μέσα ἀπό μακροχρόνιες ἐξελικτικές διαδικασίες, πολλῶν 
ἐνδημικῶν εἰδῶν. Τή μεγαλύτερη βιοποικιλότητα ἐμφανίζουν οἱ 
ἀμμώδεις περιοχές τοῦ βυθοῦ, στούς ὁποίους βρίσκεται μία τεράστια 
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ποικιλία μικροπεριβάλλοντων, κυρίως στά λιβάδια Ποσειδωνίας, τά 
ὁποῖα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς ἀποτελοῦν κατα
φύγιο καί σημεῖο ἀναπαραγωγῆς γιά πολλά εἴδη. Πάνω ἀπό 300 εἴδη 
φυτῶν καί 1000 εἴδη πανίδας ζοῦν στά λιβάδια Ποσειδωνίας, συμ
περιλαμβανομένων μεταξύ ἄλλων καί ἕναν μεγάλο ἀριθμό ψαριῶν.

Οἱ βιολογικές εἰσβολές, καί ἰδιαίτερα ἡ λεσσεψιανή μετανάστευ
ση22, θεωροῦνται μία ἀπό τίς κυριότερες σύγχρονες ἀπειλές τῆς 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας στήν ἀνατολική λεκάνη τῆς Μεσογείου 
καί στό Αἰγαῖο πέλαγος. Ἡ παρουσία νέων εἰδῶν εἰσβολέων (κυρίως 
λεσσεψιανῶν) στά οἰκοσυστήματα αὐτά προκαλεῖ πολλές, μή ἀνα
στρέψιμες, οἰκολογικές καί οἰκονομικές ἐπιπτῶσες, καθώς καί ἐπι
πτώσεις στήν ἀνθρώπινη ὑγεία. Ἡ θαλάσσια περιοχή τῶν Δω δεκα
νήσων παρουσιάζει ἰδιαίτερο ὠκεανογραφικό καί οἰκολο γικό 
ἐν δια φέρον, ὅσον ἀφορᾶ τή λεσσεψιανή μετανάστευση, κυ  ρίως λό
γῳ τῶν ἔντονων ὑδρολογικῶν φαινομένων καί τῶν ἐπι  δρά  σεων τῶν 
ρευμάτων ἀπό τίς ἀνατολικές ἀκτές τῆς Μεσογείου. Παρόλο πού οἱ 
περισσότεροι εἰσβολεῖς φτάνουν στίς ἑλληνικές θάλασσες ἀρκετά 
χρόνια μετά τήν πρώτη τους καταγραφή, ὁρισμένα εἴδη φτάνουν 
στήν περιοχή τῆς Ρόδου σχετικά γρήγορα, ὅπως τά Sargo centrum 
ru brum, Upeneus moluccensis, Fistularia commersonii καί Ptera
gogus pelycus. Τά τελευταῖα κατάφεραν νά ἐγκαταστήσουν σημαν
τικούς πληθυσμούς στήν περιοχή σέ πολύ μικρό χρονικό διά στημα 
(Corsini et al., 2004, 2006).

3.4 Ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς βιοποικιλότητας

Ὁ γεωγραφικός χῶρος τοῦ Αἰγαίου δέν ἐπηρεάστηκε ἀπό τίς 
ψυχρές κλιματικές ἐπιδράσεις κατά τίς περιόδους τῶν παγετώνων 
πού ἔπληξαν τήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο. Ἔτσι, ἡ σημερινή χλωρίδα 
καί πανίδα στό ἀρχιπέλαγος τοῦ Αἰγαίου κυριαρχεῖται ἀπό εἴδη 
πού ἀντέχουν στίς συνθῆκες τοῦ μεσογειακοῦ καλοκαιριοῦ, σέ 

22. Λεσσεψιανή Μετανάστευση ὀνομάζεται ἡ μετανάστευση θαλάσσιων ὀργα
νισμῶν τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας μέσῳ τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ (1869), στή Μεσό
γειο. Τό ὄνομα αὐτό δόθηκε πρός τιμήν τοῦ Φερντινάρντ ντέ Λεσσέψ, ἀρχιτέκτο
να καί ὑπεύθυνου τοῦ ἔργου τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ. Οἱ θαλάσσιοι ὀργανισμοί οἱ 
ὁποῖοι περνοῦν τή διώρυγα ἀπό τήν Ἐρυθρά Θάλασσα καταλήγον τας στή Με
σόγειο, ὀνομάζονται λεσσεψιανοί μετανάστες  (Wikipedia).
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ἀντίθεση μέ αὐτή τῆς ὀρεινῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας. Τά νησιά 
τῆς Δωδεκανήσου εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον ρηξιγενῆ, ἀποτελοῦν 
δηλαδή τμῆμα μιᾶς ἄλλοτε ἑνιαίας στεριᾶς ἤ ἠπείρου καί ἑπο
μένως ἔχουν ὡς ἕνα βαθμό ἀνάλογη χλωρίδα μέ αὐτήν τῆς γειτο
νικῆς στεριᾶς.

Σύμφωνα μέ τόν Θεοδωρίδη (2008), ἡ ποικιλία τῶν εἰδῶν τῆς 
χλωρίδας καθώς καί ὁ ἀριθμός τῶν ἐνδημικῶν εἰδῶν πού ἀπαντᾶται 
σέ ἕνα νησί, ἐξαρτᾶται ἀπό διάφορους παράγοντες μέ σπουδαιότε
ρο αὐτόν τῆς ἀπομόνωσης, ἀφοῦ πολλά εἴδη διαφοροποιήθηκαν 
καί ἔγιναν ἰδιόμορφα καί ξεχωριστά, ἐνῶ ταυτόχρονα δημιουργήθη
καν οἱ προϋποθέσεις γένεσης καί ἐγκατάστασης ἐνδημικῶν εἰδῶν. 
Ἀκόμη, ἕνας μεγάλος ἀριθμός φυτῶν πρέπει νά εἶχαν εἰσαχθεῖ στήν 
περιοχή, πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἔχουν σήμερα ἐγκλιματιστεῖ πλήρως 
στό περιβάλλον καί εἶναι δύσκολη ἤ πολλές φορές καί ἀδύνατη ἡ 
διάκρισή τους. Τά περισσότερα ἀπό αὐτά τά εἴδη εἶχαν εἰσαχθεῖ 
μᾶλλον κατά λάθος, ὅπως ὁ ἀγριοκαπνός (Nicotiana glauca), ἡ 
ὀξα λίδα (Oxalis pescaprae), τό Xanthium spinosum καί εἴδη τοῦ 
Ἀμάραθου (Amaranthus spp.) (Θεοδωρίδης & Φαντίδης, 2006).

Μέ βάση τόν Κατσαδωράκη (1999), ἡ πανίδα τῶν θηλαστικῶν στά 
νησιά τοῦ νοτίου Αἰγαίου ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμα κλασικό παράδειγμα 
τῆς ἐπίδρασης τοῦ ἀνθρώπου στή διαμόρφωση τῆς ποικιλότητας 
τῶν οἰκοσυστημάτων. Τά θηλαστικά ἐποίκισαν τά νησιά μετά τήν 
περίοδο τῶν παγετώνων. Ὁ ἐποικισμός αὐτός εἶναι στήν οὐσία μιά 
εἰσαγωγή εἰδῶν ἀπό τόν ἄνθρωπο. Τά εἴδη αὐτά σχετίζονται μέ τή 
ζωή του, ἄσχετα μέ τό ἐάν εἶναι ὠφέλιμα ἤ ἐπιβλαβῆ γι’ αὐτόν. Γιά 
παράδειγμα, ἡ ἐξάπλωση τῶν ποντικιῶν καί γενικά τῶν τρωκτικῶν 
στά νησιά τοῦ Αἰγαίου σχετίζεται μέ τούς ἀνθρώπινους οἰκισμούς 
καί τίς λειτουργίες τους (π.χ. σκουπίδια), ἐνῶ τά εἴδη αὐτά εὐνο
οῦνται ἀπό τή μείωση τῶν εἰδῶν πού τά κυνηγοῦν (π.χ. ἀλεπού). 
Ἀντίθετα, ἀποτέλεσμα ἠθελημένης εἰσαγωγῆς πρέπει νά θεωρεῖται ἡ 
παρουσία διαφόρων εἰδῶν, ὅπως τό ἐλάφι τῆς Ρόδου.

3.4.1 Χλωρίδα

Τά νησιά τῆς περιοχῆς εἶναι κατά κύριο λόγο μικρά σέ μέγεθος, 
ἐκτός ἐλαχίστων περιπτώσεων καί δέν διαθέτουν ὀρεινές ζῶνες μέ 
μεγάλο ὑψόμετρο. Αὐτό συμβάλλει ὥστε ἡ βλάστηση νά εἶναι πε



ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

321

ριορισμένη, ἀφοῦ κυρίως ἀπαντοῦν φρύγανα, μακκία23 καί περιορι
σμένα δάση πεύκου. Σύμφωνα μέ τούς Θεοδωρίδη καί Φαντίδη 
(2006)24, ἡ χλωρίδα στά Δωδεκάνησα κυριαρχεῖται ἀπό εἴδη πού 
ἀντέχουν στίς ξερικές συνθῆκες τοῦ Μεσογειακοῦ καλοκαιριοῦ καί 
στήν ἔλλειψη νεροῦ. Χαρακτηριστικά εἴδη φρυγανώδους βλάστησης 
εἶναι οἱ λαδανιές (Cistus spp.), οἱ ἀστοῖβες καί διάφορα εἴδη ἀρωμα
τικῶν φυτῶν ὅπως φασκόμηλο (Salvia spp.) καί τό θυμάρι (Thymus 
spp.). Χαρακτηριστικά εἴδη τῆς μακκίας βλάστησης τῶν νησιῶν τοῦ 
Αἰγαίου εἶναι τό πουρνάρι (Quercus coccifera), ὁ σχῖνος (Pistacia 
lentiscus), ἡ χαρουπιά (Ceratonia siliqua), ἡ ἀγρελιά, τά δάση μέ 
τραχεία πεύκη (Pinus brutia), κυπαρίσσια (Cupressus spp.) καί δρῦς 
(Querqus spp.). Ἀπό τά χαρακτηριστικότερα δένδρα τῆς Μεσογείου 
εἶναι ἡ Ἐλιά (Olea europaea), ἡ ὁποία εἶναι εἴτε σέ ἄγρια κατάσταση 
εἴτε ὡς καλλιεργούμενο δένδρο καί συνδέεται στενά μέ τό Αἰγαῖο καί 
τήν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ του. Θεωρεῖται δέ τό ἀρχαιότερο καί τό 
σπουδαιότερο καλλιεργούμενο φυτό τῆς περιοχῆς.

Ἡ Κῶς ἔχει ὀνομαστεῖ «Κῆπος τοῦ Αἰγαίου» γιά τήν πυκνή 
βλάστησή της ἐξαιτίας τῆς ἀφθονίας νεροῦ. Στό νησί αὐτό, ὅπου 
βρίσκεται ὁ Πλάτανος τοῦ Ἱπποκράτη, ἐντοπίζονται ἀκόμη δάση 
ἀπό αὐτοφυῆ κυπαρίσσια καί πεῦκα. Στή Ρόδο καί στήν Κῶ συ
ναντῶνται αὐτοφυῆ δάση ἀπό ὁριζοντιόκλαδα καί αἰωνόβια κυ
παρίσσια τοῦ εἴδους (Cupressus sempervirens var. hοrizontalis). 
Τό δάσος στή Ρόδο ἔχει μάλιστα ἀνακηρυχθεῖ μνημεῖο τῆς φύσης 
(ἀριθμός ἀπόφασης 105497/6459/1986 τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας). 

23. Ὁ ὅρος μακκία χρησιμοποιεῖται γιά νά περιγράψει τίς διαπλάσεις τῶν 
ἀείφυλλων πλατύφυλλων θάμνων. Αὐτοί οἱ θάμνοι ἀποτελοῦν χαρακτηριστικό 
τύπο μεσογειακοῦ οἰκοσυστήματος καί δημιουργοῦν πυκνές, συχνά ἀδιαπέρα
στες συστάδες, μέ ὕψος συνήθως 12 μ. Οἱ συστάδες αὐτές δημιουργοῦνται στά 
χαμηλά καί μέσα ὑψόμετρα, σέ ὑπόστρωμα κυρίως ἀσβεστολιθικό. Τά πιό χαρα
κτηριστικά φυτά τῆς μακκίας βλάστησης εἶναι: ἡ χαρουπιά (Ceratonia siliqua), ἡ 
κουμαριά (Arbutus unedo), ἡ γλιστροκουμαριά (Arbutus andrachne), ὁ σχοῖνος 
(Pistacia lentiscus), ἡ κοκκορεβιθιά (Pistacia terebinthus), ἡ ἐλιά (Olea europaea), 
τό πουρνάρι (Quercus coccifera), τό χρυσόξυλο (Cotinus coggygria), τό φυλλίκι 
(Phillyrea latifolia), τό δενδρῶδες ρείκι (Erica arborea), ἡ πικροδάφνη (Nerium 
oleander) καί πιό σπάνια, στίς ὑγρές θέσεις συναντῶνται ἡ μυρτιά (Myrtus 
communis), ἡ κουτσουπιά (Cercis siliquastrum) καί ἡ δάφνη τοῦ Ἀπόλλωνα 
(Laurus nobilis) (http://www.parnithanp.gr/makkia.htm).

24. Βλ. καί Ἀριανούτσου & Φαραγγιτάκη, 2007.
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Τό δάσος κρίνεται ὡς σημαντικό βιογενετικό καταφύγιο, μέ ἰδιαίτε
ρη ἐπιστημονική ἀξία. Στίς θερμότερες καί ξηρότερες περιοχές τοῦ 
Αἰγαίου βρίσκονται ἀκόμη ἡ κουμαριά, ὁ σχῖνος καί ἄλλοι ξηρόφιλοι 
θάμνοι. Ἐπίσης, ἄν καί σέ πολύ μικρές συστάδες, στά Δωδεκάνησα 
(Κάρπαθος, Χάλκη, Νίσυρος) συναντᾶται ὁ φοίνικας τοῦ Θεόφρα
στου (Phoenix Theophrastii) πού εἶναι ἐνδημικός στήν ἀνατολική 
Μεσόγειο (Λιαρῖκος et al., 2012).

Οἱ Δεληπέτρου καί Γεωργίου (2010) ἀναφέρουν σχετικά μέ τήν 
ἐνδημική χλωρίδα τῶν νησιῶν τοῦ Νοτίου Αἰγαίου καί ἰδιαίτερα τῆς 
Δωδεκανήσου ὅτι, ἀπό τά  2.200 εἴδη τά 86 εἶναι ἐνδημικά. Στή Ρόδο, 
συναντᾶται ἡ ἐντυπωσιακή Centaurea lactucifolia (θριδακόφυλλη 
Κενταύρια) καθώς καί τό σπάνιο Asyneuma giganteum πού ἀνθίζει 
μία μόνο φορά τό χρόνο, τό ὁποῖο εἶναι καί ἀπειλούμενο εἶδος γιατί 
ἡ περιοχή ἐξάπλωσής του εἶναι μικρή (Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος), οἱ 
πληθυσμοί του εἶναι μικροί καί ἡ βόσκηση τό περιορίζει στούς πολύ 
ἀπότομους καί δυσπρόσιτους βράχους. Μόνο στή Ρόδο βγαίνει ἡ 
σπάνια καί ἀπειλούμενη παιώνια (Paeonia clusii subsp. rhodia) ἤ 
φλασκανούρα γιά τούς ντόπιους. Τό λευκό, ἀνοιξιάτικο κυκλάμι
νο τῆς Ρόδου (Cyclamen rhodium subsp. rhodium) εἶναι συχνό σέ 
δάση καί θαμνῶνες στή Ρόδο καί στήν Κῶ. Ἀκόμη, τό γένος Allium 
(εἴδη σκόρδων), ἀντιπροσωπεύεται ἀπό μεγάλο ἀριθμό ἐνδημικῶν 
εἰδῶν στή περιοχή τοῦ Αἰγαίου.

Tό εὐπρόσιτο φαράγγι Παλάτια τῆς Σαρίας ἀποτελεῖ χαρακτη
ριστικό παράδειγμα μέ περισσότερων ἀπό 20 ἐνδημικῶν καί σπάνι
ων χασμόφυτων ὅπως οἱ θάμνοι τῆς Hirtellina fruticosa (συχνή 
σέ Ἀστυπάλαια, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, Σύμη) τό τεράστιο Seseli 
gum   miferum subsp. crithmifolium (τύπος ἀγριοσέληνου, σπάνιου 
στό Νότιο Αἰγαῖο) καί τόν Dianthus fruticosus subsp. carpathus 
(τό θαμνῶδες ἀγριογαρύφαλλο τῆς Καρπάθου) πού ἐμφανίζονται 
σποραδικά.

3.4.2 Σπάνια καί ἀπειλούμενα εἴδη

Σύμφωνα μέ τό Κόκκινο Βιβλίο τῶν Ἀπειλούμενων Ζώων τῆς 
Ἑλλάδας (Λεγάκις & Μαραγκοῦ, 2009), στό νότιο Αἰγαῖο ἀπαντοῦν 
εἴδη (καί οἰκοσυστήματα) πού χαρακτηρίζονται ἀπό ὑψηλό βαθμό 
σπανιότητας.
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Ὁ Αἰγαιόγλαρος, πού εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό σπάνιους γλάρους 
πού ὑπάρχουν στόν κόσμο, φωλιάζει στά μικρά ξερονήσια καί κινδυ
νεύει μέ ἐξαφάνιση. Ὑπολογίζεται ὅτι στή Μεσόγειο ὑπάρχουν μόνο 
3.000 ζευγάρια. Ὑπάρχει ἐπίσης ὁ Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) 
ἤ Βαρβάκι, γνωστός γιά τό πολύ σημαντικό μεσογειακό ἐνδημισμό 
του. Θεωρεῖται ἀπό τά πλέον ἀπειλούμενα μέ ἐξαφάνιση πουλιά 
τῆς Εὐρώπης. Ὁ μεγαλύτερος πληθυσμός του βρίσκεται στά νησιά 
τοῦ Αἰγαίου, μέ 2.500 ζευγάρια, πού ἀντιπροσωπεύουν τό 60% τοῦ 
παγκόσμιου πληθυσμοῦ αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Τό ἰδιαίτερο ὅμως χαρα
κτηριστικό τοῦ πουλιοῦ αὐτοῦ πού τό κάνει μοναδικό στόν κόσμο 
εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ Μαυροπετρίτης εἶναι τό μόνο ἁρπακτικό 
πού ἔχει εἰδικευτεῖ νά κυνηγᾶ ἀποκλειστικά μεταναστευτικά πουλιά 
πάνω ἀπό τή θάλασσα.

Ἐπίσης, ὑπάρχει τό πιό σημαντικό ἴσως θηλαστικό τοῦ Αἰγαίου, 
ἡ μεσογειακή φώκια Μonachus monachus. Στή Μεσόγειο ζοῦν 700
1.000 ἄτομα καί στό Αἰγαῖο παρατηρεῖται ἡ μεγαλύτερη συγκέντρω
σή τους. Ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους πληθυσμούς της ἀπαντᾶται 
στήν Κάρπαθο καί στό μικρό νησάκι Σαρία. Στήν περιοχή ἔχουν 
παρατηρηθεῖ μεμονωμένα ἄτομα τοῦ Φυσητήρα (Physeter macro
cephalus).

Πολύ σημαντική γιά τό νότιο Αἰγαῖο εἶναι ἡ παρουσία τῆς σα
λαμάνδρας τῆς Καρπάθου (Mertensiella luschani helverseni) γνω
στή ὡς Κοχυλίνα. Πρόκειται γιά σπάνιο εἶδος πού συναντᾶται μόνο 
στήν Κάρπαθο, τό Καστελόριζο, τήν Κάσο, τή Σαρία καί τή Μικρά 
Ἀσία. Εἶναι τό μόνο εἶδος σαλαμάνδρας πού ἀπαντᾶται στά νησιά 
τοῦ Αἰγαίου, χάρη στήν περιορισμένη ἐξάρτησή της ἀπό τό ἐπιφα
νειακό νερό.

Στό νησί τῆς Pόδου ζεῖ τό ψάρι γκιζάνι (Ladigesocypris ghigi). 
Eἶ ναι ἐνδημικό καί κινδυνεύει νά ἐξαφανισθεῖ. Zεῖ στά μικρά ποτα
μάκια τῆς Pόδου (Γαδουρᾶς, Λουτάνης, Ἄργυρος) καί στίς λίμνες 
τῶν Nάνων καί Aπολακκιάς.

Τά ἀλογάκια τῆς Ρόδου (Manetti, 1921· Masseti, 2002) εἶναι μία 
ἀπό τίς γηγενεῖς ἑλληνικές φυλές ἀλόγων. Ἔχουν ὕψος περίπου ἕνα 
μέτρο, τό χρῶμα τους εἶναι καφέ ἤ βαθύ κόκκινο, ἔχουν πλούσια 
μακριά χαίτη, μυώδη τράχηλο καί εὐρύ θώρακα, ἰσχυρούς γλου
τούς καί σκληρές μαῦρες ὁπλές. Τά μορφολογικά χαρακτηριστικά 
τοῦ μικρόσωμου αὐτοῦ ἀλόγου μοιάζουν μέ τά ἀντίστοιχα τῶν 
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μεγαλόσωμων φυλῶν ἀλόγου. Ἀνήκει στό γένος Equus Caballus, 
ἀλλά λόγῳ τοῦ μικροῦ σωματικοῦ μεγέθους του καί τῆς μακραίωνης 
ἱστορίας του θεωρεῖται ξεχωριστή φυλή.

3.4.3 Τά ἑρπετά

Σύμφωνα μέ τούς Λεγάκις et al. (2010), ἡ ἑρπετοπανίδα τοῦ 
Αἰγαίου διακρίνεται ἀπό μεγάλο πλοῦτο καί ποικιλία καί αὐτό ὀφεί
λεται κυρίως στό θερμό κλῖμα καί στή μεγάλη ποικιλία τῶν βιοτό
πων πού παρουσιάζουν τά ἑλληνικά νησιά. Γιά κάποια εἴδη, τά νη
σιά τοῦ Νοτίου Αἰγαίου ἀποτελοῦν τό ὅριο ἐξάπλωσής τους. Ἀπό 
τά Δωδεκάνησα καί τά ἄλλα νησιά κατά μῆκος τῆς μικρασιατικῆς 
ἀκτῆς, βλέπουμε ὅτι πολλά ἀπό τά εἴδη ἑρπετῶν πού συναντῶνται 
ἐκεῖ δέν ὑπάρχουν στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα.

Στήν Κάρπαθο συναντᾶται ὁ βάτραχος Pelophylax cerigensis. 
Ἡ τουρκική σαύρα Anatolacerta oertzeni βρίσκεται σέ ὁρισμένα 
ἀπό τά Δωδεκάνησα. Ἄλλα εἴδη πού ἀπαντοῦν μόνο στό Ἀνατο
λικό Aἰγαῖο εἶναι ἡ χρυσόσαυρα (Mabuya aurata), ὁ μαῦρος ζαμενής 
(Coluber jugularis), ὁ ζαμενής τῆς Pόδου ἤ Λεβαντόφιδο (Coluber 
nummifer), τό θαμνόφιδο (Eirenis modestus) καί ἡ Δωδεκανησιακή 
Ἀμφίσβαινα (Blanus strauchi) (μόνο στή Kῶ καί τή Pόδο) ἀλλά καί 
ἡ ὀθωμανική ὀχιά (Vipera xanthina) (Πάτμος, Λέρος, Λειψοί, Kάλυ
μνος, Kῶς, Σύμη, Xάλκη) καί ὁ Ὀφίσωψ (Ophisops elegans).

Ἡ πιό συνηθισμένη στεριανή χελώνα στό νότιο Αἰγαῖο εἶναι ἡ 
ἑλληνική Testudo graeca, πού συναντᾶται στή Λέρο, τή Σύμη, τήν 
Κάλυμνο καί τήν Κῶ. Στό νότιο Αἰγαῖο συναντᾶται συχνά ἕνα εἶδος 
χελώνας τοῦ γλυκοῦ νεροῦ, ἡ γραμμωτή νεροχελώνα (Mauremys 
caspica). Ἔχει ἀναφερθεῖ μόνο στή Ρόδο καί τή Σύμη, ἐνῶ στήν Κῶ 
ζεῖ καί ἡ στικτή νεροχελώνα (Emys orbicularis), ἄν καί ἡ παρουσία 
της δέν εἶναι πολύ συχνή. Ἐπίσης ἡ Caretta caretta καί ἡ Πράσινη 
Θαλασσοχελώνα (Chelonia mydas) ἔχουν σημαντική παρουσία στή 
περιοχή (Δημάκη, 2010).

3.4.4 Ὀρνιθοπανίδα

Τό ὀρνιθολογικό ἐνδιαφέρον τῆς περιοχῆς τοῦ νότιου Αἰγαίου 
ἐντοπίζεται σέ δύο στοιχεῖα: τά πουλιά πού φωλιάζουν στήν περιο
χή καί τά πουλιά πού περνοῦν ὡς ἐπισκέπτες. Ἡ μετανάστευση πα
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ρατηρεῖται τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ χρόνου, ἐνῶ γιά τουλάχιστον 
ἕξι μῆνες (ΜάρτιοςΜάιος καί ΑὔγουστοςὈκτώβριος) ἀποτελεῖ τό 
κυρίαρχο ὀρνιθολογικό φαινόμενο τῶν νησιῶν. Τά νησιά τῶν Δω
δεκανήσων βρίσκονται πάνω σέ μιά σημαντική μεταναστευτική ὁδό 
καί ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό τόπο ἀνάπαυσης τῶν πουλιῶν πού 
ἔχουν διασχίσει τή Σαχάρα καί τή Μεσόγειο. Οἱ ὑγρότοποι πολλῶν 
νησιῶν τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ὅπως ἡ λίμνη Ψαλίδι καί τό ἕλος 
Ἀλυκή στήν Kῶ καί οἱ ὑγρότοποι τῆς Πάτμου εἶναι πολύ σημαντι
κοί γιά τά ἀποδημητικά πουλιά. 

Τό νότιο ἀνατολικό Αἰγαῖο φιλοξενεῖ μερικά σημαντικά καί σπά
νια θαλασσοπούλια ὅπως ὁ Μύχος (Puffinus yelkouan), ὁ Ἀρτέμης 
(Calonectris diomedea) καί ὁ Ὑδροβάτης (Hydrobates pelagicus). 
Στά παράκτια θαλασσοπούλια κατατάσσονται ὁ Ἀσημόγλαρος (La
rus cachin nans) καί ὁ Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) 
(Ἀκριώτη, 2010).

3.4.5 Tά χερσαῖα θηλαστικά

Στά Δωδεκάνησα συναντῶνται χερσαία θηλαστικά πού ἀνήκουν 
στά σαρκοφάγα ὅπως ἀλεπού (Vulpes vulpes), κουνάβι (Maries 
foina), νυφίτσα, ἀσβός (Meles meles), βίδρα κ.ἄ., στά ἀρτιοδάκτυ
λα ὅπως τό ἐλάφι Πλατόνι ἤ Dama Dama (Θεοδωρίδης et al., 
2008), ἀγριόγιδα, ἀγριοκάτσικα, ἀγριόχοιροι, ἐντομοφάγα ὅπως 
σκαντζόχοιροι, μυγαλές, ἀσπάλακες, στά  λαγόμορφα ὅπως ὁ λαγός 
(Lepus europaeus) καί τό ἀγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus), 
στά τρωκτικά ὅπως σκίουροι, ποντίκια, ἀρουραῖοι, τυφλοπόντικες 
κ.ἄ. Ἐπίσης, ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν σπηλαίων πού ὑπάρχει στά νη
σιά τοῦ Αἰγαίου φιλοξενεῖ πλῆθος ἀπό νυχτερίδες.

Στή Ρόδο, σέ μιά μικρή κοιλάδα στά δυτικά τοῦ νησιοῦ, στήν 
Κοιλάδα τῶν Πεταλούδων, συναντᾶται τό καλοκαίρι (ἀπό τόν 
Ἰούνιο μέχρι τό Σεπτέμβριο) ἡ διάσημη νυχτοπεταλούδα τοῦ εἴδους 
Callimorpha quadripunctaria (συν. Panaxia quadripunctaria καί 
Euplagia quadripunctaria) (Δημάκη, 2010) καί (Λιαρῖκος et al., 
2012).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ

4.1 Παγκοσμιοποιημένη τοπικότητα

Ἡ ἔννοια τῆς παγκοσμιοποίησης, κατά τόν Φύκαρη (2004) υἱο
θετήθηκε ἀπό εὐρύτερες κοινωνικές ὁμάδες, προκειμένου νά ἐκφράσει 
τίς ἐξελίξεις στήν οἰκονομική καί κοινωνική ζωή τοῦ πλανήτη, 
κυρίως ἐξαιτίας τῆς ἀνάπτυξης τῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία συνετέλεσε 
στήν ἑνοποίηση τοῦ πλανήτη καί στήν οὐσιαστική κατάργηση τοῦ 
γεωγραφικοῦ χώρου ἀλλά καί τήν ἀποσύνδεση χώρου καί χρόνου. 
Αὐτή ἡ νέα σχέση χώρου καί χρόνου ἀποτελεῖ καί τό εἰδοποιό στοι
χεῖο τῆς παγκοσμιοποίησης. Ταυτόχρονα, ἡ παγκοσμιοποίηση δη
μιούργησε μιά σειρά ἀμφιβολιῶν καί ἀμφισβητήσεων μέ κυρίαρχες 
τή μαζικοποίηση τῶν ἀνθρώπων, τήν ἀπόρριψη καί φθορά τῶν 
ἐπιμέρους πολιτισμῶν, μέ τήν παράλληλη κατάρρευση τῶν τοπικῶν 
κοινοτήτων ἀλλά καί τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, ἐξαιτίας τῆς 
συνεχοῦς προσπάθειας τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου γιά αὔξηση τῆς 
παραγωγῆς προϊόντων καί τῶν οἰκονομικῶν κερδῶν. Σέ αὐτό τό 
πλαίσιο, ἡ σύνδεση τοῦ τοπικοῦ μέ τό παγκόσμιο εἶναι ἄμεση καί 
πλέον μακρινά συμβάντα ἐπηρεάζουν ἄμεσα κατοίκους, οἱ ὁποῖοι 
θεωρητικά ἀπό γεωγραφικῆς ἄποψης, βρίσκονται πολύ μακριά ἀπό 
τά τεκταινόμενα, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν κοι
νοτήτων διαμορφώνουν μιά γενικότερη οἰκονομική ἀλλά καί κοινω
νική πολιτική.

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Κουλαουζίδης (2006), ὡς ἀπάντηση στήν παγ
κοσμιοποίηση καί τίς διαδικασίες της, ἐμφανίζεται ἡ ἔννοια τῆς 
παγκοσμιοποιημένης τοπικότητας (glocalization), ὅπου οἱ τοπικές 
κοινωνίες διατηροῦν τήν κουλτούρα τους συνεχίζοντας νά λει
τουργοῦν σέ παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Ἡ προσέγγιση τῆς παγ
κοσμιο ποιημένης τοπικότητας θεωρεῖ τήν κοινωνική ἰσότητα ὡς 
βάση γιά τήν διεθνῆ εἰρήνη καί σταθερότητα. Πρόκειται γιά μιά 
θεώρηση πιό εὐαίσθητη στίς τοπικές ἀνάγκες, πού ἀναγνωρίζει τίς 
τοπικές κοινωνίες ὡς αὐτές πού πρέπει νά ἠγηθοῦν τῶν διαδικασιῶν 
πού θά ἐπιφέρουν ἀλλαγές σέ παγκόσμια κλίμακα καί ἔχει ὡς ὅραμα 
ἕνα καλύτερο μέλλον, πού ὅμως θά εἶναι θεμελιωμένο στίς κοινω
νικές καί πολιτισμικές ἀνάγκες τῶν πολιτῶν καί τίς ἰδιαιτερότητες 
τῆς κάθε κοινωνίας.
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Ἡ παγκοσμιοποίηση, συνεπῶς, δέν ἀναιρεῖ τή σημασία τοῦ τοπι
κοῦ, τῆς συνθήκης τοῦ χώρου, καί σέ τελική ἀνάλυση τῆς γεωγρα
φίας, ἀλλά τήν ἐγγράφει ὡς ὀργανικό στοιχεῖο στό «γονιδίωμά» της, 
ἰσχυρίζεται ὁ Κουρλιοῦρος (2004). Τό παγκόσμιο (global) καί τό 
τοπικό (local) εἶναι ἔννοιες συμπληρωματικές(glocal). Ὅσο καί ἄν 
φαίνεται σχῆμα ὀξύμωρο, ἡ παγκοσμιοποίηση ὡς διαδικασία ὑλοποι
εῖται μόνο μέσῳ τῆς «τοπικοποίησης» τῶν παραγωγικῶν δραστηριο

τήτων καί τῶν μηχανισμῶν ἐλέγχου τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας.
Ὁ Ἀγαπητός Ξάνθης, σέ ἄρθρο του25, ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ εἰρηνική 

ἐπανάσταση τῆς ἀειφορίας μπορεῖ νά ξεκινήσει ἀπό τό τοπικό γιά 
νά ἐπεκταθεῖ στό παγκόσμιο ἐπίπεδο. Χωρίς τό local δέν μπορεῖ 
νά “σταθεῖ” τό global. Ἡ σύγχρονη ἀπάντηση εἶναι τό “GLOCAL”, 
ὅπου τό παγκόσμιο διεισδύει στό τοπικό σέ τρόπο ὥστε νά ἐπω
φελεῖται ἀπό αὐτό καί τό τοπικό νά αἰσθάνεται ὅτι ἐπιτελεῖ βασικό 
ρόλο στήν ἐξέλιξη τῆς τοπικῆς πορείας.

Ἡ διπλωματία τῆς ἀειφόρου ἀνάπτυξης μπορεῖ νά μᾶς φέρει κον
τύτερα, εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς ἔθνη. Τά περιβαλλοντικά ζητήματα δέν 
ἀφοροῦν μόνο τήν γειτονιά μας. Οἱ οἰκονομικές δυσπραγίες δέν ἐνο
χλοῦν μόνο ἕνα κράτος. Οἱ κοινωνικές ἀναταραχές, ἡ μετανάστευση δέν 
εἶναι θέματα τοῦ ἑνός. Ἡ ἠθική κατάπτωση δέν μπορεῖ νά παραμένει 
σέ ἔκταση. Ἡ ποιότητα ζωῆς ὀφείλει νά ἐπανέλθει σέ ἕνα καινούργιο 
πολιτισμό, στόν “πολιτισμό τοῦ λογίζομαι” καί ὄχι τοῦ παραλογίζομαι. 
Ὁ μεγάλος ἱστορικός Θουκυδίδης ἔλεγε "Οἱ καιροί οὐ μενετοί".

Σήμερα πού τά πάντα κινοῦνται στόν ἀστερισμό τῆς ἀστάθειας 
καί τῆς ἀβεβαιότητας, τῆς πραγμάτωσης καί τῆς ἔκρηξης τῆς τε
χνοκρατίας,  ζητοῦνται σταθερές, ζητοῦνται ἀπάνεμα λιμάνια. Ἡ 
πολιτική καί ἡ  ἀλληλεγγύη πρός ὅλα τά βιοτικά εἴδη εἶναι ἀνα
γκαία, ἡ ἀγάπη γιά τόν δίπλα ὑποχρέωση. Γιατί τό πέταγμα μιᾶς 
πεταλούδας στήν Κίνα, μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τό κλῖμα στή Ρόδο». 

4.2 Τοπικότητα καί βιώσιμη ἀνάπτυξη

Ἡ τοπική ἀνάπτυξη καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὑπαίθρου ἱστορικά 
προ έρχεται ἀπό προσπάθειες διαμόρφωσης μιᾶς νέας στρατηγικῆς 
ἀνάπτυξης ἀναπτυσσόμενων κρατῶν ἀπό διεθνεῖς ὀργανισμούς (Δι

25. Ἐφημερίδα «Ροδιακή», 2382015 ἤ στό http://goo.gl/NRk2bd.
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εθνής Τράπεζα, Ἡνωμένα Ἔθνη) στή δεκαετία τοῦ 1970, ὅταν ἤδη 
εἶχαν ἀναγνωριστεῖ τά ὅρια τοῦ ἐξωγενοῦς ἐκσυγχρονιστικοῦ ὑπο
δείγματος ἀνάπτυξης καί ἀναζητήθηκε μιά ἐναλλακτική πρόταση 
πού θά μποροῦσε νά μειώσει τίς ἀνισότητες. Οἱ προσεγγίσεις αὐτές 
ἐπιχείρησαν νά συνδέσουν τήν ἀνάπτυξη μιᾶς περιοχῆς καί τίς ἀνα
πτυξιακές διαδικασίες μέ τή χρήση τοπικῶν πόρων καί τήν κινητο
ποίηση τοῦ τοπικοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ (Κίζος et al., 2003).

Ὁποιαδήποτε προσέγγιση γιά τήν ὁλοκληρωμένη διαχείριση νη
σιωτικῶν περιοχῶν ἀπαιτεῖ τήν εἰσαγωγή ἑνός νέου τρόπου δια
κυβέρνησης, ὁ ὁποῖος βασίζεται στή συμμετοχή καί στή συνεργασία 
ὅλων τῶν τμημάτων τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν. Ἡ βιώσιμη δια
χείριση τῶν νησιωτικῶν περιοχῶν προϋποθέτει τή συμμετοχή ὅλων 
τῶν ἐνδιαφερομένων στόν σχεδιασμό καί στήν ὑλοποίηση ἑνός 
ἐπωφελοῦς οἰκονομικοῦ μοντέλου. Ἡ βιβλιογραφία πού ἀναφέρε
ται στήν περιβαλλοντική διαχείριση, ὑπογραμμίζει τήν ἀνάγκη ἀλλά 
καί τά πλεονεκτήματα τῆς ἐμπλοκῆς τῆς τοπικῆς κοινότητας, ὅσον 
ἀφορᾶ στή διαδικασία ἐπιλογῆς δεικτῶν βιώσιμης ἀνάπτυξης στό 
πλαίσιο Τοπικῶν Ἀτζέντα 21, οἱ ὁποῖες συνδέουν ὀργανικά τήν πο
ρεία πρός τή βιώσιμη ἀνάπτυξη μέ τή χρηστή διακυβέρνηση. Μέσῳ 
αὐτῆς τῆς ἐμπλοκῆς, οἱ καθημερινοί ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀπο
κλείονταν παραδοσιακά ἀπό τή λήψη ἀποφάσεων, συμμετέχουν σέ 
ἀποφάσεις πού ἐπηρεάζουν ἄμεσα τήν καθημερινότητά τους, ἐνῶ 
παράλληλα  παρέχεται ἡ δυνατότητα ἐνδυνάμωσης καί ἐκπαίδευσης  
τῆς τοπικῆς κοινότητας (Χατζηπαρασκευαΐδης, χ.χ.).

Ἡ Τοπική Ἀτζέντα 21 (Local Agenda 21)26 ἤ ΤΑ 21 εἶναι μιά δια
δικασία, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, οἱ τοπικές ἀρχές σέ ὅλα τά μήκη 
καί πλάτη τῆς γῆς, καλοῦνται νά ἐργαστοῦν ἀπό κοινοῦ μέ ὅλους 
τούς φορεῖς τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί μέ τούς πολίτες. Στόχος τῆς 
συνεργασίας εἶναι ὁ σχεδιασμός καί ἡ ὑλοποίηση δράσεων πού θά 
ἐφαρμόσουν τίς ἀρχές τῆς ἀειφόρου ἀνάπτυξης σέ τοπικό ἐπίπεδο 
(Ψαρρᾶς, χ.χ.).

26. Ἡ Σύνοδος Κορυφῆς γιά τό Περιβάλλον καί τήν Ἀνάπτυξη ἔγινε στό 
Rio de Janeiro τόν Ἰούνιο τοῦ 1992, ὅπου ὑπογράφεται ἡ «Agenda 21». Εἶναι 
τό «Πρόγραμμα Δράσης» γιά τό Περιβάλλον καί τήν Ἀνάπτυξη γιά τόν 21ο αἰ. 
Περισσότερα στό: UNESCO (1992). United Nations Conference on Environment 
& Development Rio de Janeiro, Brazil. Ἀνακτημένο στίς 482015 στόν ἱστότοπο 
http://goo.gl/aZyVF6.
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Συνοπτικά τά χαρακτηριστικά τῆς ΤΑ 21 εἶναι:
* ὁ καθοριστικός ρόλος τῶν τοπικῶν ἀρχῶν στήν ἐπίτευξη ἀει

φορίας σέ τοπικό ἐπίπεδο,
* ἡ συμμετοχή στήν παγκόσμια εὐθύνη γιά τόν περιορισμό τῶν 

ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων στό περιβάλλον,
* τό μοίρασμα γνώσεων, ἰδεῶν καί ἐμπειριῶν μέ ἄλλες κοινότητες 

σέ Παγκόσμια βάση,
* ἡ εὐρεία συμμετοχική διαδικασία ὅλων τῶν ὁμάδων τοῦ πλη

θυσμοῦ καί ἡ βαθιά προσήλωση στίς δημοκρατικές διαδικασίες, καί
* ἡ ἐνσωμάτωση τῶν περιβαλλοντικῶν, κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν 

καί πολιτισμικῶν στοιχείων πού ὁρίζουν τήν ποιότητα ζωῆς τῶν 
πολιτῶν στό τοπικό ἐπίπεδο.

Εἶναι γεγονός ὅτι τά τελευταῖα χρόνια πυκνώνουν οἱ πρωτο
βουλίες πανεπιστημιακῶν ἱδρυμάτων, ὀργανισμῶν τοπικῆς αὐτο
διοίκησης καί μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες στοχεύουν 
στήν ἀειφορική διαχείριση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, μέσῳ τῆς εὐαι
σθητοποίησης καί συμμετοχῆς τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. Χαρακτη
ριστικές εἶναι οἱ περιπτώσεις ὅπως:

* Τό Ἑλληνικό Δίκτυο Συνεργασίας γιά τή Βιώσιμη Ἀνάπτυξη 
Πα  ράκτιων καί Νησιωτικῶν Περιοχῶν27.

* Τό Δίκτυο Ἀειφορικῶν Νήσων Αἰγαίου «ΔΑΦΝΗ»28.
* Ἡ ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος «Τοπικοί περιβαλλοντικοί 

χάρτες» στήν Ἑρμούπολη (199495).
* Πρακτικές βιώσιμης ἀνάπτυξης στά νησιά τῆς Ἴου καί τῆς Τή

λου (2004).
* Ἡ ἐφαρμογή τῆς Τοπικῆς Ἀτζέντα 21 στό δῆμο Καλλιθέας Ρό

δου (1998 κ.ἑ.).

Στήν περίπτωση τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, ἡ ἀειφορία ἑρμηνεύε
ται ὡς ἡ διατήρηση τοῦ νησιωτικοῦ χαρακτήρα τῶν περιοχῶν αὐ
τῶν, δηλαδή ἡ σχέση μέ τή θάλασσα. Τά νησιά ζοῦν μέσα σέ ἕνα 
θαλάσσιο περιβάλλον καί συντηροῦνται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό αὐ
τό. Ὁ τουρισμός, ἡ ἁλιεία κ.λπ. εἶναι συνάρτηση τῆς ποιότητας 
τοῦ θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἡ γεωγραφι
κή ἀπομόνωση λόγῳ τῆς ἀπόστασης ἀπό τήν ξηρά δημιουργοῦν 

27. http://www.coastalpractice.net/gr/index.htm
28. http://www.dafni.net.gr/gr/home.htm
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συνθῆκες ἀνάπτυξης πολιτισμῶν μέ μοναδικά χαρακτηριστικά, τά 
ὁποῖα σέ πολλές περιπτώσεις ἄντεξαν στήν πίεση καί τή φθορά 
τοῦ χρόνου. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τά ἀποτυπώματα τῶν πολιτισμῶν 
αὐτῶν διατηροῦνται, σέ πολλά νησιά, σέ καλύτερη γενικά κατάστα
ση ἀπό τά ἀντίστοιχα τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας. Αὐτό ἄλλωστε –σέ 
συνδυασμό μέ τό γοητευτικό θαλάσσιο περιβάλλον– ἐξηγεῖ καί τό 
γεγονός τῆς προτίμησής τους ἀπό εἰδικές κατηγορίες τουριστῶν 
(Εὐθυμιόπουλος, 2009).

Κατά τούς Σπιλάνη et al. (2005b), ἡ ἐφαρμοζόμενη στά νησιά 
ἀειφορική βιώσιμη ἀνάπτυξη ἐπιτρέπει τή διατήρηση τῆς φυσιο
γνωμίας (ποικιλομορφία) καί τῶν χαρακτηριστικῶν τους σέ βάθος 
χρόνου. Κάτι τέτοιο, μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ ἐάν τά χαρακτηριστικά 
τῶν νησιῶν ἀξιοποιηθοῦν κατάλληλα καί δέν μετατρέπονται σέ 
μειονεκτήματα, ὅπως γίνεται μέ βάση τίς συμβατικές ἀναπτυξιακές 
προσεγγίσεις. Γιά παράδειγμα:

* ἡ ἀδυναμία τῶν νησιῶν νά παράγουν μαζικά γεωργικά καί κτη
νοτροφικά προϊόντα καί ἡ διατήρηση τῶν παραδοσιακῶν δομῶν 
παραγωγῆς καί μεταποίησης, τούς ἐπιτρέπουν νά προσβλέπουν σέ 
μία συνεχῶς αὐξανόμενη πελατεία πού ἐνδιαφέρεται γιά «αὐθεντικά» 
(Van der Ploeg et al., 2000) ἀγροδιατροφικά προϊόντα,

* ἡ μικρή κλίμακα τῶν κοινωνιῶν, οἱ ρυθμοί ζωῆς πού δέν μοιάζουν 
μέ ἐκείνους τῆς πόλης ἀποτελοῦν ἕνα ἀδιαφιλονίκητο πλεονέκτημα 
γιά τά νησιά,

* τό πλούσιο περιβάλλον τῶν νησιῶν σέ συνδυασμό μέ τό ἔντονο 
πολιτιστικό στοιχεῖο, προσφέρουν μιά μοναδική ποιότητα ζωῆς, καί

* ἡ ἔλλειψη δυναμικῶν δραστηριοτήτων, μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ 
ὡς εὐκαιρία γιά ἀνάπτυξη καινοτόμων δράσεων γιά τή δημιουργία 
πόλων ἀριστείας στήν ἐκπαίδευση, τήν ἔρευνα, τήν πολιτιστική δη
μιουργία, τήν παραγωγή εἰδικῶν προϊόντων.

Μέ βάση τά παραπάνω, ἡ τοπική ἀνάπτυξη:
* καθίσταται ἀειφόρος ὅταν ἡ χρήση τῶν φυσικῶν πόρων γίνεται 

μέ φειδώ καί σύνεση καί μέ τήν προοπτική κάλυψης τῶν σημερινῶν 
ἀλλά καί μελλοντικῶν ἀναγκῶν (Schilling & Chiang, 2011), καί

*  μπορεῖ νά χαρακτηρίζεται ἀπό ἕναν τοπικό ἔλεγχο καί καθορι
σμό τῶν ἀναπτυξιακῶν προοπτικῶν, χωρίς ὅμως αὐτό νά ἀπομο
νώ νει τίς ὅποιες προσεγγίσεις τῆς τοπικῆς ἀνάπτυξης ἀπό τό 
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παγκόσμιο οἰκονομικό σύστημα. Ἀντίθετα, τά ὠφελήματα θά πρέπει 
νά εἶναι σέ ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό τοπικά (Slee, 1994).

Συμπερασματικά, κατά τόν Χατζηπαρασκευαΐδη (χ.χ.), κανένα 
μοντέλο διαχείρισης δέν μπορεῖ νά ἐπιφέρει τά ἐπιδιωκόμενα ἀπο
τελέσματα ἄν σχεδιάζεται, ἀποφασίζεται καί ὑλοποιεῖται ἀπό ἕναν 
στενό κύκλο ληπτῶν ἀποφάσεων, στούς ὁποίους περιλαμβάνονται 
μόνο οἱ κυβερνητικοί φορεῖς, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδι
οίκησης καί εἰδικοί ἐμπειρογνώμονες. Ἡ ἀειφορική  ἀνάπτυξη τῶν 
νησιωτικῶν περιοχῶν προϋποθέτει τόν σχεδιασμό καί τήν υἱοθέτηση 
τοπικῶν σχεδίων ὁλοκληρωμένης διαχείρισης, βασισμένων στίς ἰδιαι
τερότητες τῆς κάθε περιοχῆς, καί ἡ ἐπιτυχία της ἐξαρτᾶται ἀπό τήν 
συντονισμένη δράση σέ τοπικό καί περιφερειακό ἐπίπεδο, κυρίως 
μέσῳ τῆς πληροφόρησης, τῆς εὐαισθητοποίησης, τῆς ἐκπαίδευσης 
καί τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς τοῦ κοινοῦ, στό πλαίσιο συμμετοχικῶν 
διαδικασιῶν καί ἐνδυνάμωσης τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν. 

4.3 Τοπική παράδοση καί πολιτισμός

Τήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν 
ἀγορῶν ὁ ὅρος «πολιτισμός», ἐπεκτείνεται πέρα ἀπό τήν τυπική 
ὁριοθέτησή του, ὡς σύνολο τῶν πνευματικῶν καί τῶν ὑλικῶν ἐπι
τευγμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί διευρύνεται γιά νά συμπεριλάβει νέες 
διαστάσεις πού μεταξύ ἄλλων ἀφοροῦν: τό φυσικό καί δομημένο 
περιβάλλον, τή βιώσιμη ἀνάπτυξη, τήν αἰσθητική τῆς καθημερι νό
τητας, τήν εὐαισθητοποίηση σέ περιβαλλοντικά ζητήματα, τή δια
τήρηση, τόν ἐμπλουτισμό καί τήν ἀνάδειξη τῆς φυσικῆς καί πολιτι
στικῆς κληρονομιᾶς καί βέβαια τό πλαίσιο τῆς σύγχρονης ψηφια κῆς 
τεχνολογίας (Καμπουροπούλου et al., 2010).

Σύμφωνα μέ τούς Παπαβασιλείου et al. (2010), στίς περισσότερες 
χῶρες τοῦ κόσμου ὁ πολιτισμός καί ἡ ἱστορία συνδέονται μέ τήν το
πική γνώση. Ἡ σημαντικότητα τῆς τοπικῆς παραδοσιακῆς γνώσης 
θυσιάζεται στόν βωμό τῆς ἀνάπτυξης καί μαζί της οἱ φυσικοί βιότοποι 
καί οἱ τοπικοί πολιτισμοί (ReyesGarcia et al., 2005). Ἡ σπουδαιότητα 
τῆς τοπικῆς γνώσης εὑρέως ἀναγνωρίζεται ἀπό τή διεθνή κοινότη
τα καί μέ τή Συνθήκη τοῦ 1992 (Ρίο ντέ Τζανέιρο) ὑπογραμμίζεται ὁ 
ρόλος τῶν τοπικῶν κοινοτήτων καί τῶν αὐτοχθόνων πληθυσμῶν γιά 
τή διατήρηση τῆς βιοποικιλότητας (Berkes et al., 2000). Ἡ ἀξιοποίηση 
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τῆς τοπικῆς γνώσης καί ἡ τοπική συμμετοχή παρέχει τή δυνατότητα 
ἀναβάθμισης τῆς βιώσιμης ἀνάπτυξης τῶν κοινοτήτων καί τοῦ πε
ριβάλλοντός τους, ἰδιαίτερα ἄν τά ἄτομα πού συνδέονται μέ τό φυσικό 
περιβάλλον ἐνσωματωθοῦν στόν σχεδιασμό (Kline, 2001). O Εὐθυ
μιόπουλος (2009) θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀντίσταση ἀπέναντι στήν ἐκποίηση τοῦ 
περιβάλλοντος καί τῆς παράδοσης φαίνεται νά εἶναι ἀκόμη ἰσχυρή 
καί αὐτό τό γεγονός καθιστᾶ τίς τοπικές κοινωνίες ὑποψήφιες γιά τήν 
ἔνταξή τους σέ ἕνα πρόγραμμα μέ βάση τίς ἀρχές τῆς ἀειφορίας.

Ἡ τοπικότητα, κατά τόν Συνεφάκη (2012), ὡς ἔννοια συμ πυ
κνώνει ὅλες ἐκεῖνες τίς ἰδιότητες πού διαμορφώνουν τή φύση καί 
τόν χαρακτήρα τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. Κυρίαρχα συστατικά τῆς 
το πικότητας εἶναι τό φυσικό περιβάλλον, ἡ τοπική γεωγραφία, οἱ 
πολιτισμικές ἰδιαιτερότητες, οἱ ἱστορικοί κοινωνικοί δεσμοί καί ἡ 
συλλογική κουλτούρα. Ὁ πολιτισμός, οἱ πολιτιστικοί πόροι ἀλλά 
καί ἡ κουλτούρα τῆς κάθε περιοχῆς συνθέτουν γιά αὐτή μιά μονα
δική παράδοση καί ταυτότητα μέ ἀποτέλεσμα νά εἶναι δυνατή ἡ συ
νετή ἀξιοποίησή τους μέ σκοπό τή βιώσιμη ἀνάπτυξη (Καραμπέκου 
et al., 2012). Μέ ἄλλα λόγια, μπορεῖ νά εἰπωθεῖ ὅτι ἡ τοπικότητα 
ἀποτελεῖ τήν αὐθεντική ἔκφραση τῆς παράδοσης καί ἡ παράδο
ση τήν τυπική ὄψη τῆς τοπικότητας. Οἱ δύο ἔννοιες εἶναι ἄρρη
κτα συνδεδεμένες καί ἀλληλένδετες. Σημαντικό εἶναι νά ἰδωθεῖ ἡ 
παράδοση ὑπό τό πρῖσμα τῆς τοπικότητας καί νά ἐγγραφεῖ σέ ἕνα 
νέο δυναμικό πλαίσιο μέ σύγχρονα ἀναπτυξιακά στοιχεῖα.

Στήν ἔννοια ὅμως τῆς παράδοσης, κεντρικό στοιχεῖο εἶναι τό 
περιβάλλον ὅπου ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι οἱ τοπικές κοινωνίες ἀνα
πτύσσουν ἁρμονικές καί, σχεδόν ἰδεατά, βιώσιμες σχέσεις μέ τό 
τοπικό περιβάλλον. Μέ τόν τρόπο αὐτό, τό φυσικό περιβάλλον, 
ἀποτελεῖ θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς παραδοσιακῆς κοινωνίας καί τῆς 
τοπικότητας. Ἡ ἐνσωμάτωση τῆς παράδοσης, ὅπως αὐτή ἐκφράζε
ται κυρίως ἀπό τίς σχέσεις τῆς τοπικῆς κοινωνίας μέ τό περιβάλλον 
της, στή σύγχρονη ἀναπτυξιακή διαδικασία καί ἡ δημιουργία ἐναλ
λακτικῶν ἀναπτυξιακῶν προτύπων συνιστά κρίσιμη πρόκληση 
γιά τίς τοπικές κοινωνίες. Γίνεται, ἑπομένως, κατανοητό ὅτι ἡ το
πικότητα εἶναι μιά ἀμφίσημη καί δυναμική ἔννοια πού συνδέεται 
μέ τήν παράδοση καί τό περιβάλλον, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπιβάλλει 
μιά ἐμπεριστατωμένη διεπιστημονική θεώρηση γιά τήν μελέτη της 
(Μαλάκης & Χούλη, 2015).
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Γίνεται, τέλος, ἀντιληπτό ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμμετοχή τῆς 
τοπικῆς κοινωνίας, προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ἡ βιώσιμη ἀνάπτυξη, 
ἐφόσον καί οἱ στάσεις καί οἱ συμπεριφορές τῶν ἀτόμων καί τῶν 
κοινωνικῶν ὁμάδων ἐπηρεάζουν καθοριστικά τό πρότυπο ἀνάπτυ
ξης, τό ὁποῖο κάθε φορά υἱοθετεῖται. Ἡ ἐμπλοκή τῆς τοπικῆς κοι
νωνίας σέ ὅλες τίς δράσεις γιά τήν ἐπίτευξη τῆς βιώσιμης ἀνάπτυξης 
δια σφαλίζει τήν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη καί τή βεβαιότητα ὅτι αὐτή, 
ἄν καί συνιστᾶ μέρος τῶν προβλημάτων, μπορεῖ, ὡστόσο, νά ἀπο
τελέσει σημαντική παράμετρο τῶν λύσεων (Ξανθάκου et al., 2015).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:  
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ

5.1 Ἡ ἔννοια τῆς Διά βίου Μάθησης καί Ἐπιμόρφωσης

Ἡ ἔννοια τῆς μάθησης σύμφωνα μέ τόν Bigge (1990), ἔχει ἄμεση 
σχέση μέ τή μόνιμη ἀλλαγή στή συμπεριφορά τοῦ ἀτόμου, ἡ ὁποία 
εἶναι ἀποτέλεσμα ἐμπειρίας καί πράξης. Ἡ μάθηση ἔχει προσω
πικό καί ἀτομικό χαρακτήρα. Κάθε ἄτομο μαθαίνει μέ τόν δικό του 
μοναδικό τρόπο. Οἱ ἀλλαγές τοῦ ἀτόμου μέσῳ τῆς μάθησης συν
τελοῦνται στό πεδίο τῶν γνώσεών του, τῶν δεξιοτήτων καί τῶν 
στάσεών του. Βεβαίως, ἡ μάθηση δέν ὁλοκληρώνεται μόνο μέσα 
ἀπό ἕνα συγκεκριμένο ἐκπαιδευτικό σύστημα, ἀλλά εἶναι μιά συ
νεχής διεργασία πού συντελεῖται διά βίου καί χρησιμοποιεῖ διάφο
ρους τρόπους καί μέσα.

Ὁ ὅρος Διά βίου Μάθηση ἀναφέρεται σέ μιά φιλοσοφική ἀντίλη
ψη, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ ἐκπαίδευση θεωρεῖται ὡς μιά μα
κροχρόνια διαδικασία πού ξεκινάει ἀπό τή γέννηση τοῦ ἀνθρώπου 
καί συνεχίζει σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του. Ὁ ὅρος αὐτός καλύπτει 
ὅλα τά εἴδη, τύπους καί ἐπίπεδα τῆς τυπικῆς, μή τυπικῆς καί ἄτυ
πης ἐκπαίδευσης. Συνεπῶς, ἡ ἐπιμόρφωση καί ἡ συμπληρωματική 
ἐκπαίδευση ἀποτελοῦν μία διαρκῆ προτεραιότητα γιά τόν σύγχρο
νο ἄνθρωπο. Ὡς ἐπιμόρφωση ὁρίζεται κάθε διαδικασία παροχῆς 
ἐκπαίδευσης ἤ κατάρτισης σέ ἐπαγγελματίες μέ σκοπό τόν ἐμπλου
τισμό, τήν ἀναβάθμιση, τήν ἀνανέωση καί τήν ἐπικαιροποίηση τῶν 
γνώσεων τους. Ἡ ἐπιμόρφωση μπορεῖ νά ἀποβλέπει ὄχι μόνο στήν 
ἀκαδημαϊκή πρόοδο, ἀλλά καί στήν ἀνάπτυξη καί βελτίωση τῆς δι
ανοητικῆς καὶ ἠθικῆς συμπεριφορᾶς. Ὁ θεσμός τῆς ἐπιμόρφωσης 
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εἶναι ἐπιβοηθητικός καί ἔχει σάν στόχο, τή σύνδεση τῆς ἐπιστη
μονικῆς ἔρευνας μέ τήν ἐκπαιδευτική πράξη, καθώς ἐπίσης τή συμ
πλήρωση, βελτίωση καί ἀνανέωση τῆς ἀρχικῆς κατάρτισης τῶν ἐπι
μορφουμένων (Εὐαγγελίου & Δημητρακοπούλου, 2011).

Ὁ ἐπίσημος ὁρισμός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τή Διά βίου 
Μάθηση ἀναφέρεται σέ:  Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα ἡ ὁποία 
ἀναλαμβάνεται καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς μέ σκοπό τή βελτίωση 
τῶν γνώσεων, τῶν δεξιοτήτων καί τῶν ἐφοδίων, στό πλαίσιο μιᾶς 
προσωπικῆς, κοινωνικῆς ὀπτικῆς καί/ἤ μιᾶς ὀπτικῆς πού σχετίζεται 
μέ τήν ἀπασχόληση (European Commission, 2001).

Ἡ Διά βίου Μάθηση περιλαμβάνει τήν Διά βίου Ἐκπαίδευση καί 
τήν Διά βίου Κατάρτιση. Ἡ Διά βίου Ἐκπαίδευση ἀφορᾶ τή διαδικασία 
ἀπόκτησης γνώσης, γενικῆς καί ἐπιστημονικῆς, τόσο στό πλαίσιο 
διαμόρφωσης μιᾶς ὁλοκληρωμένης προσωπικότητας, ὅσο καί στό 
πλαίσιο εἰσόδου στήν ἀπασχόληση, ἐνῶ ἡ Διά βίου Κατάρτιση ἀφορᾶ 
στή διαδικασία ἐξειδικευμένης μόρφωσης, μέ σκοπό τήν ἀνάπτυξη ἐξει
δικευμένων δεξιοτήτων, στά πλαίσια συγκεκριμένης ἐπαγγελματικῆς 
δραστηριότητας. Ὑπηρεσίες Διά βίου Κατάρτισης σέ ἀποφοίτους ὑπο
χρεωτικῆς καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης παρέχουν τά Ἰνστιτοῦτα 
Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης (ΙΕΚ), ἐνῶ τά Κέντρα Ἐπαγγελματικῆς 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) παρέχουν ὑπηρεσίες τόσο σέ ἀποφοίτους ὑπο
χρεωτικῆς καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, ὅσο καί σέ ἀποφοίτους 
ἀνώτατης πανεπιστημιακῆς καί τεχνολογικῆς ἐκπαίδευσης29.

Ὡς τυπική μάθηση (formal learning) ὁρίζεται τό ἱεραρχημένο, 
δομημένο καί ὀργανωμένο χρονικά σέ βαθμίδες ἐκπαιδευτικό σύ
στη μα, ἀπό τήν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση ἕως τό πανεπιστήμιο, 
πού περιλαμβάνει τόσο τίς γενικές ἀκαδημαϊκές σπουδές ὅσο καί τά 
ἐξειδικευμένα προγράμματα καί θεσμούς ὁλοκληρωμένης ἐπαγγελ
ματικῆς καί τεχνικῆς ἐκπαίδευσης (Jeffs & Smith, 1999). Στή χώρα 
μας ἔχουμε  τίς ἀκόλουθες βαθμίδες ἐκπαίδευσης: νηπιαγωγεῖο, δη
μοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ.

Ὡς μή τυπική μάθηση (non formal learning) ὁρίζεται ὁποια
δήποτε ὀργανωμένη ἐκπαιδευτική δραστηριότητα ἐκτός τοῦ τυπι
κοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, πού ἀπευθύνεται σέ συγκεκρι μέ νους 
ἐκπαιδευόμενους καί ἔχει συγκεκριμένους ἐκπαιδευτικούς στό χους 

29. Ἑλληνική Νομοθεσία: http://www.gsae.edu.gr/el/thesmikoplaisio/nomoi
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(Jeffs and Smith 1990). Ἕνα παράδειγμα μή τυπικῆς μάθησης εἶναι 
ἡ Περιβαλλοντική Ἐκπαίδευση πού εἶναι ἡ διαδικασία ἡ ὁποία στο
χεύει στήν ἀνάπτυξη, σέ διάφορους τομεῖς τῆς κοινωνίας, περι βαλ
λοντικῶν ἐννοιῶν, δεξιοτήτων, στάσεων καί περιβαλλον τικοῦ ἤθους 
καί πραγματοποιεῖται ἀπό διάφορα Ἱδρύματα καί στά ὁποῖα μπο
ρεῖ νά συμπεριλαμβάνονται τά σχολεῖα καί τά Πανεπιστή μια (Φρα
γκούλης & Καραγιάννης, 1996). Ἡ μή τυπική μάθηση ἐξαρτᾶται σέ 
μεγάλο βαθμό καί ἀπό τό πλαίσιο στό ὁποῖο παρέχεται, καί γι’ αὐτό 
τό πρόβλημα τῆς ἐγκυρότητας τῶν ἀποκτώμενων γνώσεων εἶναι 
ἰδιαίτερα ἔντονο.

Ὡς ἄτυπη μάθηση (informal learning) θεωρεῖται σύμφωνα μέ 
τούς Jeffs and Smith (1990) ἡ διαδικασία μέ τήν ὁποία κάθε ἄτο
μο, σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του, μαθαίνει καί ἀποκτᾶ στάσεις, 
ἀξίες, ἱκανότητεςδεξιότητες καί γνώσεις, ἀπό τήν καθημερινή 
ἐμπει  ρία καί τίς ἐπιδράσεις πού δέχεται ἀπό τό περιβάλλον του (ἐρ
γα  σία, οἰκογένεια, γειτονιά, ἐλεύθερες ἀσχολίες, βιβλιοθῆκες, μέσα 
μαζικῆς ἐνημέρωσης κ.ἄ.). Εἶναι ἡ μάθηση πού προκύπτει ἀπό δρα
στηριότητες τῆς καθημερινῆς ζωῆς οἱ ὁποῖες σχετίζονται μέ τήν 
ἐργασία, τήν οἰκογένεια ἤ τόν ἐλεύθερο χρόνο καί δέν εἶναι διαρ
θρωμένη ἀπό ἄποψη μαθησιακῶν στόχων, χρόνου μάθησης ἤ διδα
κτικῆς ὑποστήριξης,  γι’ αὐτό καί τυπικά δέν ὁδηγεῖ σέ ἐπίσημη πι
στοποίηση. Παραδείγματα μορφῶν ἄτυπης ἐκπαίδευσης στή χώρα 
μας εἶναι, τά ἐλεύθερα προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης, 
τά προγράμματα κατά τοῦ ρατσισμοῦ κ.λπ. 

5.2  Ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ ἐπιμόρφωση τῶν Κληρικῶν

Ἡ θεσμοποιημένη ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση (τυπική ἐκπαίδευ
ση) συναντᾶται στό ἑλληνικό ἐκπαιδευτικό σύστημα μόνο στίς δύο 
ἀπό τίς τρεῖς ἐκπαιδευτικές βαθμίδες, ἤτοι στή δευτεροβάθμια καί 
στήν τριτοβάθμια, ἐνῶ ὑπάρχει παντελής ἀπουσία της στήν πρω
τοβάθμια ἐκπαίδευση (νηπιαγωγεῖα, δημοτικά σχολεῖα) καί ἀπο
τελεῖ μία ἀπό τίς βασικές δομές τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης. Μέ 
βάση τό θεσμικό πλαίσιο τοῦ Ν. 3432/2006 ἐπιτυγχάνεται ὁ ἐκσυγ
χρονισμός τῶν Ἱδρυμάτων Ἀνωτάτης Ἐκπαίδευσης ἀλλά καί τῆς 
πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης καί ἐπιχειρεῖται 
μιά νέα προσέγγιση γιά τίς σχολικές μονάδες τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
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ἐκπαίδευσης μέ στόχο τήν ἀναβάθμισή τους (Ἀνδρεόπουλος, 2009). 
Τίς παραπάνω ἀνάγκες ἐπιχειρεῖ νά θεραπεύσει, κατά τόν νο

μοθέτη, ὁ νόμος 3432 (ΦΕΚ 14/τ.Α/2006), στίς βασικές καινοτομίες 
τοῦ ὁποίου συγκαταλέγονται:

1. Ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων καί Γυμνασίων. 
Παρέμειναν σέ λειτουργία: α) ἑπτά (7) Ἐκκλησιαστικά Γυμνάσια 
& Γενικά Ἐκκλησιαστικά Λύκεια μέ ἑνιαία Διεύθυνση, λειτουργοῦν 
στήν Ξάνθη, τό Ἅγιον Ὄρος, τή Θεσσαλονίκη, τή Φλώρινα, τή 
Λαμία, τήν Πάτμο καί τά Χανιά, β) τρία (3) Γενικά Ἐκκλησιαστικά 
Λύκεια λειτουργοῦν στά Ἰωάννινα, τήν Ἀθήνα καί τήν Πάτρα.

2. Ἱδρύονται τά μονοετοῦς φοίτησης Ἐκκλησιαστικά Ἰνστιτοῦτα 
Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης (ΕΙΕΚ), τά ὁποῖα ἔρχονται νά ἀντι
καταστήσουν τήν Δ΄ τάξη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων (τήν λε
γομένη καί Ἑβδόμη), στήν ὁποία οἱ μαθητές διδάσκονταν ἀμιγῶς 
ἐκκλησιαστικά καί θεολογικά μαθήματα.

3. Θεσμοθετοῦνται τά Ἱερατικά Σχολεῖα Δεύτερης Εὐκαιρίας 
(Ι.Σ.Δ.Ε.), σχολεῖα γυμνασιακοῦ ἐπιπέδου –στή θέση τῶν καταργου
μένων «μέσων ἐκκλησιαστικῶν φροντιστηρίων»– καί τά ὁποῖα 
ἔχουν ὡς εἰδικότερο σκοπό νά καταρτίζουν Κληρικούς ἤ ὑποψήφι
ους Κληρικούς. Στά Ι.Σ.Δ.Ε. ἐφαρμόζονται προγράμματα ἀμιγοῦς 
ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης καί οἱ παρεχόμενες σπουδές χωρίζο
νται σέ Α΄ καί Β΄ Κύκλο, διάρκειας 18 μηνῶν ὁ καθένας. Ὑπάρχουν 
τρία (3) Ι.Σ.Δ.Ε., στήν Κατερίνη, τήν Καρδίτσα καί τήν Καλαμάτα.

4. Στήν Γ/βάθμια Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση, οἱ μέ βάση τοῦ 
Ν.1946/1991 Ἀνώτερες  Ἐκκλησιαστικές Σχολές (3ετοῦς  φοίτησης) 
Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ἰωαννίνων καί Ἡρακλείου Κρήτης 
(Πατριαρχική Ἀνώτατη Ἐκκλ. Ἀκαδημία Κρήτης), μετονομάζον
ται σέ Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικές Ἀκαδημίες (Α.Ε.Α.), ἔχοντας σάν 
σκοπό νά «καταρτίζουν στελέχη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν 
Ἑλλάδα, νά παρέχουν ἐκπαίδευση καί νά χορηγοῦν πτυχία ἰσό τι μα 
μέ ἐκεῖνα τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης». Τά προ
γράμματα σπουδῶν εἶναι διάρκειας ὀκτώ ἀκαδημαϊκῶν ἑξα μήνων 
(4ετοῦς φοίτησης) καί ἡ φοίτηση σέ αὐτά εἶναι ὑποχρεωτική. Σέ 
κάθε Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία ἱδρύεται, ὀργανώνεται 
καί λειτουργοῦν Προγράμματα Ἱερατικῶν Σπουδῶν, Διοίκησης καί 
Ὀργάνωσης Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, Παλαιογραφίας, Διοικη
τικῆς Ὑποστήριξης Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἐνοριῶν, Ἐκκλησια
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στικῆς Μουσικῆς καί Ψαλτικῆς, Διαχείρισης Ἐκκλησιαστικῶν Κει
μηλίων καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης.

Χωρίς νά ἐντάσσονται στό παραπάνω εἰδικό νομικό πλαίσιο τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης, σαφής ἀναφορά ἐπιβάλλεται νά γίνει 
στίς δύο Θεολογικές Σχολές Ἀθηνῶν (Τμῆμα Θεολογίας καί Τμῆμα 
Κοινωνικῆς Θεολογίας) καί Θεσσαλονίκης (Τμῆμα Θεολογίας καί 
Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας), ὅπου ἡ προσφορά 
τους εἶναι πολλαπλή στήν Ἐπιστήμη, τήν Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος. 
Ἀνέδειξαν καί ἀναδεικνύουν ἱκανά στελέχη, χωρίς παρεκκλίσεις ἀπό 
τή γνήσια ὀρθόδοξη παράδοση, καλλιεργοῦν καί προάγουν ὅλους 
τούς τομεῖς τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης, δίνοντας μορφωμένα στελέχη 
τόσο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅσο καί στή Μέση Ἐκπαίδευση.

Μέσα σ’ αὐτές τίς ὑφιστάμενες ἐκπαιδευτικές δομές στήν Ἑλλά
δα, ἡ ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση, ἔχοντας ἔρεισμα τό ἄρθρο 43 
παράγραφοι 1 καί 2 τοῦ Νόμου 590/1977 (Καταστατικός Χάρτης 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), λειτουργεῖ σ’ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς 
τυπικῆς καί τῆς μή τυπικῆς ἐκπαίδευσης. Τό ἄρθρο 43 παρ. 1 τοῦ 
παραπάνω Νόμου ἀνάμεσα στά ἄλλα ὁρίζει ὅτι: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος πρός εἰδικήν κατάρτισιν καί ἐκπαίδευσιν τῶν Κληρικῶν 
καί ὑποψηφίων Κληρικῶν δύναται νά ἱδρύει εἰδικές ἐπιμορφωτικές 
σχολές καί φροντιστήρια» (ΦΕΚ 146/τ.Α/1977).

Μέ ἀναγωγή τοῦ ὁρισμοῦ τῆς μή τυπικῆς ἐκπαίδευσης τῶν Jeffs 
and Smith (1990) καί ἐν προκειμένῳ στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο 
ἕνας ἀντίστοιχος στό χῶρο τῆς  ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης εἶναι 
ὁ ἑξῆς: Μή τυπική Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση εἶναι κάθε ὀργα
νωμένη ἐκπαιδευτική δραστηριότητα ἐκτός τοῦ τυπικοῦ συστήμα
τος ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως, πού ἀπευθύνεται στούς φορεῖς 
ἀσκήσεως τοῦ ποιμαντικοῦ καί διοικητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας 
(κατά κύριο λόγο στούς Κληρικούς καί στούς ὑποψήφιους Κλη
ρικούς), καί ἔχει ὡς στόχο τή βελτίωση καί ἀνάπτυξη τῶν ὑφι
σταμένων γνώσεων τους ἀλλά καί στήν ἐπαύξηση αὐτῶν, ὥστε νά 
ἀνταποκριθοῦν ἐπάξια στό ἐνοριακό τους ἔργο.

Φορεῖς παροχῆς καί ὀργάνωσης τέτοιων ἐκπαιδευτικῶν δρα
στηριοτήτων –μή ἐντασσομένων στήν τυπική ἐκπαίδευση– (π.χ. 
ἐπιμορφωτικά σεμινάρια) εἶναι κατά κύριο λόγο γενικῶς μέν ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σάν συγκεντρωτικόςὀργανωτικός ἐκκλησι
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αστικός ὀργανισμός (ὑπό τήν ἔννοια τοῦ συντονισμοῦ τῶν τοπικῶν 
Ἐκκλησιῶν) μέ ἐκτελεστικό της ὄργανο τή Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ ἐφη
μεριακοῦ Κλήρου, εἰδικῶς δέ ξεχωριστά κάθε Ἱερά Μητρόπολη ἡ 
ὁποία ἔχει σαφῶς πιό σαφῆ ἀντίληψη περί τῶν δυσκολιῶν καί ἰδι
αιτεροτήτων πού καθεμία ἔχει καί ὡς ἐκ τούτου μπορεῖ νά ρυθμίσει 
ξεχωριστά τό ἐκπαιδευτικό ἀντικείμενο τό ὁποῖο θά παρέχει στούς 
Κληρικούς της καί τά λοιπά στελέχη ἀσκήσεως τοῦ ποιμαντικοῦ καί 
διοικητικοῦ ἔργου της.

Σέ κάθε Μητρόπολη –κατά καιρούς– πραγματοποιοῦνται ἐπι
μορφωτικά σεμινάρια, ὅπως π.χ.: σέ ἀμιγῶς θεολογικάποιμαντικά 
ἀντικείμενα, ἐπιμορφωτικά σεμινάρια κηρύγματος, φροντιστήρια 
ΠνευματικῶνἘξομολόγων, σεμινάρια στόν Τομέα τῆς τελέσε
ως τῆς Θείας Λατρείας, τῆς ἐκμάθησης τῆς Ἀγγλικῆς Γλώσσας, 
τῆς συμπλήρωσης γνώσεων στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί τῆς χρήσης 
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, γιά τίς παραδοσιακές καί ψηφιακές 
μεθόδους διαχείρισης τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς στίς Ἱερές Μη
τροπόλεις, γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας κ.ἄ. Φυσικά τά 
παραπάνω ἀναφερθέντα παραδείγματα εἶναι ἐνδεικτικά τῆς τάσεως 
πού ἐπικρατεῖ στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία.

Σημαντική ὑπηρεσία στόν τομέα τῆς ἐπιμόρφωσης προσφέρει 
τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΦΕΚ 236/τ.Α/ 
1999), μέ τήν ἐπέκταση τῶν σκοπῶν του στόν καίριο τομέα τῆς ἐπι
μόρφωσης Κληρικῶν καί λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας προκει
μένου νά ἀντιμετωπισθοῦν τά ὀξυμένα προβλήματα τῆς ἐποχῆς σέ 
γόνιμο διάλογο μέ τήν κοινωνική πραγματικότητα, τίς Ὀρθόδοξες 
Ἐκ κλησίες, τίς ἑτερόδοξες ὁμολογίες, τίς θρησκευτικές παραδόσεις 
καί τήν πολυπολιτισμική ἐπικαιρότητα ὅπως αὐτή διαγράφεται 
σήμερα στόν τόπο μας μέ τήν οἰκονομική μετανάστευση30.

Ἀντίστοιχη δραστηριότητα ἀναπτύσσεται καί στό Ἵδρυμα Ποι
μαντικῆς Ἐπιμόρφωσης (Ι.Π.Ε.) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
(ΦΕΚ 145/τ.Α/1999), μέ κύριο ἔργο τήν  «ποιμαντική τῶν ποιμένων»  
ἔχοντας σχεδιαστεῖ ταυτόχρονα ὡς ἐπιμορφωτικό ποιμαντικό ἵδρυ
μα καί ὡς ὀργανισμός προώθησης τῶν ποικίλων δραστηριοτήτων 
ποιμαντικοῦ χαρακτήρα καί ἔρχεται νά συμπληρώσει κατά τρόπο 

30. Βλ. http://dkee.att.sch.gr
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ὀργανωμένο, μεθοδικό καί συγκροτημένο τά ἐλλείμματα στήν ποι
μαντική μέριμνα γιά τούς Κληρικούς31.

Τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προκει
μέ νου νά ἀνταποκριθεῖ στίς αὐξημένες ἀνάγκες γιά κατάρτιση, ἐπι
μόρφωση, καί ἐξειδίκευση πού ὑπάρχουν στήν ἑλληνική κοινωνία, 
ἀποφάσισε τή λειτουργία προγραμμάτων Διά βίου Μάθησης, στό 
πλαίσιο τοῦ Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163/τ.Α/2010). Γιά τόν σκοπό αὐτό 
συστάθηκε ἡ Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή γιά τήν Διά βίου Μάθηση 
ἡ ὁποία συζήτησε ἀναλυτικά τό ὑπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τή δι
εθνή καί ἐθνική ἐμπειρία, τή σκοπιμότητα καί τίς προϋποθέσεις λει
τουργίας στό ΑΠΘ προγραμμάτων Διά βίου Μάθησης καί ἔκρινε ὅτι 
ἡ λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων εἶναι σήμερα ἐπιτακτικότερη 
ἀπό ποτέ καθώς αὐτά συμβάλλουν στή μείωση τοῦ κοινωνικοῦ ἀπο
κλεισμοῦ στήν ἐκπαίδευση καί στήν ἀναβάθμιση τῆς ποιότητας τῆς 
ἐκπαίδευσης, τυπικῆς καί ἄτυπης. Εἰδικά γιά τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο 
ὑλοποιοῦνται προγράμματα ἐπιμόρφωσης, κατάρτισης, ποιμαντικῆς 
ἐξειδίκευσης καί Διά βίου Ἐκπαίδευσης ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικῶν καί λαϊ
κῶν στελεχῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἀνά τήν ἐπικράτεια32.

Ἰδιαίτερη μνεία γίνεται στό Κέντρο Περιβαλλοντικῆς Ἀγωγῆς 
καί Εὐαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.), τό ὁποῖο ἐντάσσεται στό Ἵδρυ
μα Νεότητας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ σκοπό τήν 
πνευματική καλλιέργεια καί τήν εὐαισθητοποίηση  στήν περιβαλ
λοντική ἀγωγή μέσα ἀπό ἐκπαιδευτικά προγράμματα καί ἄλλες 
δράσεις, πού ἀφοροῦν τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος μέσα ἀπό 
τίς ἀρχές καί τή διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Στόχος τῆς 
προσπάθειας αὐτῆς εἶναι ἡ συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας, στή δια
μόρφωση ἑνός νέου περιβαλλοντικοῦ ἤθους μέ ὑπεύθυνες στάσεις 
καί συμπεριφορές πού θά συμβάλλουν στήν προστασία τῆς οἰκο
λογικῆς ἰσορροπίας καί τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς στήν κατεύθυν
ση τῆς ἀειφορίας. Τό Κ.Π.Α.Ε. διοργανώνει ἡμερήσια καί τριήμερα 
ἐκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια ἐνηλίκων, ἡμερίδες κατάρτι
σης, καθώς ἐπίσης καί συνέδρια ἐκπαιδευτικοῦ καί περιβαλλοντικοῦ 
ἐνδιαφέροντος33.

31. Βλ. http://iaath.gr/index.php/20110404142317
32. Βλ. http://diaviou.auth.gr
33. Βλ. http://iaath.gr/index.php/20100205111046/qq
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5.3 Ἡ ἀξιολόγηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης

Ἡ ἀξιολόγηση κάθε ἐκπαιδευτικοῦ θεσμοῦ, εἶναι ἕνα ἐγχείρημα 
μείζονος σημασίας γιά τήν πρόοδο καί τήν ἐξέλιξη τοῦ ἰδίου τοῦ 
ἀξιολογούμενου θεσμοῦ τό ὁποῖο προϋποθέτει ἀφενός νηφαλιότη
τα, ἀφετέρου δέ κατά τά μέτρα τοῦ δυνατοῦ ἀντικειμενικότητα.

Ξεκινώντας ἀπό τήν θεσμοθετημένη Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευ
ση, κρίνεται ἀπαραίτητο νά ἐξεταστεῖ, ὁ ἴδιος ὁ νομοθέτης –ἡ 
ἑλληνική πολιτεία δηλαδή– τί σκοπούς θέτει στή λειτουργία τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης. Τό ἄρθρο 2 τοῦ Ν. 3432/2006 ὁρίζει 
τά ἑξῆς: «Σκοπός τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης εἶναι ἡ ἀνάδει
ξη καί κατάρτιση Κληρικῶν καί Λαϊκῶν Στελεχῶν τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα, ὑψηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου καί χρι
στιανικοῦ ἤθους». Ἀναλύοντας τή διατύπωση τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ, 
εὔστοχα ὁ νομοθέτης εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὁριοθετεῖ τόν κύριο προο
ρισμό τῶν ἀποφοίτων αὐτῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν δομῶν, ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἡ στελέχωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα εἴτε ὡς 
λαϊκά στελέχη εἴτε ὡς Κληρικοί. Ἑπομένως πρωταρχικός σκοπός 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης εἶναι κατ’ ἀρχάς ἡ ἀνάδειξη στε
λεχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Παράλληλα μέ τήν ἀνάδειξη στελεχῶν, ὡς σκοπός τίθεται καί ἡ 
κατάρτιση τῶν ὑφισταμένων στελεχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τά ὁποῖα προφανῶς δέν ἔχουν τίς κατάλληλες ἤ 
ἐπαρκεῖς γνώσεις ὥστε νά ἀντεπεξέλθουν στή διακονία τους. Ἐκτός 
αὐτῶν, ὁ νόμος θέτει σάν σκοπό τήν παροχή καί τήν ἀπόκτηση 
ἐκ μέρους τῶν ἐκπαιδευομένων ὑψηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου καί 
χριστιανικοῦ ἤθους. Ἑπομένως ὁ νομοθέτης δέν δείχνει μονόπλευρο 
ἐνδιαφέρον στό γνωστικό μέρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης 
ἀλλά δίνει βαρύτητα καί στήν καλλιέργεια τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους. 
Ἡ ὅλη προβληματική τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου ἔγκειται στήν ἑξῆς 
διατύπωση: «...ὑψηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου....». Τό ζήτημα λοιπόν 
εἶναι τό ὑψηλό μορφωτικό ἐπίπεδο νά σχετίζεται μέ τήν βαθιά θεο
λογική καί ἐκκλησιαστική γνώση ἤ μέ τήν πολύπλευρη καί σφαιρική 
γνώση πού ἐπιδιώκεται ὁ σπουδαστής νά ἀποκομίσει. Διότι στή μέν 
πρώτη περίπτωση ἔχουμε ἀπόφοιτους μέ ὑψηλή θεολογική κατάρτι
ση καί μόρφωση ἀλλά μοιραία φτωχότερη πολύπλευρησφαιρική 
μόρφωση, στή δέ δεύτερη περίπτωση ναί μέν ὑφίσταται μιά πιό 
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ποιοτική καί ὑψηλότερου ἐπιπέδου σφαιρική γνώση, ἡ ὁποία ὅμως 
λειτουργεῖ εἰς βάρος τῆς βαθύτερης θεολογικῆς καί ἐν γένει ἐκκλη
σιαστικῆς γνώσης καί κατάρτισης.

Βάσει τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων τόσο τῶν Ἐκκλησια
στικῶν Γυμνασίων ὅσο καί τῶν Λυκείων, παρατηροῦμε ὅτι ἡ πολι
τεία τηρεῖ μιά ἐνδιάμεση στάση σ’ αὐτές τίς δυό προοπτικές. Ἀφενός 
δίδεται αὐξημένη βαρύτητα σέ μαθήματα Θρησκευτικῶν, Θεολο
γικά καί Ἐκκλησιαστικά τά ὁποῖα κατέχουν περισσότερες ὧρες στό 
ὡρολόγιο πρόγραμμα τῶν σχολείων αὐτῶν ἐν συγκρίσει μέ τίς ὧρες 
πού κατέχουν στά ἄλλα ὁμοιόβαθμα σχολεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκπαι
δευτικοῦ συστήματος. Ἀφετέρου δέ διδάσκονται καί σχεδόν ὅλα τά 
ὑπόλοιπα μαθήματα πού διδάσκονται καί στά ἡμερήσια Γυμνάσια
Λύκεια, ὥστε νά μήν ὑστεροῦν σέ γνώσεις.

Ὅσον ἀφορᾶ τά Ἱερατικά Σχολεῖα Δεύτερης Εὐκαιρίας (ΙΣΔΕ) 
καί τίς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικές Ἀκαδημίες, τά προγράμματα 
σπου  δῶν τους παρουσιάζουν αὐξημένη (ἄν ὄχι μονόπλευρη) βα ρύ
τητα σέ μαθήματα μέ ἀντικείμενο θεολογικό καί ἐκκλησιαστικό. Βέ
βαια δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ἐκ τοῦ νόμου αὐτοί οἱ δυό φο
ρεῖς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως ἀποτελοῦν φορεῖς Διά βίου Ἐκ 
 παίδευσης, ὁπότε εἶναι θεμιτό τό πρόγραμμα σπουδῶν τους νά εἶ
ναι προσανατολισμένο σέ μιά γνωστική κατεύθυνση.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ μή τυπική δομή τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἐκπαιδεύσεως, ὑπό τόν τύπο τῶν ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων –ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον– διαφοροποιεῖται ὡς πρός τήν σκοποθεσία, τό 
ποιός ὁρίζει αὐτήν ἀλλά κινεῖται στά ἴδια πλαίσια ὡς πρός τόν γενι
κότερο σκοπό πού θεραπεύει ἡ λειτουργία της. Κατ’ ἀρχάς ἡ μή 
τυπική ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση διαθέτει αὐτονομία, ἐλευθερία 
ἔναντι τῶν τυπικῶν δομῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης. Στήν 
τυπική ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση οἱ σκοποί, οἱ στόχοι καθώς καί 
τό μαθησιακό ἀντικείμενο ὁρίζονται ἀπό τήν κεντρική ὑπηρεσία 
τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου καί ὅπως εἶναι φυσικό ἔχει ὁμοιόμορφη 
ἐκτέλεση σέ ὅλα τά ἐκκλησιαστικά σχολεῖα καί σχολές. Ἀντίθετα στή 
μή τυπική ἐκπαίδευση τό ἀντικείμενο, οἱ στόχοι καί οἱ σκοποί τίθε
νται ἀπό τούς ἴδιους τούς φορεῖς πού ἐπιμορφώνουν τό ἀνθρώπινο 
δυναμικό τους, καί τό προσαρμόζουν καταλλήλως πρός τίς μαθη
σιακές ἀνάγκες τῆς ὑπηρεσίας τους ἀλλά καί τῶν ἐπιμορφουμένων.

Ἐπιπρόσθετα, ἐνῶ ἡ τυπική ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση σκο
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πεύει στήν ἀνάδειξη νέων στελεχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ἀντιθέτως ἡ μή τυπική ἐκπαίδευση δέν ἐνδιαφέρεται νά ἀναδείξει 
ἀλλά νά καταρτίσει τά ὑφιστάμενα στελέχη. Βέβαια κοινή βάση 
τόσο τῆς τυπικῆς ὅσο καί τῆς μή τυπικῆς ἐκπαίδευσης εἶναι ἡ δια
κονία τους στήν Ἐκκλησία, ὡς πρός τήν παροχή γνώσεων, στάσεων 
καί δεξιοτήτων τόσο στά ὑφιστάμενα στελέχη ὅσο καί στά ἐκκο
λαπτόμενα.

Ὁ θεσμός τῆς ἐπιμόρφωσης στήν Ἑλλάδα εἶναι ἀρκετά νέος 
καί ἐν πολλοῖς καθόλου σχεδόν συνειδησιακά ριζωμένος στήν ψυ
χοσύνθεση τοῦ Ἕλληνα. Ἀκριβῶς κατά τόν ἴδιο τρόπο βρίσκεται σέ 
ἐμβρυώδη μορφή καί στόν ἑλλαδικό ἐκκλησιαστικό χῶρο ὁ θεσμός 
τῆς ἐπιμόρφωσης, ὁ ὁποῖος ἔχει μόλις λίγα χρόνια πού λειτουργεῖ 
στούς κόλπους τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πιό μεθοδι
κά καί συστηματικά. Μέλλει νά ὀργανωθεῖ ἔτι περαιτέρω, καί νά 
περιλάβει (ὅπως ἤδη συμβαίνει σέ ἀρκετές περιπτώσεις) καί ἄλλες 
γνωστικές θεματικές ἑνότητες –ἐκτός τῆς θεολογικῆς– χρήσιμες 
στόν σύγχρονο Κληρικό (Μόσχος, 2010).

5.4 Οἱ ἐπιμορφωτικές ἀνάγκες τῶν Κληρικῶν 

Ἡ ἀειφορική ἀνάπτυξη, ὡς ἀπάντηση στή σημερινή κρίση τοῦ 
πλανήτη, προτάσσει ὡς βασικές ἀξίες τήν αὐτονομία τῶν ἀτόμων 
καί τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων, τήν ὑπευθυνότητα πού ἀφορᾶ τόν 
ἑαυτό τους μέ τούς ἄλλους, τή φύση καί τίς ἑπόμενες γενιές καί 
τόν στοχασμό γιά δράση πρός τή βελτίωση τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς 
(Φαραγγιτάκης & Σπανοῦ, 2006). Ἡ ἐπιμόρφωση τῶν Κληρικῶν θε
ωρεῖται ἀναγκαία λόγῳ τῶν σύγχρονων ποιμαντικῶν ἀναγκῶν πού 
προκύπτουν ἀπό τήν ἐκτεταμένη οἰκονομική κρίση, τήν πολυπολι
τισμική σύνθεση τῆς κοινωνίας. Ὅμως, γιά νά σχεδιαστεῖ ἀποτελε
σματικά ἡ ἐπιμόρφωση, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διερεύνηση τῶν προ
σωπικῶν τους ἀναγκῶν (Βεργίδης, 1999).

Γιά τή διερεύνηση τῶν ἐπιμορφωτικῶν ἀναγκῶν τοῦ πληθυ
σμοῦστόχου, ἀπαιτεῖται καταρχάς ἡ ἀποσαφήνιση τῆς ἔννοιας 
ἀνάγκη καί ὁ προσδιορισμός τοῦ σημασιολογικοῦ της περιεχομένου 
(Βεργίδης, 1999, σελ. 2237). Ἡ ἔννοια ἀνάγκη συγχέεται συχνά μέ 
παρεμφερεῖς ἔννοιες, ὅπως:

* ἡ ἀναγκαιότητα, μέ ἀποτέλεσμα τόν κίνδυνο ἄκριτης ἀπο
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δοχῆς ἀναγκῶν πού παρουσιάζονται ὡς μή διαπραγματεύσιμες 
«ἀναγκαιότητες» ἤ ἀντίθετα, τήν ἀμέριμνη προσδοκία ὑλοποίη
σης σχεδίων καί πολιτικῶν πού ἀνταποκρίνονται σέ συγκεκριμένες 
ἀνάγκες, χωρίς ὅμως τήν ἐπίπονη, ἐπίμονη καί συστηματική ἐργασία 
πού προϋποθέτει ἡ ἐφαρμογή τους, μέ τήν ἁπλή ἀναγωγή τους σέ 
κάποια μεταφυσική ἀναγκαιότητα,

* ἡ ἐπιθυμία, πού παραπέμπει σέ ἕναν ἄκρατο ὑποκειμενισμό, καί
* ἡ ζήτηση, πού ἀποτελεῖ ὅρο τῆς οἰκονομίας (νόμος τῆς προ

σφορᾶς καί τῆς ζήτησης).
Διευκρινίζεται ὅτι ἡ ἔννοια ἀνάγκη ὁρίζεται πάντοτε στό πλαίσιο 

μιᾶς θεωρητικῆς προσέγγισης καί συνεπῶς ἐπιδέχεται διαφορετι
κούς ὁρισμούς (Βεργίδης, 2003).

Ἡ διερεύνηση ἀναγκῶν ἀφορᾶ τόν προσδιορισμό στόχων 
καί τήν ἀναγνώριση τῆς διαφορᾶς μεταξύ τῶν στόχων καί τῆς 
ὑπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή ἡ διαδικασία προσδιορισμοῦ τῆς 
ἀπόστασης μεταξύ τοῦ «τί εἶναι» καί τοῦ «τί θά ἔπρεπε νά εἶναι». Τό 
«τί θά ἔπρεπε νά εἶναι» ἀντιστοιχεῖ στή στοχοθεσία καί ἐξαρτᾶται 
ἀπό τό ἐπίπεδο ἐμβάθυνσης τῆς διερεύνησης ἀναγκῶν (Vergidis, 
Katsigianni, Brinia, 2010). Σύμφωνα μέ τούς Scriven & Roth (1978), 
ἀνάγκη εἶναι ἡ διαφορά ἀνάμεσα στό ὑπάρχον (actual) καί τό ἱκα
νοποιητικό (satisfactory). 

Εἶναι γενικά ἀποδεκτό ὅτι μιά ἀπό τίς προϋποθέσεις τῆς ἀπο
τελεσματικῆς ἐκπαίδευσης ἐνηλίκων εἶναι τό περιεχόμενό της νά 
ἔχει ἄμεση σχέση μέ τίς ἀνάγκες καί τίς ἐμπειρίες τῶν ἐκπαιδευόμε
νων (Βεργίδης, 1998· Κόκκος, 2005, σελ. 94). Ὡστόσο, σέ πολλές 
περιπτώσεις, ἀκόμα καί ὅταν ὁ πληθυσμόςστόχος ἔχει συνειδητο
ποιήσει σέ βάθος τίς ἐκπαιδευτικές του ἀνάγκες, δέν τίς ἐκφράζει 
ρητά ἤ τίς ἐκφράζει μέ ἔμμεσο καί ὑπαινικτικό τρόπο. Ἡ διερεύνηση 
ἀναγκῶν, τελικά, ἀποτελεῖ μιά συνεχῆ διαδικασία ἐνταγμένη στήν 
ἰδιαίτερη οἰκονομική, κοινωνική καί πολιτική κατάσταση, μέ ὅρους 
προσδιορισμοῦ τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου καί τῆς ἐπίδρασής του στήν 
ὁμάδαστόχο (Scriven & Roth, 1978).

Ἡ «ἀvάγκη» στήν καθημερινή ἐπικοινωνία, σύμφωνα μέ τήν Εὐ
κλείδη (1989) νοεῖται ὡς ἕνα αἴσθημα ὑστέρησης ἤ ἔλλειψης, τό ὁποῖο 
ὠθεῖ τούς ἀνθρώπους σέ ἐνέργειες οἱ ὁποῖες ἀποσκοποῦν στήν ἱκα
νοποίησή του. Ἡ διαδικασία ἱκανοποίησης τῶν ἀναγκῶν, ἐφόσον 
ἐμφανίζεται ὡς μεθοδευμένη δραστηριότητα, ἀποτελεῖ πηγή ἐνερ
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γητικότητας καί ὤθησης τοῦ ἀτόμου γιά δράση. Ἡ ἀνάγκη ἀποτε
λεῖ συνεπῶς, ἕνα εἶδος κινήτρου μέσῳ τοῦ ὁποίου διαφοροποιεῖται 
ἡ ἀνθρώπινη συμπεριφορά.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ θεωρία τοῦ Abraham H. 
Maslow (1987) γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων στήν ὁποία ἐπιχείρη
σε νά ταξινομήσει τίς ἀνάγκες τοῦ ἀτόμου. Σύμφωνα μέ τή θεωρία 
αὐτή, οἱ ἀνθρώπινες ἀνάγκες κατατάσσονται σέ ὁμάδες μέ βάση τήν 
ἰσχύ τους, τή σειρά ἀνάπτυξή τους κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου, τή θέση τους στήν ἐξελικτική κλίμακα καί τόν βαθμό πού 
ἡ ἱκανοποίησή τους εἶναι κρίσιμη γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ ἀτόμου. Ἡ 
ἱεράρχηση σχηματοποιεῖται μέσῳ μιᾶς πυραμίδας, ἀπό τή βάση τῆς 
ὁποίας ξεκινοῦν οἱ πιό ἰσχυρές καί καταλήγει στίς  λιγότερο ἰσχυρές.

Ἐξειδικεύοντας τήν ἔννοια τῆς ἀνάγκης στό πεδίο τῆς ἐπιμόρφω
σης τῶν Κληρικῶν, διακρίνονται διάφορα εἴδη ἀναγκῶν πού συναντᾶ 
ὡς λειτουργόςἐπαγγελματίας. Ὁ Κληρικός ἔχει γνωστικές ἀνάγκες, 
δηλαδή ἀνάγκες πού σχετίζονται μέ τό καθημερινό ποιμαντικό του 
ἔργο, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά ἀφοροῦν ἄμεσα στό λειτούργημά του ἤ 
ἁπλῶς νά σχετίζονται μέ αὐτό, καθώς καί ἐπαγγελματικές ἀνάγκες, 
οἱ ὁποῖες σχετίζονται μέ τήν ἐπαγγελματική ἀνάπτυξή του ἤ ἀλλιῶς 
μέ τήν καριέρα του. Οἱ ἐπαγγελματικές ἀνάγκες ἀναφέρονται στήν 
ἀπόκτηση κάποιας δεξιότητας, τή βελτίωση μιᾶς ἱκανότητας, τήν 
προετοιμασία γιά τήν ἀνάληψη ἑνός νέου ρόλου ἤ τήν ἱεραρχική 
ἀναβάθμισή του.

Μιά ἄλλη μορφή ἀναγκῶν τῶν Κληρικῶν εἶναι οἱ προσωπικές, οἱ 
ὁποῖες ἀφοροῦν στήν προσωπική ἀνάπτυξή του μέσῳ τῆς ἱκανο
ποίησης ἀτομικῶν ἐνδιαφερόντων σχετικῶν μέ τό λειτούργημά του 
ἤ ὄχι. Εἰδικότερα, ἡ διερεύνηση ἀναγκῶν τῶν Κληρικῶν στοχεύει νά 
ἀναγνωρίσει ἀδυναμίες καί ἐλλείψεις στήν ἀπόδοσή τους, προβλήμα
τα πού ἀντιμετωπίζουν καθημερινά, καθώς καί τομεῖς στούς ὁποίους 
ἐπιθυμοῦν νά βελτιωθοῦν.

Οἱ ἀνάγκες ἀποτελοῦν τήν κινητήρια δύναμη κάθε ἐπιμορφω
τικῆς δραστηριότητας καί πρέπει νά διερευνῶνται σέ τρία ἐπίπε
δα: α) τό ὀργανωτικό ἐπίπεδο, πού περιλαμβάνει τίς ἀνάγκες τῆς 
Ἐκκλησίας ὡς ὀργανισμοῦ γενικά, τούς δέ ἐνοριακούς ναούς ὡς φο
ρεῖς ἀσκήσεως τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας εἰδικότερα,  
β) τό ἐπαγγελματικό ἐπίπεδο, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στίς ἀνάγκες 
τῶν Κληρικῶν ὡς μελῶν μιᾶς ἐπαγγελματικῆς ὁμάδας, καί γ) τό 
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προσωπικό ἐπίπεδο, δηλαδή τίς ἀνάγκες κάθε Κληρικοῦ χωριστά. 
Οἱ ἀνάγκες αὐτῶν τῶν τριῶν ἐπιπέδων δέν εἶναι δυνατόν πάντα νά 
διαχωρίζονται ἀπόλυτα, ὁρισμένες φορές ἀλληλεπικαλύπτονται.

Ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς διερεύνησης ἀναγκῶν στόν ἐφημε
ριακό Κλῆρο ἐξαρτᾶται ἀπό κάποιους παράγοντες, ὅπως ἡ ἐνεργη
τική συμμετοχή ὅλων τῶν Κληρικῶν μιᾶς εὐρύτερης ἐκκλησιαστικῆς 
κοινότητας (π.χ. μιᾶς Μητροπόλεως), καθώς καί ἡ διάθεσή τους γιά 
μάθηση καί ἀλλαγή. Συνεπῶς ἡ διαδικασία διερεύνησης ἀναγκῶν 
δέν εἶναι μιά παθητική διαδικασία πού ἔχει τήν ἀναφορά της σέ μιά 
ὁμάδα ἀτόμων (ἐν προκειμένῳ τόν ἐφημεριακό κλῆρο), ἀλλά μιά 
συμμετοχική διαδικασία, τῆς ὁποίας ἡ ἐπιτυχής ἔκβαση ἔγκειται 
κυρίως στή συμμετοχή τῶν ἴδιων τῶν ἀτόμων (Μόσχος, 2010).

Προκειμένου λοιπόν ὁ κάθε Κληρικός, ἀλλά καί κατ’ ἐπέκταση 
κάθε στέλεχος τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀνταποκριθεῖ ἀποτελεσματικά στά 
καθήκοντά του εἶναι ἀπαραίτητο νά διαθέτει ἐπιστημονικές γνώσεις 
καί ἐμπειρία, ἐπικοινωνιακές ἱκανότητες καί νά ἐπιδιώκει τήν ἐπαγ
γελματική του ἀνάπτυξη μέ διαρκῆ καί πολύπλευρη ἐπιμόρφωση.

Τήν ἀνάγκη ἐπιμόρφωσης τοῦ ἐφημεριακοῦ Κλήρου, εἶχε ἐπι ση
μάνει ἀρκετά χρόνια πρίν, ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδου
λος (1998 καί 2001): «Στηριζόμενοι στή δύναμη τοῦ λαοῦ πρέπει 
νά ἀνοιχθοῦμε σέ νέους ὁρίζοντες, νά μεθοδεύσουμε τή συνεχῆ 
ἐπιμόρφωση τοῦ Κλήρου .....» καί «... ἡ διαρκής ἐπιμόρφωση κλη
ρικῶν καί λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νά σχεδιαστεῖ μέ 
βάση τίς σύγχρονες ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας καί στόχο τήν ἐπιτυχῆ 
ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων τῶν καιρῶν».

Στό ἴδιο κλῖμα συνεχίζει καί ὁ σημερινός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
κ. Ἱερώνυμος (2010), ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε ὑποχρεωτική καί ἀναγ
καία τήν ἐπιμόρφωση τῶν Κληρικῶν, ἐπισημαίνοντας πώς «στήν 
Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν κανένας δέν θά χειροτονεῖται ἐάν προ
ηγουμένως δέν ἔχει παρακολουθήσει τά ἀπαραίτητα σεμινάρια τοῦ 
Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης». Ἀναφέρθηκε στή σπου
δαιότητα τῆς ἐπιμόρφωσης, ὑπογραμμίζοντας ὅτι «γιά νά δια
τηρήσουμε τήν πολιτιστική μας κληρονομιά, ἕναν ἀπό τούς βασι
κούς πυλῶνες πού στηρίζεται τό ἔθνος μας, χρειαζόμαστε καί τούς 
κατάλληλους Κληρικούς».
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5.5 Μορφές ἐπιμόρφωσης σέ θέματα περιβάλλοντος

Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ὀργάνωση προγραμμάτων ἐπιμόρφωσης σέ 
μιά συγκεκριμένη περιοχή, γιά νά φέρει ἱκανοποιητικά ἀποτελέσμα
τα πρέπει νά παίρνει ὑπόψη της τίς γενικότερες ἐκπαιδευτικές 
συνθῆκες τῆς περιοχῆς, ἀλλά καί τά δεδομένα τῶν ἐπιμορφούμε
νων, στούς ὁποίους ἀπευθύνονται τά ἐπιμορφωτικά προγράμματα, 
καθώς καί οἱ ἀντιλήψεις τους (Κατσακιώρη et al., 2008).

Οἱ Κληρικοί καί τά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἐνήλικες (ἤ καί 
μεσήλικες) ἐπιμορφούμενοι, μαθαίνουν, δηλαδή κατακτοῦν νέες 
γνώσεις, ἀναπτύσσουν νέες δεξιότητες καί υἱοθετοῦν νέες στάσεις καί 
συμπεριφορές, κάτω ἀπό ὁρισμένες προϋποθέσεις (Εὐθυμίου, 2010):

* Ἡ μάθηση δέν μπορεῖ νά στηρίζεται στή μνήμη, ἀλλά στήν κα
τανόηση.

* Οἱ στόχοι τῶν προγραμμάτων νά εἶναι ἀντιληπτοί καί νά γίνον
ται ἀποδεκτοί ἀπό τούς συμμετέχοντες.

* Οἱ ἐκπαιδευόμενοι νά συμμετέχουν κατά τό δυνατόν σ’ ὅλες τίς 
φάσεις ὀργάνωσης τοῦ προγράμματος.

* Οἱ ἐκπαιδευτικές μέθοδοι καί τεχνικές πού χρησιμοποιοῦνται, 
πρέπει νά προάγουν τή συμμετοχή, τήν ἀλληλεπίδραση, τήν ἀνταλ
λαγή ἐμπειριῶν, τή συλλογικότητα καί τή συνεργασία.

* Ὁ ρόλος τοῦ ἐκπαιδευτῆ νά εἶναι κυρίως ρόλος καθοδηγητῆ καί 
συντονιστῆ τῶν δράσεων τῶν ἐκπαιδευομένων.

* Τό μαθησιακό κλῖμα πρέπει νά χαρακτηρίζεται ἀπό τόν ἀλλη
λοσεβασμό καί τήν ἀλληλοαποδοχή τῶν μετεχόντων, ἀπό τήν 
ἀνοιχτότητα, ἀπό τήν ἐλευθερία ἔκφρασης καί τήν ἀπουσία κρι
τικῆς.

5.5.1 Ἡ ἀρχή τῆς ἐνεργητικῆς συμμετοχῆς 

Ἡ χρήση ἐνεργητικῶνσυμμετοχικῶν ἐκπαιδευτικῶν τεχνικῶν 
στή σύγχρονη ἐκπαίδευση ἐνηλίκων ἀποτελεῖ κατά τούς μελετητές 
κομβικό στοιχεῖο γιά τήν ἀποτελεσματική μάθηση, ἐφόσον σχετίζε
ται ἄμεσα μέ τή βασική ἀρχή μάθησης ἐνηλίκων σύμφωνα μέ τήν 
ὁποία οἱ ἐνήλικοι ἐκπαιδευόμενοι μαθαίνουν συμμετέχοντας ἐνεργά 
στή μαθησιακή διεργασία.

Οἱ βασικές ἀρχές πού διέπουν τήν ἐνεργητική συμμετοχή ἐκ παί
δευση ἐνηλίκων συνδέονται ἄμεσα μέ τά χαρακτηριστικά καί προϋ
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ποθέσεις μάθησης τῶν ἐνηλίκων, ὅπως ἔχουμε ἀναφερθεῖ στήν προ
ηγούμενη ἑνότητα.

Ἕνα σύγχρονο θεωρητικό μοντέλο πού ἐπαληθεύει τήν ἀρχή 
τῆς ἐνεργητικῆς συμμετοχῆς τῶν ἐνήλικων ἐκπαιδευομένων εἶναι 
ὁ «κύκλος τῆς μάθησης» τοῦ Kolb, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ἡ πο
ρεία πρός τή μάθηση περνᾶ ἀπό διαδοχικά στάδια, πού ἀλληλεπι
δροῦν καί ἀλληλοεπηρεάζονται. Ὁ κύκλος μάθησης ἀρχίζει μέ τήν 
ἐμπειρία, προχωρεῖ ἐπάνω στήν ἐμπειρία καί καταλήγει στήν 
πράξη. Ἀπό τόν κύκλο τῆς μάθησης προκύπτει ὅτι τό μοντέλο κά
θετης μεταφορᾶς τῆς γνώσης, εἶναι μή ἀποτελεσματικό, σέ ἀντίθε
ση μέ τό μοντέλο σύμφωνα μέ τό ὁποῖο οἱ διδασκόμενοι συμ με
τέχουν ἐνεργητικά στήν πορεία τῆς μάθησης, ἰδιαίτερα στά στάδια 
τῆς προετοιμασίας γιά δράση, τῆς δράσης καί τῆς ἀξιο λόγησης. 
Σύμφωνα μέ ἔρευνες, διαπιστώθηκε ὅτι, ὅσον ἀφορᾶ τίς μεθόδους 
διδασκαλίας οἱ ἐκπαιδευόμενοι ἔδιναν ἰδιαίτερη ἔμφαση σέ ἐκεῖνες 
πού ἐνίσχυαν τό ὁμαδοσυνεργατικό κλῖμα μέσα στήν τάξη, καθώς 
συνέβαλαν στήν ἐνίσχυση τῆς ἐνεργητικῆς συμμετοχή τους καί 
στήν ἀπόκτηση γνώσεων καί δεξιοτήτων ἀπαραίτητων γιά τούς 
ἐκ παιδευόμενους, παρά στίς μεθόδους πού προωθοῦσαν τή συσ
σώρευση ἀκαδημαϊκῶν γνώσεων (Ἰωάννου & ἈθανασούλαΡέππα, 
2008).

5.5.2 Ἡ ἐξ ἀποστάσεως ἐπιμόρφωση

Σύμφωνα μέ τίς Βασάλα & Γεωργιάδου (2010), ἡ Ἐξ Ἀποστάσε
ως Ἐκπαίδευση (ΕξΑΕ), ἡ ὁποία ἐξ ὁρισμοῦ παρέχει τή δυνατότη
τα στόν ἐκπαιδευόμενο νά χρησιμοποιεῖ τήν κατοικία του ὡς τόπο 
μάθησης καί νά μελετᾶ μέ τό δικό του ρυθμό ὑποστηριζόμενος ἀπό 
εἰδικά σχεδιασμένο ἐκπαιδευτικό ὑλικό θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει 
μία ἐναλλακτική πρόταση στήν ἐπιμόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
στήν ΠΕ, συμβάλλοντας στήν ἄρση τῶν ἐμποδίων (μακριά ἀπό τόν 
τόπο κατοικίας, πολλαπλές ὑποχρεώσεις, μέ κύριες τίς οἰκογενεια
κές καί τίς ἐπαγγελματικές, οἰκονομική ἐπιβάρυνση). Οἱ περιορι
σμοί πού θέτει ἡ συμβατική ἐπιμόρφωση, πού ἀπαιτεῖ τή φυσική 
παρουσία καί θέτει προϋποθέσεις συμμετοχῆς φαίνεται νά αἴρονται 
μέ τήν ΕξΑΕ, ἀφοῦ μπορεῖ νά ἀποτελέσει μιά ἐναλλακτική πρόταση 
γιά τήν ἐπιμόρφωση στήν ΠΕ. 
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Ἡ ΕξΑΕ παρέχει τή δυνατότητα στόν ἐκπαιδευόμενο νά χρησι
μοποιεῖ τήν κατοικία του ὡς χῶρο μάθησης, ἰδιαίτερα ἐκεῖνοι τῶν 
νησιωτικῶν καί ἄλλων ἀπομονωμένων περιοχῶν, καί νά μελετᾶ 
μέ τόν δικό του ρυθμό, ὑποστηριζόμενος ἀπό εἰδικά σχεδιασμένο 
ἐκπαιδευτικό ὑλικό καί ἀπό ΚαθηγητέςΣυμβούλους. Πέραν τούτου, 
ὑπάρχει καί δυσκολία ἐξεύρεσης κατάλληλων ἐπιμορφωτῶν σέ ὅλη 
τήν ἐπικράτεια.

Ἐκτός ἀπό τά παραπάνω προφανῆ ὀφέλη, μέ τήν ΕξΑΕ δίνεται 
ἡ εὐκαιρία ἐπιμόρφωσης στήν Π.Ε. μέσα ἀπό μιά διαδικασία πού 
πρεσβεύει ποιοτικές σπουδές καί σέβεται τίς ἀνάγκες τῶν ἐνηλίκων. 
Αὐτό σημαίνει ὅτι λαμβάνονται ὑπόψη οἱ προϋπάρχουσες γνώσεις 
καί ἐμπειρίες τῶν Κληρικῶν καί τῶν συνεργατῶν τους.

Ἐξαιρετικά σημαντικό εἶναι ἀκόμη ὅτι, χάρη στήν εὐελιξία πού 
παρέχει ἡ ΕξΑΕ, οἱ ἐν λόγῳ ἐκπαιδευόμενοι κατά τή διάρκεια τῶν 
ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων ἔχουν τήν εὐκαιρία νά ἐπιμορφω
θοῦν σέ ζητήματα ἑνός ἀειφόρου μέλλοντος πού ἀπαιτεῖ διαφορε
τικές προσεγγίσεις ἀπό περιοχή σέ περιοχή «ἀνάλογα μέ τά περιβαλ
λοντικά καί κοινωνικά ζητήματα ἀλλά καί τίς πολιτικές δυναμικές 
πού ὑπάρχουν σέ κάθε τόπο».

Ἡ ΕξΑΕ κατά κανόνα ἀνταποκρίνεται στίς ἀπαιτήσεις διεπιστη
μονικότητας, χρησιμοποιώντας ἕνα εὐέλικτο καί πολυμορφικό ὑλικό 
τό ὁποῖο προσεγγίζει διεπιστημονικά καί διαθεματικά τά γνωστικά 
ἀντικείμενα, ἐξετάζοντας ἕνα εὐρύ φάσμα δεδομένων καί ἀπόψεων 
(Βασάλα & Γεωργιάδου, 2006).

5.5.2.1 Μέ συμβατικά μέσα

Ἡ πιό ἁπλή μορφή ἐπιμόρφωσης πραγματώνεται μέ τή χρήση 
ἔντυπου ὑλικοῦ (ἐγκύκλιοι, ὁμιλίες, φυλλάδια). Πέρα ἀπό τά βα
σικά χαρακτηριστικά τῆς μορφῆς, δομῆς, ὕφους καί γλώσσας τοῦ 
ἐντύπου πού κάθε φορά χρησιμοποιεῖται, γιά νά ὑπάρχουν τά 
προσδοκώμενα ἀποτελέσματα, τό ὑλικό θά πρέπει σαφῶς νά ἔχει 
ὁρισμένα χαρακτηριστικά καί φυσικά προσανατολισμένο σέ περι
βαλλοντικά θέματα.

Τέτοιας μορφῆς ὑλικό πού ἀπό τό 1989 καί ἑξῆς προσφέρεται γιά 
περιβαλλοντική εὐαισθητοποίηση καί δράση, ἀποτελοῦν τά μηνύμα
τα πού ἐξαπολύει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν 1η Σεπτεμβρίου 
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ἑκάστου ἔτους, ἡμέρα προσευχῆς γιά τήν προστασία τοῦ φυ σικοῦ 
περιβάλλοντος. Ἀπό τά μηνύματα τῆς τελευταίας 20ετίας ἔχει ἀντλη
θεῖ ἡ παρακάτω θεματολογία:

* Ὁ ρόλος καί ἡ στάση τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς κτίσης
* Περιβαλλοντικό ἦθος (εὐχαριστιακό, ἀσκητικό, λειτουργικό)
* Ὁ ἄνθρωπος ὡς τοποτηρητής τῆς Δημιουργίας
* Ἡ περιβαλλοντική καταλλαγή ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀγαπητικῆς 

σχέσης μέ τόν Θεό
* Ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἄσκηση ὡς ὁδηγοί ἁρμονικῆς ἰσορροπίας
* Ἐργάζεσθαι καί φυλάττειν: διατήρηση καί προστασία
* Οἱ Ἅγιοι ὡς πρότυπα περιβαλλοντικῆς εὐαισθησίας
* Ὑπόλογοι χρῆστες ἤ αὐθαίρετοι καταχραστές;
* Ἡ ἐγγενής ἀξία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος
* Κατακυριεύσατε τήν γῆν: Ἡ σωστή ἑρμηνεία
* Ἡ προσευχή ὡς μέτρο διάκρισης ὠφέλιμης χρήσεως καί ἐπιβλα

βοῦς καταχρήσεως
* Ἐνορία καί περιβαλλοντική δράση.

Στά διάφορα ἔντυπα τό περιβάλλον μπορεῖ ἐμφανίζεται μεταξύ 
τῶν ἄλλων καί ὡς: 

* πρόβλημα, πρός ἐπίλυση
* φυσικός πόρος, πρός διαχείριση
* φύση, γιά ἀγάπη, σεβασμό, ἐκτίμηση, διατήρηση
* βιόσφαιρα, ὅπου ἐπιβιώνουμε
* χῶρος διαβίωσης, γιά νά γνωρίσουμε καί νά τόν ὀργανώσουμε
* κοινότητα, στήν ὁποία ἀνήκουμε, ἐμπλεκόμαστε καί συμβάλλου

με στήν ἐξέλιξή της.
Σαφεῖς ἀναφορές θά πρέπει νά ὑπάρχουν καί γιά τήν ἀειφόρο ἤ 

βιώσιμη ἀνάπτυξη καί τούς βασικούς ἄξονες ὅπου αὐτή στηρίζεται, δη
λαδή τό περιβάλλον, τήν κοινωνία, τήν οἰκονομία καί τόν πολιτισμό.

Τά παραπάνω συμβάλλουν κυρίως σέ μιά γενική ἐνημέρωση καί 
γνώ ση γιά τά περιβαλλοντικά θέματα. Ἐξάλλου, ἡ συγκεκριμένη 
μορ φή δέν προσφέρεται γιά ἐνδελεχῆ ἐπιμόρφωση.

5.5.2.2 Μέ χρήση νέων τεχνολογιῶν 

Εἶναι γεγονός ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἄρχισε νά ἀμφισβητεῖται 
ἔντονα ἡ παραδοσιακοῦ τύπου ἐπιμόρφωση, λόγῳ κυρίως τῆς δια
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φορετικῆς ἀντιμετώπισης τοῦ ρόλου καί τῆς συνεισφορᾶς τῶν συμ
μετεχόντων στήν ὅλη διαδικασία, γεγονός μέ σημαντικές συνέπειες 
στή λογική τῶν ἐπιμορφώσεων. Μία κοινωνία πού ἐπιθυμεῖ τή ΔΒΜ 
καί ἀνάπτυξη τῶν μελῶν της, θά πρέπει νά ἐπενδύει σέ μοντέλα 
ἐπιμόρφωσης πού διευκολύνουν τόν συνδυασμό τῆς καθημερινῆς 
ἐργασίας μέ τή μάθηση καί νά ἐνθαρρύνουν τήν ὁλόπλευρη συμμε
τοχή τῶν ἐργαζομένων στίς διαδικασίες ἐπιμόρφωσης.

Ἡ ἐπιμόρφωση ἀπό ἀπόσταση, λαμβάνοντας ὑπόψη καί τίς ἀρχές 
μάθησης ἐνηλίκων, ἄν σχεδιαστεῖ σωστά καί εἶναι συνεχής, μπορεῖ 
νά ἐπιλύσει πολλά ἀπό τά προβλήματα πού ἔχουν διαπιστωθεῖ μέχρι 
τώρα στά ἐπιμορφωτικά προγράμματα. Ὁ ὅρος ἐπιμόρφωση ἀπό 
ἀπόσταση ἀναφέρεται «σέ ἕνα ὀργανικά δομημένο σύνολο μέσων 
καί διαδικασιῶν, μέ βάση τά ὁποῖα ὁ ἐκπαιδευόμενος, ἄν καί βρίσκε
ται σέ ἀπόσταση ἀπό τόν ἐκπαιδευτικό ἤ τόν ἐπιμορφωτικό φορέα, 
μαθαίνει πῶς νά μαθαίνει μόνος του καί πῶς νά λειτουργεῖ αὐτόνομα 
μέσα ἀπό μιά εὑρετική πορεία αὐτομάθησης, χρησιμοποιώντας εἰδικά 
διάμορφωμένο ἐκπαιδευτικό ὑλικό» (Ἀντωνίου & Σίσκος, 2007).

Ἡ μεθοδολογία πού ἀκολουθεῖται γιά τήν ὑλοποίηση τῆς συγ
κε κριμένης μορφῆς ἐπιμόρφωσης ἀποτελεῖ τό λειτουργικό συνδυα
σμό ἐκπαιδευτικῶν τεχνολογιῶν σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (τη
λε  διασκέψεις) καί τῶν τεχνολογιῶν ἀσύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
(ἐκ  παιδευτικῆς πλατφόρμας στό διαδίκτυο).

5.5.3 Οἱ ἡμερίδες ἐπιμόρφωσης 

Σέ αὐτή τήν κατηγορία ἐντάσσονται τά σεμινάρια, τά ταχύρρυθ
μα σεμινάρια, οἱ συνάξεις/διαλέξεις, τά συνέδρια, οἱ ἡμερίδες, οἱ ἐπι
σκέψεις/περίπατοι καί ἡ πάσης φύσεως ἐργασία σέ ὁμάδες.

Σεμινάριο: σύντομος κύκλος φροντιστηριακῶν μαθημάτων γιά 
ἐνη μέρωση ἤ ἐμπλουτισμό  γνώσεων  σέ  περιβαλλοντικά  θέματα, 
ὅ που καλλιεργεῖται τό πνεῦμα τῆς συνεργασίας καί τῆς  συναδελφι
κό τητας.

Ταχύρρυθμα σεμινάρια: ἡ ἐντατικοποίηση τῶν φροντιστηριακῶν 
μαθημάτων μέ σκοπό τήν ἐξοικονόμηση χρόνου.

Σύναξη/Διάλεξη: συνάθροιση γιά τήν παρακολούθηση ὁμιλίας σχε       
 τικῆς μέ ἐπιστημονικό θέμα.

Συνέδριο/Ἡμερίδα: ὁποιαδήποτε συγκέντρωση, εἰδικῶν ἤ ἐντε
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ταλμένων σέ σύσκεψη, γιά λήψη ἀποφάσεων, ἤ συζήτησης θεμάτων, 
ἤ ἐξέταση κάποιων ζητημάτων εἴτε γιά ἐνημέρωση.

Περιβαλλοντικός περίπατος/ἐπισκέψεις: βιωματική προσέγγιση 
τῶν περιβαλλοντικῶν θεμάτων σέ μονοπάτια μελέτης τοῦ φυσικοῦ 
ἀλλά καί ἀνθρωπογενοῦς περιβάλλοντος.

Βασική διαφοροποίηση τῶν παραπάνω, πέρα ἀπό τή δομική, 
ἀπο τελεῖ κυρίως ὁ χρόνος καί ἡ διάρκεια διεξαγωγῆς, γεγονός ἰδιαι
τέρως σημαντικό, ἀφοῦ πρόκειται γιά ἐπιμόρφωση ἐνηλίκων, ὅπου 
συνήθως ἐντοπίζεται ἔλλειψη διαθέσιμου χρόνου σέ τέτοιου εἴ      δους 
δραστηριότητες.

Μερικοί ἀπό τούς ἐπιδιωκόμενους σκοπούς καί στόχους τῶν πα
ρα πάνω μορφῶν περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης:

* Ἡ ἐπιμόρφωση τῶν Κληρικῶν ἀλλά καί τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκ
κλησίας ὡς πρός τόν σχεδιασμό καί τήν ὑλοποίηση περιβαλλον τι
κῶν προγραμμάτων.

* Ἡ εὐαισθητοποίησή τους ἀπέναντι στό περιβάλλον.
* Ἡ ἐνεργή συμβολή τους στή διατήρηση τῆς οἰκολογικῆς ἰσορ

ροπίας.
* Σύγχρονες ποιμαντικές δράσεις προσέγγισης περιβαλλοντικῶν 

θεμάτων.
Τά πορίσματα τῶν παραπάνω ἐπιμορφωτικῶν δομῶν μέ τή δη

μοσίευση καί ἔκδοσή τους διασφαλίζουν τή γνώση πού κατακτήθη
κε καί ἀκόμη δέν γίνονται κτῆμα κάθε ἐνδιαφερομένου.

Κλείνοντας τήν παρουσίαση τῶν μορφῶν ἐπιμόρφωσης, κρίνεται 
σκόπιμο νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἀρκετά λειτουργικός καί ἀποδεκτός εἶναι 
ὁ συνδυασμός τῶν παραπάνω, καταλήγοντας ἔτσι σέ ἕνα μεικτό 
σύστημα ἐπιμόρφωσης (π.χ. ταχύρρυθμα σεμινάρια καί ἐξ ἀποστάσε
ως ἐπιμόρφωση μέ συμβατικά μέσα καί προαιρετική χρήση νέων τε
χνολογιῶν), τό ὁποῖο εἶναι ἀποτελεσματικό καί γόνιμο.

5.6 Οἱ δυσκολίες γιά τήν περιβαλλοντική  
ἐκκλησιαστική ἐπιμόρφωση

Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Κοφινᾶς (1993), ἡ Ἐνορία σήμερα πιέζεται 
ἀπό τό φαινόμενο τῆς ἀστικοποίησης ἀλλά καί ἀπό τίς εὐρύτερες 
συγκρητιστικές, κοινωνιστικές καί λοιπές ἐκκοσμικευτικές τάσεις, τήν 
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αὐξημένη ἀνομοιογένεια τῶν κοινωνικά ἀποκλεισμένων, τή γενικότε
ρη «ἀπαξίωση» θεσμῶν καί παραδόσεων. Ἀκολούθως, τό δυσεπίλυ
το φαινόμενο τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ καί τοῦ γεωγραφικοῦ εὔρους 
τῶν ἐνοριῶν, οἱ φρενήρεις ρυθμοί τῆς καθημερινότητας, ὁ φόρτος 
διοικητικῶν καί ἄλλων καθηκόντων –πέραν τοῦ ἐνοριακοῦ βίου καί 
ἐνδιαφέροντος– δυσκολεύουν τό ἔργο τῶν ἐφημερίων Κληρικῶν καί 
μεγάλα τμήματα τῶν πιστῶν παραμένουν «ἀποίμαντα». Μέσα ἀπό 
ὅλες αὐτές τίς συμπληγάδες καλεῖται ἡ σημερινή Ἐνορία νά στηρίξει 
ψυχολογικά, νά φωτίσει πνευματικά καί νά ὑποδείξει δρόμους σω
τηρίας καί εὐτυχῶς ἀνεπαίσθητα καί εἰρηνικά τά καταφέρνει.

Ὁ Ἱερέας τῆς κάθε Ἐνορίας ὀφείλει νά εἶναι ὁδηγός –καί ἀτύπως, 
ὁπωσδήποτε παραμένει ὁδηγός στά μάτια τῶν πιστῶν καί λιγότερο 
πιστῶν– γιά τή «χαρά τῆς διακονίας» του, γιά τή «βεβαιότητα τῆς 
πίστης» του, τήν ἐλπίδα, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη του ἀλλά καί τή 
μαχητικότητά του ἔναντι τῶν πειρασμῶν καί δυσκολιῶν τῆς ζωῆς. 
Εἶναι γνωστό, ἐξάλλου, ὅτι οἱ λαϊκοί –ὅσο κι ἄν παραμένουν «ἐκτός» 
τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς– ἐπιθυμοῦν στό πρόσωπο 
τοῦ Κληρικοῦ νά βλέπουν ἁγιότητα, αὐτοθυσία, εὐγένεια, σύνεση, 
σοβαρότητα καί χαρά. Τέλος, νά ξέρουν ὅτι εἶναι ἐκεῖ γιά αὐτούς, 
εἶναι κάποιος πού γνωρίζει, κατανοεῖ καί ἀγωνίζεται μαζί τους γιά 
τά προβλήματά τους (Γκίκας, 2010).

Τά προβλήματα τοῦ Ἐφημερίου στό καθημερινό ἔργο του εἶναι 
πολλά καί πολύπλευρα σήμερα, πού ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη προ
ετοιμασία γιά τήν κατάλληλη ἀντιμετώπισή τους εἶναι ἀνεπαρκής. 
Βέβαια ἡ πρώτη πηγή, ἀπό τήν ὁποία ἀντλεῖ τόν φωτισμό του ὁ 
Ἱερέας, εἶναι πάντοτε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἐπικαλεῖται μέ τήν προ
σευχή του καί ἀναπληρώνει τίς ἐλλείψεις του. Ταυτόχρονα ὅμως ἡ 
σωστή προσέγγιση καί ἡ κατάλληλη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων 
ἀπαιτοῦν σοβαρή καί ὑπεύθυνη μελέτη καί ἐνημέρωση.

Ἰδιαίτερα στήν ἐποχή μας, πού τά πάντα μεταβάλλονται μέ φο
βερούς ρυθμούς, ὁ Ἐφημέριος, ὁ πνευματικός πατέρας μιᾶς ὁλόκλη
ρης κοινωνίας, τῆς Ἐνορίας του, δέν μπορεῖ νά ἐπαναπαύεται σέ ὅσα 
διδάχθηκε κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν του ἤ ἔτυχε νά ἀκούσει 
ἤ νά διαβάσει σχετικά μέ τό ἔργο του. Ἡ φροντίδα γιά τήν Ἐνορία 
του, τό ἐνδιαφέρον γιά τούς ἀνθρώπους πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ 
Θεός, πρέπει νά τόν παρακινοῦν διαρκῶς γιά πληρέστερη ἐνημέρω
ση καί ἀρτιότερη κατάρτισή του.
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Αὐτά ἰσχύουν περισσότερο γιά τούς νέους Ἐφημέριους, ὄχι μόνο 
γιατί εἶναι φυσικό νά μή διαθέτουν μιά μακροχρόνια πεῖρα στό ἔργο 
τους, πού ἀποτελεῖ πάντοτε σπουδαῖο πνευματικό κεφάλαιο, ἀλλά 
καί γιατί εἶναι σέ θέση νά παρακολουθοῦν εὐκολότερα καί νά κατα
νοοῦν πληρέστερα τίς νεώτερες ἐξελίξεις. Γι’ αὐτό ἡ ἀδιαφορία γιά 
τήν ὅσο τό δυνατό καλύτερη ἐνημέρωση καί κατάρτιση στό ἔργο 
τους ἀποτελεῖ σοβαρότατη παράλειψη.

Πέρα ἀπό τίς προσωπικές πρωτοβουλίες καί προσπάθειες, πού 
εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀναλαμβάνει ὁ κάθε Ἐφημέριος πρός τήν κα
τεύθυνση αὐτήν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ τά ἁρμόδια ὄργανά 
της προετοιμάζει τή σύσταση Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων γιά τήν 
ἐξυπηρέτηση ὅλων τῶν Ἐφημερίων, καί περισσότερο τῶν νέων, στήν 
προσπάθεια αὐτήν. Ἔτσι προετοιμάζεται ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία 
γιά τή «Διά βίου ἐπιμόρφωση» τοῦ Κλήρου, ὅπου θά παρέχεται ἡ 
εὐκαιρία στούς ἑκάστοτε σπουδαστές νά καταρτίζονται πληρέστερα 
στό ἔργο τους, νά ἐπιλύουν τίς ἀπορίες τους καί νά ἐνημερώνονται 
στά σύγχρονα προβλήματα πού συνδέονται μέ τήν ἀποστολή τους 
(Μαντζαρίδης, 2011).

Ἐφόσον ὑπάρχουν οἱ δομές, τόσο οἱ θεσμικές ὅσο καί οἱ λειτουρ
γικές, ἀπομένει ἡ ἔνταξη Τμημάτων Ἐπιμόρφωσης Στελεχῶν τῆς 
Ἐκκλησίας σέ θέματα περιβάλλοντος, ὅπου σέ συνεργασία κυρίως μέ 
τούς φορεῖς ἐκπαίδευσης, θά συντελέσει στήν ἐνημέρωση, εὐαισθη
τοποίηση, ἐκπαίδευση καί ἐνεργοποίηση  τῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν:

* ὡς πρός τόν σχεδιασμό κα τήν ὑλοποίηση περιβαλλοντικῶν 
προγραμμάτων,

* τήν ἐνεργή συμβολή τους στήν διατήρηση τῆς οἰκολογικῆς 
ἰσορροπίας,

* τήν ἀνάπτυξη ὑπεύθυνων στάσεων καί συμπεριφορῶν μέσα ἀπό 
τή γνώση καί τή γνωριμία μέ τό περιβάλλον,

* τή συμμετοχή στή βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς,
* τή δράση μέ γνώμονα τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη.
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ:  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1 Προβληματική τῆς ἔρευνας

Ἡ παροῦσα ἔρευνα ἐντάσσεται στά πλαίσια τοῦ ἰδιαίτερου ἐνδια
φέροντος τῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικότερα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι
αρχείου γιά τήν πληροφόρηση καί εὐαισθητοποίηση τῶν κοινωνιῶν 
καί τῆς διεθνοῦς κοινότητας γιά τό περιβάλλον καί τά συνεχῶς ἀνα
φυόμενα οἰκολογικά προβλήματα. 

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, μέ ἀναφορά στή συλλογική εὐθύνη 
γιά τά αἴτια τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος, ἑστιάζει στή σύγχρονη 
πραγματικότητα τῆς οἰκολογικῆς κρίσης ἀλλά καί τή στροφή πρός 
τήν ἀειφορία. Ἐπίσης, ἐπικεντρώνεται στίς κατά καιρούς πρωτο
βουλίες διοργάνωσης οἰκολογικῶν σεμιναρίων, διεθνῶν συνεδρίων 
καί συμποσίων, καταδεικνύοντας τήν ἐπιθυμία ἀγαστῆς συνερ
γασίας τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἐπιστημονική κοινότητα, ἔχοντας 
στόχο τή διάσωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος μέ τήν προβολή 
ἑνός περιβαλλοντικοῦ ἤθους, τό ὁποῖο θά καταδείξει ὅτι ἡ χρήση 
τῶν ἀγαθῶν πρέπει νά εἶναι εὐχαριστιακή, συνοδευόμενη μέ δοξο
λογία πρός τόν Θεό.

Τό ἀπαράμιλλης ὀμορφιᾶς φυσικό καί θαλάσσιο περιβάλλον στήν 
εὐρύτερη περιοχή τῶν Δωδεκανήσων, προσφέρει τήν εὐκαιρία γιά 
ἀξιοποίηση στά πλαίσια τῆς τουριστικῆς κυρίως ἀνάπτυξης, ὅμως 
δέχεται πολλαπλές πιέσεις φτάνοντας στά ὅρια τῆς βιωσιμότητάς 
του. Ἡ ἀνάγκη διαφύλαξης, προστασίας καί συντήρησης αὐτοῦ τοῦ 
«θείου δώρου», ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τόσο τῶν ἐνδημούντων ὅσο 
καί τῶν παρεπιδημούντων πρός τό ἴδιο τό περιβάλλον, ὡς σύστημα 
ἐγγενοῦς ἀξίας, ἀλλά καί πρός τίς μελλοντικές γενιές.

Σέ αὐτήν τήν προσπάθεια εὐελπιστεῖ νά συμβάλει καί ἡ ἔρευνα 
αὐτή, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σέ μιά ἰδιαίτερη κοινωνική ὁμάδα, ὅπως 
εἶναι οἱ Κληρικοί πού ὑπηρετοῦν στά Δωδεκάνησα.
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6.2 Ἀναγκαιότητα, σημαντικότητα καί πρωτοτυπία  
τῆς ἔρευνας

Ἡ παγκοσμιοποίηση τῆς οἰκονομίας ἐπιφέρει ραγδαῖες ἀλλαγές 
στό περιβάλλον, τόν πολιτισμό καί τίς κοινωνικές σχέσεις πού ἀνα
 δεικνύουν τήν ἀναγκαιότητα συμμετοχικῶν δράσεων μέ τήν προώ
θηση τῆς ἀειφόρου ἀνάπτυξης, τῆς εὐαισθητοποίησης σέ περι
βαλλοντικά ζητήματα καθώς καί τῆς διατήρησης τῆς πολιτισμικῆς 
ταυτότητας μιᾶς περιοχῆς. Οἱ Μητροπόλεις τῶν Δωδεκανήσων καί 
οἱ ὑπ’ αὐτές ἐξαρτώμενες Ἐνορίες εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀγροτι
κές καί ἡμιαστικές καί ἐντάσσονται στό φυσικό περιβάλλον, τό 
ὁποῖο μάλιστα λόγῳ τῶν εὐνοϊκῶν καιρικῶν συνθηκῶν εἶναι ἰδιαί
τερου κάλλους καί αἰσθητικῆς ὀμορφιᾶς.

Σέ ἕναν τέτοιο χῶρο καλεῖται νά ὑπηρετήσει ὁ Ἱερέας στά Δω
δεκάνησα, ὁπότε οἱ ὅποιες ποιμαντικές, ἀλλά καί διοικητικές του 
ἁρμοδιότητες εἶναι ἄμεσα συνυφασμένες μέ τό περιβάλλον. Εἶναι 
λοιπόν ἀπαραίτητο, πέρα ἀπό τήν τυπική ἐκκλησιαστική του κα
τάρτιση, καί ὅσον ἀφορᾶ τό περιβάλλον, νά εὐαισθητοποιηθεῖ γιά 
νά εὐαισθητοποιήσει, νά διδαχθεῖ, νά μάθει καί νά γνωρίσει, προ
κειμένου νά διδάξει, νά ἀποκτήσει ἀξίες, τίς ὁποῖες στή συνέχεια 
θά μεταλαμπαδεύσει καί τέλος, νά δράσει, ὥστε νά προτρέψει καί 
ἄλλους νά τόν μιμηθοῦν. Προέκυψε λοιπόν ὡς ἀνάγκη μιά τέτοια 
ἔρευνα, γιά νά ἐξετάσει καί νά ἀναδείξει ὅλα τά παραπάνω ζητήμα
τα, σέ σχέση μέ τό εὐρύτερο φυσικό περιβάλλον καί τά πολλαπλά 
καί ποικίλα προβλήματά του.

Ὁ ρόλος τῶν ὀρθοδόξων Ἱερέων στή σύγχρονη ἑλληνική πραγμα
τικότητα εἶναι οὐσιαστικός, σημαντικός καί ἀποφασιστικός, ἀφοῦ 
καλοῦνται νά ἀντιμετωπίσουν ἐπιτυχῶς καί ζητήματα πού δέν 
ἅπτονται τοῦ ἄμεσου καθήκοντός τους34. Ἡ κατάλληλη καί ἔγκυ
ρη κατάρτιση καί ἐπιμόρφωση σέ γενικότερα θέματα ἀλλά καί στόν 

34. Περισσότερα: Εἰσήγηση στήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ἀξιολόγηση τοῦ ἐγχειριδίου ὀργάνωσης καί δράσης Τό 
Ἐνοριακό Ποιμαντικό Ἔργο στή σύγχρονη κοινωνία», (http://goo.gl/p6DkuS) 
πού ὀργάνωσε ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου 
στίς 762007, στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης. Ἡ εἰσήγηση ἔγινε στή Β΄ Συνεδρία ὑπό 
τήν Προεδρία τοῦ ὁμότιμου Καθηγητή τῆς Θεολ. Σχολῆς τοῦ Παν. Ἀθηνῶν κ. 
Α.Μ. Σταυρόπουλου, πού εἶχε ὡς θέμα της: «Ἐμπειρικές ἔρευνες στό Ποιμαντικό 
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας» (http://goo.gl/20quKb καί http://goo.gl/M22R9k).
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τομέα τοῦ περιβάλλοντος, θά καταστήσει τούς Κληρικούς ἱκανούς 
ὑπερασπιστές τῆς Δημιουργίας, μέ ἀπώτερο στόχο βέβαια νά «συμ
παρασύρουν» καί ἄλλους σέ αὐτήν τήν ἀτραπό.

Ὅμως, οἱ ὅποιες ἀλλαγές χρειάζονται καί τή σύμπραξη τῆς κοι
νότητας στήν ὁποία ἀπευθύνονται καί στή συγκεκριμένη περίπτωση 
στό σῶμα τῶν Κληρικῶν τῆς Δωδεκανήσου. Γενικότερα, ἀποτελεῖ 
ἀναποτελεσματική πρακτική οἱ ὅποιες σχεδιαζόμενες καινοτομίες 
νά εἰσάγονται σέ ἕνα σύστημα καί οἱ ἀποδέκτες νά καλοῦνται ἁπλά 
νά ὑποστηρίξουν τήν ἐφαρμογή τους. Αὐτό πού συνάγεται ἀπό τά 
παραπάνω καί συνδέεται μέ τούς σκοπούς καί τούς στόχους τῆς 
ἔρευνας εἶναι ὅτι ἡ ἄποψη τῶν Κληρικῶν ἀναφορικά μέ θέματα πού 
σχετίζονται μέ τό περιβάλλον, ἀλλά καί τήν σχεδιαζόμενη ἐπιμόρφω
ση πού ἀπευθύνεται στούς ἴδιους, ἀποτελεῖ πολύτιμη γνώση, ἡ 
ὁποία ἐνισχύει μέ οὐσιαστικό τρόπο στόν πληρέστερο σχεδιασμό 
ἀλλά καί τήν ἀποτελεσματικότερη ὑλοποίηση κάθε προσπάθειας 
εὐαισθητοποίησης καί δράσης γιά τό περιβάλλον.

Εἶναι πραγματικά ἐλάχιστες οἱ ἔρευνες35 πού ἔχουν πραγματοποι
ηθεῖ, μέ γνώμονα τίς ἀπόψεις Κληρικῶν, οἱ ὁποῖες θά μποροῦσαν νά 
τροφοδοτήσουν τήν ὅλη συζήτηση μέ ἐρευνητικά δεδομένα, μέ τήν 
παροῦσα ἔρευνα νά ἀποτελεῖ μία πρώτη ὀργανωμένη προσπάθεια 
γιά τήν περιοχή τῶν Δωδεκανήσων. Ἡ πρωτοτυπία της ἔγκειται 
στή χρήση ἑνός εὐέλικτου ἐρωτηματολογίου. Ἐπιπλέον, λόγῳ τῆς 
περιορισμένης προηγούμενης ἀκαδημαϊκῆς συνεισφορᾶς στή με λέ
τη τῶν γνώσεων καί ἀντιλήψεων τῶν Κληρικῶν τῆς περιοχῆς ἔρευ
νας, ἡ ἀξία τῆς παρούσας ἐργασίας μπορεῖ νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἐκ τῶν 
ἀποτελεσμάτων της. Φυσικά τά ἀποτελέσματα αὐτά δέν μποροῦν 

35. Ἐντοπίστηκαν 3 ἔρευνες οἱ ὁποῖες ἐξετάζουν γνώσεις, ἀπόψεις καί στάσεις 
Κληρικῶν στόν ἑλλαδικό χῶρο: α) Μόσχος, Δ. (2010). Οἱ ἐπιμορφωτικές ἀνάγκες 
τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μιά ἐμπειρική διερεύνηση στούς Κλη
ρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης 
βασισμένη στίς ἀντιλήψεις τῶν ἰδίων. Μεταπτυχιακή ἐργασία. Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Τμῆμα Ἐκπαιδευτικῆς & Κοινωνικῆς Πολιτικῆς. Θεσσαλονίκη, β) 
Παπακώστας, Κ. (2005). Ἡ γλώσσα τῆς λατρείας καί οἱ ἐκπαιδευτικές ἀνάγκες 
τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Μεταπτυχιακή ἐργασία. Πανε
πιστήμιο Πατρῶν, Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης. Πάτρα, καί γ) Συνοδική Ἐπι
τροπή Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, (2007). Παρουσίαση τῶν ἀπο
τελεσμάτων τῆς ἔρευνας τοῦ ἐρωτηματολογίου ποιμαντικοῦ προβληματισμοῦ. 
Ἀνακτημένο στίς 1082015 στόν ἱστότοπο http://goo.gl/KmlceD.
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νά γενικευτοῦν ἀφοῦ ὁ πληθυσμός τῆς ἔρευνας καί ὁ χῶρος πού 
δραστηριοποιεῖται εἶναι ξεχωριστός (νησιωτικός) μέ ἰδιαίτερα χα
ρακτηριστικά.

6.3 Σκοπός καί στόχοι τῆς ἔρευνας

Στό παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο τῆς ἐργασίας ἐπισημαίνεται ὁ 
σύγχρονος ρόλος τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν δομῶν της καί τή στάση 
της ὅσον ἀφορᾶ τό σεβασμό καί τό ἐνδιαφέρον γιά τό περιβάλλον. 
Ἐπίσης, παρουσιάζονται οἱ ἁρμοδιότητες τῶν Κληρικῶν, ὅπως οἱ 
γνώσεις, δεξιότητες καί στάσεις πού παρέχονται ἀπό τά ἱδρύμα
τα παροχῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης διαφόρων ἐπιπέδων. 
Ἐπισημαίνεται ἀκόμα, ὅτι ἡ διερεύνηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀναγκῶν 
τῶν Κληρικῶν ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἄμεση καί ἐνεργή συμμετοχή 
τους στή διαδικασία αὐτή, ὥστε:

* νά καταγράψει τίς τάσεις καί τίς ἀπόψεις τοῦ πληθυσμοῦ αὐτοῦ,
* νά περιγράψει τή φύση τῶν ὑφιστάμενων συνθηκῶν, καί
* νά ἐντοπίσει σταθερές, μέ βάση τίς ὁποῖες μποροῦν νά συγκρι

θοῦν οἱ ὑπάρχουσες συνθῆκες ἤ νά προσδιορισθοῦν οἱ σχέσεις πού 
ὑπάρχουν ἀνάμεσα σέ συγκεκριμένα γεγονότα (Cohen & Manion, 
1994, σελ. 122).

Μέ βάση τά παραπάνω, βασικός σκοπός τῆς παρούσας ἔρευνας 
εἶναι νά καταγράψει τίς γνώσεις καί τίς ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν τῆς 
Δωδεκανήσου σέ σχέση μέ τό περιβάλλον καί τά διάφορα σύγχρονα 
περιβαλλοντικά θέματα τοῦ νησιωτικοῦ συμπλέγματος, καθώς καί 
νά ἐντοπίσει τίς περιβαλλοντικές ἐπιμορφωτικές ἀνάγκες τῶν Κλη
ρικῶν, ὅπως τίς καθορίζουν οἱ ἴδιοι. Ὁ βασικός αὐτός σκοπός τῆς 
ἔρευνας ἐπιμερίζεται στούς παρακάτω στόχους:

Α. Σχετικά μέ τό περιβάλλον:

* Ἀνίχνευση γνώσεων, ἀντιλήψεων καί στάσεων τῶν Κληρικῶν 
γύρω ἀπό τό περιβάλλον.

* Ἐντοπισμός γνώσεων, ἀντιλήψεων καί στάσεων τῶν Κληρικῶν 
γιά τά ὑπάρχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα στήν περιοχή καί τόν 
χῶρο πού δραστηριοποιοῦνται (Ἐνορία). 



EMMANOYHΛ Ν. ΣΚΛΙΒΑΚΗΣ

358

Β. Σχετικά μέ τόν θεσμό τῆς Διά βίου Μάθησης γενικά:

* Ὁ ἐντοπισμός τῶν γνώσεων καί τῶν στάσεων ἔναντι τοῦ θε
σμοῦ τῆς Διά βίου Μάθησης καί Ἐπιμόρφωσης καί ἡ διερεύνηση 
τῶν ἐπιμορφωτικῶν ἀναγκῶν τῶν Κληρικῶν.

Εἰδικότερα γιά τήν περιβαλλοντική ἐπιμόρφωση:
* Ἡ καταγραφή τῆς ἐνημέρωσης διεξαγωγῆς, τῶν στάσεων καί 

κινήτρων συμμετοχῆς σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφω
σης καί ὁ προσδιορισμός τῆς μορφῆς, τοῦ τόπου καί τοῦ χρόνου πα
ρακολούθησης τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης.

6.4 Διερευνητικά ἐρωτήματα

Βασική πρόθεση τῆς ἔρευνας εἶναι ἡ καταγραφή καί ἡ συγκριτική 
μελέτη τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν. Ἡ ἔλλειψη συναφοῦς βι
βλιογραφίας πού θά στήριζε ἐπαρκῶς τή διατύπωση συγκεκριμένων 
ὑποθέσεων, ὁδήγησε στήν ἐναλλακτική λύση τῆς διερεύνησης 
τῶν περιγραφικῶν στοιχείων τοῦ πληθυσμοῦ (ἡλικία, ἀστικότητα 
Ἐνορίας, ἔτη ὑπηρεσίας, ἐπίπεδο σπουδῶν), σέ συνδυασμό μέ ὅλες 
τίς μεταβλητές τοῦ ἐρωτηματολογίου.

Σέ κάθε περίπτωση, διερευνήθηκαν τά παραπάνω περιγραφικά 
στοιχεῖα σέ στενή συνάφεια μέ τούς στόχους τῆς ἔρευνας, στά ὁποῖα 
ἑστιάστηκε καί ἡ ἐπαγωγική ἀνάλυση τῶν ἐρευνητικῶν δεδομένων.

6.5 Ἐρευνητική στρατηγική

Μετά τή διατύπωση τοῦ σκοποῦ, τοῦ στόχου καί τῶν διερευ
νητικῶν ἐρωτημάτων ἐπιχειρήθηκε ἡ ὀργάνωση τοῦ ἐρευνητικοῦ 
σχεδίου. 

Στό παρακάτω διάγραμμα 1 ἀναπαριστάται γραφικά ἡ ἐρευνη
τική στρατηγική πού ἐκπονήθηκε γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἐρευνητι
κοῦ σχεδίου. 

Σύμφωνα μέ τό διάγραμμα:
Α. Ἀρχικά ἐπιχειρήθηκε ἡ κατασκευή τοῦ μέσου συλλογῆς δεδο

μένων τῆς ἔρευνας. Πρίν ἀπό τήν ἐπίσημη χορήγηση τῶν ἐρωτημα
τολογίων πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική τους ἐπίδοση σέ περιο
ρι σμένο ἀριθμό Κληρικῶν.
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Διάγραμμα 1 
Σχηματική ἀναπαράσταση τῆς ἐρευνητικῆς στρατηγικῆς  

πού ἀκολουθήθηκε

Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
(πιλοτική ἐφαρμογή, 
τελικό)

ñ

Β ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
(ἀπογραφική ἔρευνα σέ 
Κληρικούς τῶν Δωδε
κανήσων)

ñ

Γ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
(ἐπιτόπια χορήγηση, 
ταχυδρομική ἀποστολή, 
τηλεφωνική ἐπικοινωνία)

ñ

Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
(εἰσαγωγή σέ excel, ἐπε
ξεργασία μέ SPSS)

ñ

Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(πίνακες κατανομῆς 
ποσοστῶν, μέσοι ὅροι, 
τυπικές ἀποκλίσεις)

ñ

ΣΤ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ἐφαρμογή στατιστικῶν 
κριτηρίων, x2, ttest)

ñ

Ζ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟΤAΣΕΙΣ
(συζήτηση, γενικά συμπε
ράσματα, προτάσεις)

Β. Καθορίστηκε ὁ πληθυσμός ἀναφορᾶς τῆς ἔρευνας καί ἀπο
φασίστηκε νά χορηγηθεῖ ἐρωτηματολόγιο σέ ὅλους τούς Κληρικούς 
πού ὑπηρετοῦν στήν περιοχή τῆς Δωδεκανήσου. 

Γ. Ἀποφασίστηκε ὁ τρόπος ἐπίδοσης τῶν ἐρωτηματολογίων στά 
ὑποκείμενα τῆς ἔρευνας. Ἀκολουθήθηκε μιά τριπλή στρατηγική ἐπί
δοσης λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς ἰδιαιτερότητας τῆς περιοχῆς. Ἔτσι, 
ἐπιλέχθηκε ἡ ἐπιτόπια χορήγηση σέ νησιά μέ εὐκολότερη πρόσβα
ση, ἀλλά καί συγκέντρωσης ὑποκειμένων, ἐνῶ στούς ὑπόλοιπους 
προωθήθηκε ἡ ταχυδρομική ἀποστολή μέ προπληρωμένο τέλος 
καί ἡ τηλεφωνική ἐπικοινωνία καί συμπλήρωση τοῦ ἐργαλείου 
ἔρευνας.
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Δ. Ἡ διανομή τῶν ἐρωτηματολογίων ξεκίνησε τόν Ἰούνιο 2015 
καί μέ χρονικό ὅριο συλλογῆς ἕως τόν Αὔγουστο τοῦ 2015. Τά ἐρω
τηματολόγια συγκεντρώθηκαν καί στή συνέχεια ἀποφασίστηκε ἡ 
εἰσαγωγή τῶν δεδομένων σέ excel γιά λόγους εὐκολίας. Ἡ στατι
στική ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέ τό SPSS 21 
πού θεωρεῖται ὡς τό πληρέστερο ἴσως πακέτο στατιστικῆς ἀνάλυ
σης, ἀφοῦ ἔγινε πρῶτα ἡ εἰσαγωγή τῶν δεδομένων ἀπό τό excel.

Ε. Μετά τή στατιστική ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων, ἀκολούθησε 
ἡ περιγραφή τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἔρευνας μέ πίνακες καί δια
γράμματα.

ΣΤ. Ἐφαρμόστηκαν στατιστικά κριτήρια ἐπαγωγικῆς στατι
στικῆς γιά τή μελέτη τῶν διερευνητικῶν ἐρωτημάτων, ἔχοντας λη
φθεῖ ὑπόψη τό εἶδος τῶν ἐξεταζόμενων μεταβλητῶν καί τῶν σχε
τικῶν εὑρημάτων. Ἡ ἀποτύπωση ἔγινε σέ διμεταβλητούς πίνακες.

Ζ. Καταληκτικό σημεῖο τοῦ ἐρευνητικοῦ σχεδιασμοῦ ἦταν ἡ συζή
τηση καί ἑρμηνεία τῶν περιγραφικῶν καί ἐπαγωγικῶν εὑρημάτων καί 
ἡ διατύπωση γενικῶν συμπερασμάτων ἀλλά καί προτάσεων.

6.6 Μέσο συλλογῆς δεδομένων

Γιά τή συλλογή τῶν πληροφοριῶν, ἐπιλέχθηκε ὡς καταλληλότε
ρο μέσο τό ἐρωτηματολόγιο, ἕνα εὑρέως χρησιμοποιούμενο ἐρευνη
τικό ἐργαλεῖο, τό ὁποῖο παρέχει τή δυνατότητα συγκέντρωσης δε
δομένων ἀπό μεγάλες ὁμάδες πληθυσμοῦ σέ σχετικά μικρό χρονικό 
διάστημα.

Τό ἐρωτηματολόγιο τῆς παρούσας ἔρευνας ἀποτελεῖται ἀπό 25 
ἐρωτήσεις κλειστοῦ τύπου καί 1 ἀνοικτοῦ τύπου (ἡ τελευταία), στήν 
ὁποία οἱ συμμετέχοντες, ἐάν ἐπιθυμοῦν, καλοῦνται νά καταθέσουν 
κάποια πρόταση ἤ καί παρατήρηση. Προτιμήθηκε οἱ ἐρωτήσεις νά 
εἶναι κλειστοῦ τύπου ὥστε ἡ συλλογή τῶν πληροφοριῶν νά εἶναι 
ἑνιαία καί ὁμοιόμορφη ἀπό ὅλους τούς συμμετέχοντες καί ἔτσι οἱ 
πληροφορίες νά εἶναι συγκρίσιμες καί νά ἐκφράζουν τίς πραγματικές 
διαφορές τῶν ἐρωτώμενων. Ἀκόμη, μέ τίς ἐρωτήσεις κλειστοῦ τύπου 
αὐξάνονται οἱ πιθανότητες νά ἀπαντηθοῦν ὅλες, δεδομένου ὅτι ἀπαι
τεῖται λιγότερη προσπάθεια, ὅπως καί ἔχουν λιγό τερες δυσκολίες τα
ξινόμησης σέ σχέση μέ τίς ἀπαντήσεις ἀνοιχτῶν ἐρωτήσεων.

Πρίν τή διανομή στόν πληθυσμό, τό ἐρωτηματολόγιο ἐλέγχθηκε 
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ὡς πρός τή μορφή, τή γλώσσα, τή σαφήνεια, τή δυσκολία καί τήν 
ἀξιοπιστία του σέ μιά πιλοτική ἔρευνα ἀπό 10 Κληρικούς τυχαία 
ἐπιλεγμένων, οἱ ὁποῖοι μέ τίς παρατηρήσεις τους συνέβαλαν στήν 
τελική διαμόρφωση τοῦ ἐρωτηματολογίου.

6.6.1 Ὁ σχεδιασμός τοῦ ἐρωτηματολογίου

Τό ἐρωτηματολόγιο σχεδιάστηκε μέ βάση τούς σκοπούς καί τούς 
στόχους τῆς ἔρευνας καί ἀποτελεῖται ἀπό 3 ἑνότητες. Σέ γενικές 
γραμμές, ἡ 1η ἑνότητα περιλαμβάνει ἐρωτήσεις δημογραφικῶν καί 
«ἐπαγγελματικῶν» χαρακτηριστικῶν τῶν Κληρικῶν. Στή 2η ἑνότη
τα τέθηκαν ἐρωτήματα σχετικά μέ τό περιβάλλον καί τά διάφορα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, ἐνῶ στήν 3η, τό ἐνδιαφέρον ἐπικεν
τρώθηκε στόν ἐντοπισμό τῶν ἐπιμορφωτικῶν ἀναγκῶν τῶν Κλη
ρικῶν. Τό ἐρωτηματολόγιο συνοδεύονταν ἀπό μιά ἐπιστολή πρός 
τούς Κληρικούς πού τούς ἐνημέρωνε γιά τόν σκοπό τῆς ἔρευνας, τή 
σημασία πού ἔχει ἡ συμμετοχή τους στή διεκπεραίωση τῆς ἔρευνας, 
καθώς ἐπίσης καί γιά τό ἀπόρρητο τῶν ἀπαντήσεών τους. 

Ὁ σχεδιασμός τοῦ ἐρωτηματολογίου βασίστηκε σέ βιβλιογρα
φικές ἀναφορές μέ τό θέμα καί συντάχθηκε ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τόν 
ἐρευνητή, σέ συνεργασία μέ τούς ἐπιβλέποντες καθηγητές, ἔχοντας 
ὡς βιβλιογραφική βάση του, ἐρωτηματολόγια ἀπό παρεμφερεῖς 
ἔρευνες πού διεξήχθησαν στόν ἑλλαδικό χῶρο. Ἐνδεικτικά χρησι
μοποιήθηκε τό ἐρωτηματολόγιο πού ἐμπεριέχεται στή διπλωματική 
ἐργασία τοῦ Δημοσθένη Μόσχου (2010) μέ θέμα: «Οἱ ἐπιμορφωτικές 
ἀνάγκες τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», τοῦ Πανεπι
στημίου Μακεδονίας.

Εἰδικότερα, οἱ τρεῖς ἑνότητες τοῦ ἐρωτηματολογίου ἦταν οἱ ἑξῆς:

Ἑνότητα Α΄: Γενικά στοιχεῖα

Περιλαμβάνονται 7 ἐρωτήσεις. Ἀρχικά, ζητήθηκε ἡ ἡλικία τῶν 
Κλη      ρικῶν ὑπό τήν μορφή 6 ἡλικιακῶν φασμάτων (2030, 3140, 4150, 
5160, 6170 καί πάνω ἀπό 70). Μέ τόν τρόπο αὐτό ὑπάρχει λεπτο
μερέστερη καταγραφή. 

Στήν ἐρώτηση 2 ζητήθηκε ἡ οἰκογενειακή κατάσταση τῶν Κλη
ρικῶν, συνεπῶς καί τό εὖρος τῶν οἰκογενειακῶν τους ὑποχρεώσεων, 
ἐνῶ στήν ἐρώτηση 3, ἡ ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας (πόλη, ὕπαιθρος), 
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προκειμένου νά διερευνηθεῖ ἡ διαφορά στή στάση τῶν Κληρικῶν 
πού κατοικοῦν σέ διαφορετικά περιβάλλοντα.

Μέ τίς ἐρωτήσεις 4, 5 καί 6 ἐξετάστηκαν ἡ ὕπαρξη συνεφημερίου, 
δηλαδή τοῦ ἄμεσου συνεργάτη στίς δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας, 
τά χρόνια ὑπηρεσίας στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ εἰδικός τομέας 
διακονίας (ὑπηρεσίας) τῶν Κληρικῶν ἀντιστοίχως.

Ἡ 1η ἑνότητα ἔκλεισε μέ τήν ἐρώτηση 7 καί τήν καταγραφή τοῦ 
μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τῶν Κληρικῶν, κλείνοντας ἔτσι τούς βασι
κούς παράγοντες πού φαίνεται νά ἐπιδροῦν στή διαμόρφωση τῶν 
στάσεων καί ἀπόψεων τῶν Κληρικῶν σέ θέματα περιβάλλοντος, κα
θώς καί τῶν ἐπιμορφωτικῶν τους ἀναγκῶν.

Ἑνότητα Β΄: Περιβάλλον 

Περιλαμβάνονται 16 ἐρωτήσεις καταγραφῆς τῶν γνώσεων, στά
σεων καί ἀπόψεων τῶν Κληρικῶν γιά τό περιβάλλον. Ἀρχικά ζητή
θηκε νά δηλώσουν τά μέσα τῆς περιβαλλοντικῆς ἐνημέρωσης πού 
ἀξιοποιοῦν (ἐρώτηση 1) καί γιά τό ποιούς θεωροῦν ὑπεύθυνους 
νά ἀν τιμετωπίσουν τά ἐμφανιζόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα 
(ἐρώ τηση 2).

Ἡ ἑπόμενη ἐρώτηση ἀφοροῦσε τή στάση τοῦ περιβαλλοντικά 
ὑπευθύνου πολίτη (ἐρώτηση 3) καί στήν ἐρώτηση 4 ἔπρεπε νά ἐπι
λέξουν τρόπο ἀντίδρασης σέ ἐνδεχόμενη ἀντιπεριβαλλοντική συμ
περιφορά.

Στήν ἐρώτηση 5 καλοῦνταν νά ἐκφέρουν τήν ἄποψή τους σέ 
προτάσειςδηλώσεις σχετικές μέ τό περιβάλλον, ἐνῶ ἡ ἐρώτηση 6 
ἀναφέρονταν στήν ἀντίληψη τῆς περιβαλλοντικῆς ἠθικῆς.

Μέσῳ τῶν ἐρωτήσεων 610 διερευνήθηκε ἡ ἀειφόροςβιώσιμη 
ἀνάπτυξη καί οἱ παράμετροί της σε σχέση ἔννοιες ὅπως τοπική πα
ράδοσηπολιτισμός, σέ συνδυασμό μέ τίς γνωστές ἀναφορές τῆς 
Γραφῆς στά χωρία τῆς Γένεσης (1, 28 καί 2, 15).

Οἱ ἐρωτήσεις 1116 εἶναι ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου σέ 
συνδυασμό μέ τήν ὑποστήριξη καί συμμετοχή σέ περιβαλλοντικές 
δρά σεις καθώς καί τήν ἄποψη, ἀξιολόγηση, συνειδητοποίηση καί 
κατανόηση περιβαλλοντικῶν προβλημάτων.
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Ἑνότητα Γ΄: Διά βίου Μάθηση/Ἐπιμόρφωση 

Περιλαμβάνονται 9 ἐρωτήσεις. Συλλέχθηκαν πληροφορίες πού 
σχε τίζονταν μέ τή γνώση καί τή στάση τῶν Κληρικῶν γιά τόν θεσμό 
τῆς «Διά βίου Μάθησης». Πιό συγκεκριμένα, οἱ Κληρικοί κλήθηκαν 
ἀρχικά νά ἀναγνωρίσουν τόν βαθμό ἐπάρκειας τῶν γνώ σεών τους, 
προκειμένου νά ἀνταπεξέλθουν στό λειτούργημά τους (ἐρώτηση 17).

Ἔπειτα, ἔπρεπε νά ἀπαντήσουν σχετικά μέ τή δική τους ἐνημέρω
ση καί πληροφόρηση περί τῆς «Διά βίου Μάθησης» καί τῶν ἐπιμορ
φωτικῶν προγραμμάτων, ἐνῶ παράλληλα ζητήθηκε νά ἐκφράσουν 
μιά πρώτη ἀξιολογική προσέγγιση τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ, μόνο ὅμως 
ἐφόσον στήν προηγούμενη ἐρώτηση δήλωσαν ὅτι γνωρίζουν περί 
τῆς Διά βίου Μάθησης (ἐρώτηση 18).

Στή συνέχεια, μέ τήν ἐρώτηση 19 προσδιορίστηκαν οἱ παράγον
τες πού διαμορφώνουν τίς ἐπιμορφωτικές ἀνάγκες τῶν Κληρικῶν, 
ἐνῶ στήν ἐρώτηση 20 ἐπέλεξαν οἱ ἴδιοι τά γνωστικά ἀντικείμενα, 
στά ὁποῖα ἐπιθυμοῦν νά ἐπιμορφωθοῦν.

Μέ τήν ἐρώτηση 21 ζητήθηκε ἡ ἄποψη τῶν Κληρικῶν σχετικά μέ 
τή συμμετοχή στά ἐπιμορφωτικά προγράμματα.

Παρόμοια μέ τήν ἐρώτηση 18, ἀλλά στόν χῶρο τῆς περιβαλλον
τικῆς πλέον ἐπιμόρφωσης ἦταν ἡ ἐρώτηση 22, ἐνῶ μέ τήν ἐρώτηση 
23 καταγράφηκε τό ἐνδιαφέρον τῶν Κληρικῶν γιά τά προγράμματα 
περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης καί τούς λόγους συμμετοχῆς σέ αὐτά.

Οἱ ἐρωτήσεις 24 καί 25 ἀφοροῦσαν τίς ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν περί 
ἀμιγῶς διαδικαστικῶν, ἀλλά συγχρόνως σημαντικῶν ζητημάτων ὑλο
ποίησης ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων. Πιό συγκεκριμένα ἐρωτήθη
καν γιά τόν τόπο καί τόν τρόπο (μορφή), τήν ὥρα, τήν ἡμέρα, τήν 
περίοδο καί τή διάρκεια τῶν ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων.

6.6.2 Ἡ διαδικασία συλλογῆς τῶν ἐρωτηματολογίων

Τό ἐρωτηματολόγιο στήν τελική του μορφή διανεμήθηκε ἀπό 
τόν ἐρευνητή.

Στό νησί τῆς Ρόδου, ὅπου βρίσκεται καί ὁ μεγαλύτερος πλη
θυσμός τῶν Κληρικῶν, ἡ διανομή ἔγινε κυρίως μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Μη
τροπόλεως, ὅπου καί προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του ὁ ἐρευνητής, ἀλ
λά καί μέ ἐπίσκεψη στίς κατά τόπον Ἐνορίες τοῦ νησιοῦ.

Ὁ ἐρευνητής ἐπίσης, ταξίδεψε σέ 4 ἀπό τά ὑπόλοιπα 5 νησιάἕδρες 
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τῶν Μητροπόλεων, προκειμένου νά χορηγήσει ὁ ἴδιος ἤ νά συν δρά
μει στή διανομή τῶν ἐρωτηματολογίων, παρέχοντας τίς ἀπα  ραί τητες 
διευκρινήσεις ὅπου χρειάζονταν.

Μία μικρή ποσότητα τοῦ ἐρευνητικοῦ ἐργαλείου στάλθηκε ταχυ
δρομικῶς στά μικρά νησιά τῶν Δωδεκανήσων, ὅπου ὑπηρετοῦν ὡς 
ἐπί τό πλεῖστον 1 ἕως 3 Κληρικοί.

Ἐπίσης, ἕνας ἱκανός ἀριθμός ἐρωτηματολογίων συμπληρώθηκε 
κατόπιν τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας τοῦ ἐρευνητῆ μέ Κληρικούς, οἱ 
ὁποῖοι ἦταν δύσκολο νά ἀνταποκριθοῦν διαφορετικά, εἴτε ἐπειδή 
ὑπηρετοῦν σέ ἀρκετά δυσπρόσιτες περιοχές, εἴτε λόγῳ ἡλικίας.

Ἀπό τούς 196 Κληρικούς τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ἔρευνας ἀντα
ποκρίθηκαν οἱ 152, ἕνα ποσοστό κοντά στό 80% (77,55%), τό ὁποῖο 
κρίνεται ἀρκετά ἱκανοποιητικό.

6.6.3 Ἀξιοπιστία  ἐγκυρότητα

Ἡ συλλογή τῶν πληροφοριῶν ἔγινε μέ ὁμοιόμορφο καί ἑνι
αῖο τρόπο ἀπό ὅλους τούς συμμετέχοντες, ὥστε οἱ μετρήσεις τῆς 
ἔρευνας νά μποροῦν νά θεωρηθοῦν συγκρίσιμες. Στό ἐρωτημα
τολόγιο ἀκόμα, χρησιμοποιήθηκαν ἐναλλακτικές ἀπαντήσεις, ὥστε 
νά ὑπάρχει ὁμοιομορφία στίς μετρήσεις καί ἑπομένως μεγαλύτε
ρη ἀξιο πιστία. Ἡ κατασκευή τοῦ ἐρωτηματολογίου ἐπίσης, ἔγι
νε μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε μήν ὑπάρχουν διαφορές πού μπορεῖ νά 
ὀφειλόταν σέ ἔλλειψη σαφήνειας τοῦ ὀργάνου μέτρησης. Εἰδικότε
ρα, οἱ ἐρωτήσεις τοῦ ἐρωτηματολογίου ἦταν ἁπλές καί κατανοητές, 
μέ σαφεῖς ὁδηγίες συμπλήρωσης. Ἐπιπλέον, γιά τόν σχεδιασμό τῶν 
ἐρωτήσεων ὁ ἐρευνητής ἔλαβε ὑπόψη καί τίς πληροφορίες πού 
συνέλεξε ἀπό τήν πιλοτική ἔρευνα καθώς καί τή βοήθεια ἀπό ἀκα
δημαϊκούς «εἰδικούς» (experts).

Ἡ ἐγκυρότητα τῆς ἔρευνας δέν ἐπηρεάστηκε διότι συγκεντρώθη
κε ἕνας ἀρκετά ἱκανοποιητικός ἀριθμός ἐρωτηματολογίων. Ἡ ἔρευ
να διεξήχθη μέ ἰδίους πόρους καί δέν χρηματοδοτήθηκε ἀπό κάποιο 
φορέα, γεγονός πού μπορεῖ νά ἐπηρέαζε τήν ἐγκυρότητά της. 
Θά πρέπει νά τονιστεῖ, ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ ἔρευνα αὐτή πραγματο
ποιήθηκε στά πλαίσια μιᾶς πτυχιακῆς ἐργασίας καί γιά ἐκπαιδευτικό 
σκοπό, ὅτι αὐξήθηκε σημαντικά ἡ ἀντικειμενικότητα τοῦ πονήμα
τος, δεδομένου ὅτι δέν ὑπῆρξαν ἄμεσοι ἤ ἔμμεσοι ἐπηρεασμοί καί 
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πιέσεις πρός τόν ἐρευνητή.

6.7 Πληθυσμός ἀναφορᾶς

Στήν ἔρευνα συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Κληρικοί (Πρεσβύτεροι καί 
Διάκονοι) πού εἶναι διορισμένοι καί ὑπηρετοῦν ἀποκλειστικά στίς 
Ἐνορίες τῶν Δωδεκανήσων, ἐξαιρουμένων τῶν ἀποσπασμένων, οἱ 
ὁποῖοι εἶναι μέν διορισμένοι στά Δωδεκάνησα, ἀλλά ὑπηρετοῦν στίς 
ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό ἐξωτερικό.

Οἱ Κληρικοί, εἴτε ἔγγαμοι, εἴτε ἄγαμοι (μοναχοί), κατατάσσονται 
σύμφωνα μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους στίς κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ 
καί ΥΕ καί δύνανται νά κατέχουν καί ἄλλες θέσεις διακονίας (εἰδικῆς 
ὑπηρεσίας) ἐκτός ἀπό τό λειτουργικό τους καθῆκον.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού ἐλήφθησαν ἀπό τό Ἡμερολόγιο 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου36 καί τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος37 γιά τό ἔτος 2015, τά ὁποῖα διασταυρώθηκαν τη
λεφωνικά μέ τίς Γραμματεῖες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί τῆς 
Ἐξαρχίας Πάτμου, στήν περιοχή τῶν Δωδεκανήσων ὑπηρετεῖ ὁ πα
ρακάτω ἀριθμός Κληρικῶν38: Ρόδος 90, Κῶς καί Νίσυρος 32, Λέρος, 
Κάλυμνος καί Ἀστυπάλαια 35, Κάρπαθος καί Κάσος 16, Σύμη 11 καί 
Ἐξαρχία Πάτμου 12. Σύνολο 196 Κληρικοί.

Ἐξετάζοντας τά παραπάνω στοιχεῖα ὑπῆρχε ἡ σκέψη νά πραγμα
τοποιηθεῖ ἡ ἔρευνα μόνο στή Μητρόπολη Ρόδου, ἀφοῦ ἐξετάζοντας 
τόν πληθυσμό τῶν Κληρικῶν ἀνά ἐκκλησιαστική ἐπαρχία, τό 46% τοῦ 
συνόλου τῶν Κληρικῶν, βρίσκεται στό νησί τῆς Ρόδου. Ὅμως, γιά μιά 
πληρέστερη εἰκόνα καί καταγραφή τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἔρευνας, 
ἀποφασίστηκε ὁ πληθυσμός ἀναφορᾶς νά ἐπεκταθεῖ μέ τή συμμετοχή 
τοῦ συνόλου τῶν Κληρικῶν τῆς Δωδεκανήσου (ἀπογραφική ἔρευνα).

6.7.1 Τελική περιγραφή πληθυσμοῦ ἔρευνας

Μετά τή στατιστική ἀνάλυση τῶν δεδομένων, προέκυψαν τά 
παρακάτω ἀποτελέσματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν τίς προσωπικές πλη

36. Ἔκδ. Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
37. Συνοδική ὑποεπιτροπή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (2015), Δίπτυχα τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀθήνα: Ἀποστολική Διακονία.
38. Ὁ ἀριθμός τῶν Κληρικῶν ἀφορᾶ τή συγκεκριμένη χρονική περίοδο διεξα

γωγῆς τῆς ἔρευνας.
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ροφορίες, τό μορφωτικό καί ἐργασιακό ὑπόβαθρο τῶν Κληρικῶν. 
Ἐξαιτίας τῶν ρυθμίσεων τοῦ κράτους γιά τόν περιορισμό τῶν 
προσλήψεων καί στήν Ἐκκλησία, ἐλάχιστοι ἕως καθόλου Κληρικοί 
διο ρίστηκαν στά Δωδεκάνησα τήν πενταετία 20102015, γεγονός 
πού ἔχει ἐπίπτωση τόσο στό ἡλικιακό φάσμα, ὅσο καί στά ἔτη ὑπη
ρεσίας τῶν Κληρικῶν.

Ὁ πληθυσμός τῆς ἔρευνας, ὅπως ἀποτυπώνεται στό γράφημα 
1, ἀποτελεῖται ἀπό 109 ἐγγάμους (ποσοστό 72,7%) καί 41 ἀγάμους 
(ποσοστό 27,3%) Κληρικούς, ἐνῶ 2 ἐξ αὐτῶν (ποσοστό 1,3%) δέν 
ἀπάντησαν.

Γράφημα 1: Κυκλικό διάγραμμα κατανομῆς ποσοστῶν  
γιά τήν οἰκογενειακή κατάσταση τῶν Κληρικῶν

Ὡς πρός τήν ἡλικία, 5 Κληρικοί (ποσοστό 3,3%) εἶναι μεταξύ 20
30 ἐτῶν, 19 (ποσοστό 12,7%)  δήλωσαν μεταξύ 3140 ἐτῶν, ἡ πλει
οψηφία (ποσοστό 34,0%) 51 ἄτομα βρίσκονται μεταξύ 4150 ἐτῶν, 
ἀκολουθοῦν 37 Κληρικοί (ποσοστό 24,7%), 25 (ποσοστό 13,7%) 
δήλωσαν μεταξύ 6170 ἐτῶν καί 13 Κληρικοί (ποσοστό 8,7%) εἶναι 
ἀπό 70 ἐτῶν καί ἄνω.
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Γράφημα 2: Ραβδόγραμμα κατανομῆς ποσοστῶν  
γιά τήν ἡλικία τῶν Κληρικῶν

Ὡς πρός τά ἔτη ὑπηρεσίας, 20 Κληρικοί (ποσοστό 13,7%) δήλω
σαν 18 ἔτη, 47 (ποσοστό 32,2%) δήλωσαν 915 ἔτη, 54 (ποσοστό 
37,0%) 1625 ἔτη, ἐνῶ ὁ ἀριθμός τῶν Κληρικῶν μέ πάνω ἀπό 25 
ἔτη ὑπηρεσίας ἦταν 25 (ποσοστό 17,1%). Τέλος, 6 ἄτομα (ποσοστό 
3,9%) δέν δήλωσαν τά χρόνια ὑπηρεσίας τους. 

Γράφημα 3: Ραβδόγραμμα κατανομῆς ποσοστῶν  
γιά τά ἔτη ὑπηρεσίας τῶν Κληρικῶν

Σε ὅτι ἀφορᾶ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας, οἱ περισσότεροι Κλη
ρικοί ὑπηρετοῦν σέ Ἐνορία τῆς ὑπαίθρου (ποσοστό 68,2%), ἐνῶ 
σχεδόν οἱ μισοί σέ ἀστικό κέντρο (ποσοστό 31,8%). Δέν ἔδωσαν 
ἀπάντηση 4 (2,6%).
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Γράφημα 4: Κυκλικό διάγραμμα κατανομῆς ποσοστῶν  
γιά τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας

Ὡς πρός τήν ὕπαρξη συνεφημερίου, 47 Κληρικοί (ποσοστό 
31,1%) ἀπάντησαν ὅτι ἔχουν συνεφημέριο, ἐνῶ 104 (ποσοστό 68,9%) 
ὅτι δέν ἔχουν. Ἀπέφυγε νά ἀπαντήσει ἕνας (0,7%).

Γράφημα 5: Κυκλικό διάγραμμα κατανομῆς ποσοστῶν  
γιά τήν ὕπαρξη συνεφημερίου

Σε ὅτι ἀφορᾶ τόν τομέα διακονίας, 97 ἄτομα εἶναι καί Πρόεδροι 
τῶν ἐκκλ. Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν (ποσοστό 63,8%), ἀκολουθοῦν 
οἱ Κληρικοί πού εἶναι ἁπλοί Ἐφημέριοι (ποσοστό 35,5%), 22 ἀπα
σχολοῦνται ἐπιπλέον στήν Ἱ. Μητρόπολη (ποσοστό 14,5%), οἱ 21 
εἶναι ὑπεύθυνοι τῶν ἐνοριακῶν φιλόπτωχων ταμείων (13,8%), 20 
Κληρικοί  εἶναι Πνευματικοί/ἐξομολόγοι (ποσοστό 13,2%), 19 εἶναι 
ὑπεύθυνοι τῶν κατηχητικῶν σχολείων (ποσοστό 12,5%) καί 10 ἐξ 
αὐτῶν εἶναι οἱ Ἱεροκήρυκες (ποσοστό 6,6%). Κάτι ἄλλο ἀπάντησαν 
5 Κληρικοί (ποσοστό 3,3%).
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Γράφημα 6: Ραβδόγραμμα κατανομῆς ποσοστῶν  
γιά τόν τομέα διακονίας τῶν Κληρικῶν

Τέλος, σχετικά μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν, 61 Κληρικοί εἶναι ἀπό φοιτοι 
Λυκείου (ποσοστό 40,4%), 56 εἶναι κάτοχοι πτυχίου τριτο βάθμιας 
ἐκπαίδευσης (ποσοστό 37,1%), ἐκ τῶν ὁποίων 9 Κληρικοί εἶναι κάτο
χοι μεταπτυχιακοῦ διπλώματος (ποσοστό 16,0%)  καί 6 κατέχουν καί 
δεύτερο πτυχίο (ποσοστό 10,7%).  Τό Δημοτικό ἔχουν τελειώσει 33 
Κληρικοί (ποσοστό 21,9%), κάτι ἄλλο ἀπάντησε ἕνας (ποσοστό 0,7%), 
ὅπως ἐπίσης ἕνας ἀπέφυγε νά ἀπαντήσει (ποσοστό (0,7%).

Γράφημα 7: Ραβδόγραμμα κατανομῆς ποσοστῶν  
γιά τό ἐπίπεδο σπουδῶν τῶν Κληρικῶν



EMMANOYHΛ Ν. ΣΚΛΙΒΑΚΗΣ

370

6.8 H στατιστική ἐπεξεργασία

Τά δεδομένα πού συλλέχθηκαν μέ τά ἐρωτηματολόγια κωδικο
ποιήθηκαν καί καταχωρήθηκαν πρῶτα στό excel καί στή συνέχεια 
στό στατιστικό πακέτο SPSS γιά ἐπεξεργασία.

Γιά τήν περιγραφική ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων χρησιμο
ποιήθηκαν οἱ συχνότητες γιά τή διακύμανση κάθε μεταβλητῆς (fre
quencies), μέ τά ἀποτελέσματα νά καταχωροῦνται σέ γραφήματα 
(ραβδογράμματα καί κυκλικά διαγράμματα).

Γιά τή «διασταύρωση» μεταξύ δυό μεταβλητῶν (ἐπαγωγική ἀνά
λυση) χρησιμοποιήθηκε τό ἀπαραμετρικό χ2 (Pearson᾽s chisquare 
test) καί στίς περιπτώσεις πού δέν ἐκπληρώθηκαν οἱ προϋποθέσεις 
ἐφαρμογῆς του, ἀξιοποιήθηκε τό πιθανολογικό κριτήριο Fisher’s 
Exact Test.

Ὅταν ὁ ἔλεγχος τῆς ὁμοιογένειας τῶν διασπορῶν τῆς ποσοτικῆς 
μεταβλητῆς (πού πραγματοποιήθηκε μέ τό Levene’s test) ἔδειχνε 
ἀνομοιογένεια τῶν τυπικῶν ἀποκλίσεων, τότε χρησιμοποιήθηκε ἡ 
προσαρμοσμένη τιμή τοῦ ttest γιά ἄνισες διασπορές. Τό παραμε
τρικό ttest (independent samples ttest) εἶναι κατάλληλο γιά τίς 
συγκρίσεις μεταξύ δυό ἀνεξάρτητων δειγμάτων (π.χ. τῶν ἀποτε
λεσμάτων γνώσεων καί στάσεων/ἀπόψεων καί μεταξύ ἀστικότητας 
Ἐνορίας).

6.9 Περιορισμοί τῆς ἔρευνας

Γιά λόγους ἐξασφάλισης τῆς ἀνωνυμίας τῶν συμμετεχόντων δέν 
μελετήθηκαν ξεχωριστά οἱ 6 διαφορετικές ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες, 
ἀφοῦ ὅπως ἀναφέρθηκε, στά μικρά νησιά τῶν Δωδεκανήσων, ὑπη
ρετοῦν ὡς ἐπί τό πλεῖστον 1 ἕως 3 Κληρικοί. Θά ἔπρεπε λοιπόν νά 
ληφθεῖ εἰδική ἄδεια τόσο ἀπό κάθε ἐκκλησιαστική ἀρχή γιά κάθε 
περίπτωση, ὅσο καί ἀπό τούς ἴδιους τούς συμμετέχοντες, κάτι πού 
δέν κατέστη ἐφικτό, κυρίως λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ θεσμοῦ 
τῆς ἱερωσύνης.

Μολονότι προηγήθηκε πιλοτική ἔρευνα καί ὑπῆρξε συνεργασία 
μέ ἔμπειρους καθοδηγητές σέ θέματα ἐρωτηματολογίου, κάποιες 
ἐρωτήσεις δέν ἔγιναν ἐντελῶς κατανοητές ἀπό ὁρισμένα ἄτομα τοῦ 
πληθυσμοῦ τῆς ἔρευνας, κυρίως λόγῳ ἀνεπάρκειας τοῦ ἐκπαιδευτι
κοῦ ἐπιπέδου καί τῆς ἱκανότητας χειρισμοῦ τῆς γλώσσας. Ἐπίσης, 
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εἶναι κατανοητό  ἀλλά δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποφευχθεῖ τό γεγονός 
ὅτι, οἱ συμμετέχοντες δίνουν πολλές φορές ἀπαντήσεις πού οἱ ἄλλοι 
(οἱ ἐρευνητές ἐν προκειμένῳ) θά ἤθελαν νά ἀκούσουν, οἱ ὁποῖες 
ὡστόσο δέν ἀντανακλοῦν τίς δικές τους ἀπόψεις ἤ ἀντιλήψεις.

Παρόλο πού γιά τήν καταγραφή στάσεων καί ἀντιλήψεων θά ἦταν 
πιό ἀποτελεσματική ἡ ποιοτική ἔρευνα ἤ ἔστω ἡ χρήση ἐρωτήσε
ων ἀνοιχτοῦ τύπου κρίθηκε ἀναγκαία ἡ χρήση ἐρωτηματολογίου μέ 
ἐρωτήσεις κλειστοῦ τύπου γιά τήν ὁμοιομορφία καί τήν ἀμεσότητα 
τῶν ἀπαντήσεων, ἀφοῦ θεωρήθηκε ὅτι οἱ Κληρικοί δέν εἶχαν τήν 
ἀπαραίτητη ἐξοικείωση μέ τό ἀντικείμενο τῆς ἔρευνας, ὅπως ἐξάλλου 
φάνηκε καί ἀπό τήν πιλοτική ἔρευνα πού προηγήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

7. Περιγραφική ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων

Στό παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ἀναλυτικά τά περιγραφικά 
ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας. Ἡ σειρά παρουσίασης εἶναι ἀντίστοιχη 
μέ τούς στόχους τῆς ἔρευνας, οἱ ὁποῖοι καί ἀναφέρονται ξανά γιά 
λόγους διευκόλυνσης.

Γιά τήν εὐκολότερη ἀνάγνωση καί κατανόηση τῶν ἀποτελε σμά
των τῆς ἔρευνας, ἔχουν δημιουργηθεῖ πίνακες ὅπου ἀπεικονίζον ται 
τά ἀποτελέσματα κάθε ἐρώτησης. 

7.1 Ἀνίχνευση γνώσεων, ἀντιλήψεων καί στάσεων  
τῶν Κληρικῶν γύρω ἀπό τό περιβάλλον

Σέ αὐτήν τήν ἑνότητα παρουσιάζονται τά συνολικά ἀποτελέσμα
τα γιά τόν πρῶτο στόχο τῆς ἔρευνας πού ἀφορᾶ τίς προσωπικές 
ἀπόψεις, στάσεις καί γνώσεις τῶν Κληρικῶν γύρω ἀπό τό περι
βάλλον. Περιλαμβάνονται οἱ ἀπαντήσεις στίς ἐρωτήσεις 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 13 καί 16 τοῦ ἐρωτηματολογίου.
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7.1.1 Ποιά/ές εἶναι οἱ κύριες πηγές τῆς περιβαλλοντικῆς σου 
ἐνημέρωσης

Ξεκινώντας τή συμπλήρωση τοῦ ἐρωτηματολογίου, στήν ἐρώ
τηση 1, οἱ Κληρικοί εἶχαν τή δυνατότητα νά ἐπιλέξουν μέχρι δύο 
ἀπαντήσεις, σχετικές μέ τίς βασικές πηγές ἐνημέρωσης γιά τό πε
ριβάλλον.

Ὅπως φαίνεται στόν παρακάτω πίνακα 1, οἱ κύριες πηγές περι
βαλλοντικῆς ἐνημέρωσης τῶν Κληρικῶν εἶναι ἡ τηλεόραση μέ πο
σοστό 60,7% καί ἀκολουθοῦν τά βιβλία μέ ποσοστό 44,7% καί τό 
διαδίκτυο μέ 39,3%.

Πίνακας  1 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποιά/ές εἶναι οἱ κύριες πηγές 

τῆς περιβαλλοντικῆς σου ἐνημέρωσης;»

                              Δήλωση

Πηγές
ἐνημέρωσης 

Ναί Ὄχι
Δέν  

ἀπάντησαν

Ν % Ν % Ν %

Τηλεόραση 91 60,7 59 39,3 2 1,3

Βιβλία 67 44,7 83 55,3 2 1,3

Ἐφημερίδες / περιοδικά 24 16,0 126 84,0 2 1,3

Ἐγκύκλιοι / μηνύματα 19 12,7 131 87,3 2 1,3

Διαδίκτυο 59 39,3 91 60,7 2 1,3

Ὁμιλίες / διαλέξεις 6 4,0 144 96,0 2 1,3

Συνάδελφοι / φίλοι 3 2,0 147 98,0 2 1,3

Ἄλλο 1 0,7 150 99,3 2 1,3

7.1.2 Ποιόν θεωρεῖς ὅτι εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος για την 
ἀντιμετώπιση τῶν περιβαλλοντικῶν προβλημάτων

Μέ τήν ἐρώτηση 2, οἱ συμμετέχοντες καλοῦνται νά ὑποδείξουν τόν 
κύριο ὑπεύθυνο γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν περιβαλλοντικῶν προ
βλημάτων.
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Πίνακας  2 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποιόν θεωρεῖς ὅτι εἶναι 
ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν περιβαλλοντικῶν 

προβλημάτων;»

Ν %

Κράτος 78 51,3

Ἐπιστήμονες 3 2,0

Ἐπιχειρήσεις / Ξενοδοχεῖα 4 2,6

Ἀτομική πρωτοβουλία 25 16,4

Οἰκολογικές ὀργανώσεις 1 0,7

Τοπική Αὐτοδιοίκηση 37 24,3

Δέν ἀπάντησαν 0 0,0

Μέ βάση τόν παραπάνω πίνακα 2 διαπιστώνεται ὅτι οἱ Κληρι
κοί θεωροῦν τό Κράτος κατά 51,3% καί τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση 
κατά 24,3%, ὡς τούς κύρια ὑπεύθυνους γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν 
διαφόρων περιβαλλοντικῶν προβλημάτων.

7.1.3  Ποιές ὑποχρεώσεις δημιουργοῦνται σέ ἕναν περιβαλλον τι κά 
ὑπεύθυνο πολίτη

Ἡ ἐρώτηση 3 ἀφορᾶ τήν περιβαλλοντική ἠθική καί τή στάση τοῦ 
ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ περιβάλλοντος.

Πίνακας  3 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποιές ὑποχρεώσεις 
δημιουργοῦνται σέ ἕναν περιβαλλοντικά ὑπεύθυνο πολίτη;»

Ν %

Μόνο τά φυτά καί τά ζῶα 0 0,0

Μόνο τό ἀνθρώπινο εἶδος 8 5,3

Ὅλη τήν κτίση, ἡ ὁποία ἔχει δική της ἀξία (αὐταξία) 125 82,2

Τήν εὐρύτερη περιοχή πού ὁ ἴδιος ζεῖ 19 12,5

Δέν ἀπάντησαν 0 0,0

Οἱ Κληρικοί ἀπάντησαν σέ ποσοστό 82,2% «ὅλη τήν κτίση, ἡ 
ὁποία ἔχει δική της ἀξία (αὐταξία)», ἐνῶ κανένας ἀπό τούς ἐρωτη
θέντες δέν ἀπάντησε «Μόνο τά φυτά καί τά ζῶα».
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7.1.4 Σέ ποιό βαθμό συμφωνεῖς ἤ διαφωνεῖς μέ καθεμία ἀπό τίς 
παρακάτω προτάσεις

Ἡ ἐρώτηση 5 κατέγραψε τίς ἀπόψεις καί τή στάση τῶν Κληρικῶν 
σέ διάφορες προτάσειςδηλώσεις γύρω ἀπό τό περιβάλλον.

Ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ πίνακα 4 (στήν ἑπόμενη σελίδα) ἐξακρι
βώθηκε ὅτι οἱ περισσότεροι ἐρωτηθέντες συμφώνησαν πιό πολύ 
μέ τίς δηλώσεις «Εἶναι σημαντική ἡ συμμετοχή σέ περιβαλλοντικές 
δράσεις» καί «Ἡ ἀνάπτυξη περιβαλλοντικῆς συνείδησης θεωρεῖται 
ἀναγκαία γιά τήν ποιότητα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου» (μ. ὅ. 4,42).

Μέ μικρή διαφορά στόν μέσο ὄρο ἀκολούθησαν οἱ ὑπόλοιπες 
προτάσεις. 

7.1.5 Πῶς ἐπιτυγχάνεται καλλιέργεια αἰσθήματος σεβασμοῦ πρός 
τό περιβάλλον

Ἡ ἐρώτηση 6 ἀφορᾶ τήν περιβαλλοντική ἠθική καί τήν καλ
λιέργεια σεβασμοῦ πρός τή φύση καί τά ἄλλα ἔμβια ὄντα.

Πίνακας  5 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ 

καλλιέργεια αἰσθήματος σεβασμοῦ πρός τό περιβάλλον;»

Ν %

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀνώτερο ὄν καί ὅλα γίνονται μέ 
σκοπό τήν εὐημερία του

10 6,6

Τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά χειρίζεται συνετά 
τίς πηγές ἐνέργειας καί τό φυσικό περιβάλλον

75 49,7

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέρος ἑνός συστήματος πού πρέπει 
νά διαφυλαχθεῖ γιά τίς μελλοντικές γενιές

65 43,0

Ἄλλο 1 0,7

Δέν ἀπάντησαν 1 0,7

Τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν συμμετεχόντων (49,7%) ἀπάντη
σαν ὅτι «Τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά χειρίζεται συνετά τίς 
πηγές ἐνέργειας καί τό φυσικό περιβάλλον».
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7.1.6 Ποῦ συμβάλλει κυρίως ἡ γνώση καί ἡ ἀξιοποίηση τῆς τοπικῆς 
παράδοσης

Στήν ἐρώτηση 7 διερευνᾶται ἡ συμβολή τῆς τοπικῆς παράδοσης.

Πίνακας  6 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποῦ συμβάλλει κυρίως  

ἡ γνώση καί ἡ ἀξιοποίηση τῆς τοπικῆς παράδοσης;»

Ν %

Στή βελτίωση τῆς ποιότητας τοῦ περιβάλλοντος 18 12,1

Στή διατήρηση τῆς κοινωνικῆς ταυτότητας 52 34,9

Στόν ἐμπλουτισμό τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς 50 33,6

Στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου 18 12,1

Στήν περιβαλλοντική εὐαισθητοποίηση 10 6,7

Ἄλλο 1 0,7

Δέν ἀπάντησαν 3 2,0

7.1.7 Τί σοῦ ἔρχεται στό μυαλό ὅταν ἀκοῦς τή λέξη «ἀειφορία»

Μέ τήν ἐρώτηση 8 καταγράφεται ἡ γνώση καί ἡ ἄποψη τῶν Κλη
ρικῶν γιά τήν ἔννοια τῆς ἀειφορίας.     

Πίνακας  7 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Τί σοῦ ἔρχεται στό μυαλό  

ὅταν ἀκοῦς τή λέξη “ἀειφορία”;»

Ν %

Ποιότητα ζωῆς 49 32,9

Ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν γενεῶν 7 4,7

Οἰκονομική ἀνάπτυξη 7 4,7

Ὑπερκατανάλωση 3 2,0

Ὀρθολογική διαχείριση φυσικῶν πόρων 57 38,3

Προστασία Περιβάλλοντος 22 14,8

Κοινωνική πρόοδος 2 1,3

Ἄλλο 2 1,3

Δέν ἀπάντησαν 3 2,0
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Οἱ περισσότεροι συμμετέχοντες ἀπάντησαν «Ὀρθολογική δια
χείριση φυσικῶν πόρων» (ποσοστό 38,3%) καί «Ποιότητα ζωῆς» 
(ποσοστό 32,9%), ἐνῶ ἀρκετά λιγότεροι ἀπάντησαν «Προστασία 
Περιβάλλοντος» (ποσοστό 14,8%).

7.1.8 Τί νομίζεις ὅτι σημαίνει ἡ φράση «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε 
καί κατακυριεύσατε τήν γῆν»

Μέ τήν ἐρώτηση 9  καταγράφηκε ἡ ἄποψη τῶν Κληρικῶν γιά τή 
σημασία τοῦ χωρίου τῆς Γένεσης (1, 28). 

Πίνακας  8 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Τί νομίζεις ὅτι σημαίνει ἡ 

φράση αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί κατακυριεύσατε τήν γῆν;»

Ν %

Ἀειφορική διαχείριση ἀγαθῶν 60 40,0

Θέωση μέσῳ τῆς κτίσης 48 32,0

Συμφιλίωση (καταλλαγή) 32 21,3

Κερδοφόρα ἐκμετάλλευση τῆς φύσης 2 1,3

Τά φυτά καί τά ζῶα εἶναι ἀναλώσιμα 4 2,7

Ἄλλο 4 2,7

Δέν ἀπάντησαν 2 1,3

Μέ βάση τόν πίνακα 8, οἱ περισσότεροι συμμετέχοντες ἑρμήνευ
σαν αὐτή τή φράση τῆς Γραφῆς ὡς «Ἀειφορική διαχείριση ἀγαθῶν» 
σέ ποσοστό 40,0%, ἐνῶ ἐλάχιστοι (1,3%) θεωροῦν ὅτι σημαίνει «Κερ
δοφόρα ἐκμετάλλευση τῆς φύσης».

7.1.9 Τί νομίζεις ὅτι σημαίνει ἡ φράση «ἐργάζεσθαι καί φυλάττειν»

Ἡ σημασία τοῦ χωρίου τῆς Γένεσης (2, 15) ἀποτυπώνεται μέ τήν 
ἐρώτηση 10 στόν πίνακα 9. Οἱ Κληρικοί ἀπάντησαν ὅτι σημαίνει 
«Εὐθύνη, προστασία, σεβασμός, συντήρηση» σέ ποσοστό 61,6%, σέ 
ἀν τίθεση μέ τήν ἑρμηνεία ὅτι «Ἡ κτίση εἶναι “ἰδιοκτησία” τοῦ ἀν
θρώπου» (ποσοστό 0,7%).
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Πίνακας  9 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Τί νομίζεις ὅτι σημαίνει  

ἡ φράση ἐργάζεσθαι καί φυλάττειν;»

Ν %

Προσέχω γιά νά ἔχω 49 32,5

Αὐτοπεριορισμός στή χρήση τῶν ἀγαθῶν 5 3,3

Ἡ κτίση εἶναι «ἰδιοκτησία» τοῦ ἀνθρώπου 1 0,7

Ἀπόλυτη ἱκανοποίηση ἀνθρώπινων ἀναγκῶν 2 1,3

Εὐθύνη, προστασία, σεβασμός, συντήρηση 93 61,6

Ἄλλο 1 0,7

Δέν ἀπάντησαν 1 0,7

7.1.10 Ὑποστηρίζεις περιβαλλοντικές δράσεις στήν Ἐνορία σου

Μέ τήν ἐρώτηση 13 γίνεται ἀνίχνευση τῆς στάσης τῶν Κληρικῶν 
γιά τίς περιβαλλοντικές δράσεις.

Πίνακας  10 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ὑποστηρίζεις περιβαλλοντικές 

δράσεις στήν Ἐνορία σου;»

Ν %

Ναί 115 77,2

Ὄχι 34 22,8

Δέν ἀπάντησαν 3 2,0

Σύμφωνα μέ τόν πίνακα 10 οἱ Κληρικοί σέ ποσοστό 77,2% ὑπο
στηρίζουν περιβαλλοντικές δράσεις στήν Ἐνορία τους.

7.1.11 Συμμετεῖχες ποτέ σέ περιβαλλοντικές δράσεις στήν Ἐνορία 
σου

Σέ συνέχεια μέ τήν προηγούμενη, ἡ ἐρώτηση 14 διερευνᾶ τή συμ
μετοχή τῶν Κληρικῶν σέ περιβαλλοντικές δράσεις.

Ὅπως φαίνεται ἀπό τόν πίνακα 11, ἡ συμμετοχή τῶν Κληρικῶν 
σέ περιβαλλοντικές δράσεις φαίνεται νά εἶναι μοιρασμένη.
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Πίνακας  11 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Συμμετεῖχες ποτέ  

σέ περιβαλλοντικές δράσεις στήν Ἐνορία σου;»

Ν %

Ναί 73 49,3

Ὄχι 75 50,7

Δέν ἀπάντησαν 4 2,6

7.1.12 Ποιούς θεωρεῖς ὡς τούς ἀποτελεσματικότερους τρόπους 
ὥστε ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ Κληρικοί νά 
ἐπηρεάσουν θετικά καί ἐνεργά γιά τήν προστασία τοῦ 
περιβάλλοντος

Στό ἐρώτημα 16, τό τελευταῖο τῆς Β΄ Ἑνότητας τοῦ ἐρωτημα
τολογίου, οἱ Κληρικοί εἶχαν τήν δυνατότητα νά δώσουν μέχρι δύο 
ἀπαντήσεις πού ἀφοροῦν τίς δράσεις καί τίς δραστηριότητες ἀπό 
πλευρᾶς Ἐκκλησίας γιά περιβαλλοντική εὐαισθητοποίηση.

Πίνακας  12 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποιούς θεωρεῖς  
ὡς τούς ἀποτελεσματικότερους τρόπους ὥστε ἡ διοίκηση  

τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ Κληρικοί νά ἐπηρεάσουν θετικά καί ἐνεργά  
γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος;»

                               
                                  Δήλωση
Ἐνέργειες

Ναί Ὄχι
Δέν  

ἀπάντησαν

Ν % Ν % Ν %

Ὁμιλίες / Ἐγκύκλιοι 37 24,3 115 75,7 0 0,0

Συνέδρια / Ἡμερίδες 16 10,5 136 89,5 0 0,0

Ἐπιμορφωτικά σεμινάρια 34 22,4 118 77,6 0 0,0

Συνεργασία μέ ἄλλους φορεῖς 83 54,6 69 45,4 0 0,0

Κήρυγμα / κατήχηση 27 17,8 125 82,2 0 0,0

Συμμετοχή σέ οἰκολογικές 
δράσεις

18 11,8 134 88,2 0 0,0

Σύσταση ἐνοριακῶν περιβαλ
λοντικῶν ὁμάδων

62 40,8 90 59,2 0 0,0
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                                  Δήλωση
Ἐνέργειες

Ναί Ὄχι
Δέν  

ἀπάντησαν

Ν % Ν % Ν %

Ἐφαρμογή καλῶν περιβαλ
λοντικῶν πρακτικῶν

18 11,8 134 88,2 0 0,0

Δέν ὑπάρχει τρόπος 1 0,7 151 99,3 0 0,0

Ἄλλο 0 0,0 152 100,0 0 0,0

Σύμφωνα μέ τόν παραπάνω πίνακα 12,  οἱ συμμετέχοντες θεώρη
σαν ὡς τόν πιό ἀποτελεσματικότερο τρόπο τήν «συνεργασία μέ 
ἄλλους φορεῖς» μέ ποσοστό 54,6%, καί  ἀκολουθεῖ ἡ «σύσταση ἐνο
ριακῶν περιβαλλοντικῶν ὁμάδων» μέ 40,8%, προκειμένου ἡ διοίκη
ση τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ Κληρικοί νά ἐπηρεάσουν θετικά καί ἐνεργά 
γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος.

7.2 Ἐντοπισμός γνώσεων, ἀντιλήψεων καί στάσεων  
τῶν Κληρικῶν γιά τά ὑπάρχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα  

στήν περιοχή καί τόν χῶρο πού δραστηριοποιοῦνται  
(Ἐνορία)

Σέ αὐτήν τήν ἑνότητα παρουσιάζονται τά συνολικά ἀποτελέσμα
τα γιά τόν δεύτερο στόχο τῆς ἔρευνας πού ἀφορᾶ τίς προσωπικές 
ἀπόψεις, γνώσεις καί στάσεις τῶν Κληρικῶν γιά τά διάφορα περι
βαλλοντικά προβλήματα στή εὐρύτερη περιοχή πού ζοῦν. Περι
λαμβάνονται οἱ ἀπαντήσεις στίς ἐρωτήσεις 4, 11, 12 καί 15 τοῦ ἐρω
τηματολογίου.

7.2.1 Βλέπεις κάποιον νά πετάει σκουπίδια στήν παραλία.  
Ποιά εἶναι ἡ ἀντίδρασή σου

Στήν ἐρώτηση 4 δόθηκε ἕνα σενάριο ἀντιπεριβαλλοντικῆς συμ
περιφορᾶς, καθώς καί οἱ πιθανές ἀντιδράσεις τῶν ἐρωτώμενων. 

Ἀπό τόν πίνακα 13 παρατηρεῖται ὅτι οἱ περισσότεροι συμμετέχον
τες δήλωσαν «Θά προσπαθήσω νά τόν πείσω ὅτι εἶναι λάθος αὐτό 
πού κάνει» σέ ποσοστό 76,3%, ἐνῶ μόλις 3 Κληρικοί (ποσοστό 2,0%) 
θά ἀδιαφοροῦσαν.
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Πίνακας  13 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Βλέπεις κάποιον νά πετάει 

σκουπίδια στήν παραλία. Ποιά εἶναι ἡ ἀντίδρασή σου;»

Ν %

Θά προσπαθήσω νά τόν πείσω ὅτι εἶναι λάθος αὐτό πού κάνει 116 76,3

Θά ἀδιαφορήσω, σάν νά μήν τόν εἶδα 3 2,0

Θά ἀντιμετωπίσω τό πρόβλημα μόνος μου, π.χ. θά μαζέψω 
τά σκουπίδια

30 19,7

Θά κάνω κάτι ἄλλο 3 2,0

Δέν ἀπάντησαν 0 0,0

7.2.2 Εἶσαι ἱκανοποιημένος μέ τίς προσπάθειες τῆς Ἐκκλησίας 
(στό σύνολό της) νά συμβάλλει στήν ἀντιμετώπιση τῶν 
περιβαλλοντικῶν προβλημάτων

Στήν ἐρώτηση 11 ὑπῆρχαν 5 ἐπιλογές γιά τούς συμμετέχοντες, 
σχετικά μέ τόν βαθμό ἱκανοποίησης γιά τή στάση τῆς Ἐκκλησίας: 
α) πολύ, β) ἀρκετά, γ) μέτρια, δ) λίγο καί ε) καθόλου.

Πίνακας  14 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Εἶσαι ἱκανοποιημένος μέ 

τίς προσπάθειες τῆς Ἐκκλησίας (στό σύνολό της) νά συμβάλλει στήν 
ἀντιμετώπιση τῶν περιβαλλοντικῶν προβλημάτων;»

Πολύ Ἀρκετά Μέτρια Λίγο Καθόλου

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %

13 9,0 56 38,6 71 49,0 4 2,8 1 0,7

Ἐγκατάλειψη
Ἐρώτησης

Δεῖκτες

Ν % μ. ὅ. τ. ἀ.

7 4,6 3,52 0,727

Τό 9,0% ἀπάντησε «πολύ», τό 38,6% «ἀρκετά», ἐνῶ τό 49,0% 
«μέτρια». Ἀμελητέα εἶναι τά ποσοστά τῶν Κληρικῶν πού θεωροῦν 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία συμβάλλει «λίγο» (2,8%) ἤ «καθόλου» (0,7%).
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7.2.3 Ποιά περιβαλλοντικά θέματα ἐντοπίζονται στήν Ἐνορία σου

Στήν συγκεκριμένη ἐρώτηση 12, οἱ Κληρικοί εἶχαν τή δυνατότη
τα νά ἐπιλέξουν μέχρι 3 ἀπαντήσεις.

Οἱ συμμετέχοντες ἔπρεπε νά ἀναγνωρίσουν καί νά ἐντοπίσουν 
περιβαλλοντικά ζητήματα στήν Ἐνορία τους. Ἔτσι, τό μεγαλύτερο 
ποσοστό τῶν Κληρικῶν (74,2%) ἀπάντησε «Διαχείριση σκουπιδιῶν», 
μέ τήν «Ἔλλειψη νεροῦ» νά βρίσκεται στό 40,4%, ἐνῶ δέν θεωρεῖ ὅτι 
ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν «Ἀτμοσφαιρική ρύπανση» (6,0%).

Πίνακας  15 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποιά ἀπό τά παρακάτω 

περιβαλλοντικά θέματα ἐντοπίζονται στήν Ἐνορία σου;»

                               
                            Δήλωση
Θέματα
Περιβαλλοντικά

Ναί Ὄχι
Δέν 

 ἀπάντησαν

Ν % Ν % Ν %

Ἔλλειψη νεροῦ 61 40,4 90 59,6 1 0,7

Ἐνεργειακό 42 27,8 109 72,2 1 0,7

Διαχείριση σκουπιδιῶν 112 74,2 39 25,8 1 0,7

Ἀτμοσφαιρική ρύπανση 9 6,0 142 94,0 1 0,7

Ἀρνητικές ἐπιπτώσεις ἀπό 
τήν τουριστική ἀνάπτυξη

51 33,8 100 66,2 1 0,7

Ρύπανση ἐδάφους ἀπό  
φυτοφάρμακα/λιπάσματα

32 21,2 119 78,8 1 0,7

Μόλυνση θάλασσας καί 
ἀκτογραμμῆς

13 8,6 138 91,4 1 0,7

Ἄλλο 9 6,0 142 94,0 1 0,7



ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

383

7.2.4 Σέ ποιό βαθμό συμφωνεῖς ἤ διαφωνεῖς μέ καθεμία ἀπό  
τίς παρακάτω προτάσεις

Ὅπως φαίνεται στόν πίνακα 16 (στήν ἑπόμενη σελίδα), οἱ πε
ρισσότεροι ἐρωτηθέντες συμφωνοῦν κατά μέσο ὅρο 3,62 μέ τήν ἄπο
ψη ὅτι ἡ «ἀκαλαίσθητη καί ἀλόγιστη δόμηση στούς χώρους τῶν Ἐκ 
κλησιῶν (ἀστικό περιβάλλον)», δημιουργεῖ προβλήματα στό πε ρι βάλ 
λον καί ἕπεται ἡ «Τσιμεντοποίηση τῶν αὐλείων χώρων τῶν Ἐκ κλησιῶν» 
μέ μ. ὅ. 3,48.

Λιγότερο ἕως καθόλου συμφωνοῦν μέ τίς ἀπόψεις «Κατάχρηση 
κωδωνοκρουσίας καί μεγαφωνικῶν ἐγκαταστάσεων (ἠχορύπανση)» 
(μ. ὅ. 2,89) καί «Οἱ Ναοί καί τά ἄλλα κτίρια τῶν Ἐκκλησιῶν δέν εἶναι 
τόσο φιλικά πρός τό περιβάλλον («πράσινα» ἤ ἀειφορικά κτίρια)» 
(μ. ὅ. 2,69).

7.3 Ὁ ἐντοπισμός τῶν γνώσεων καί τῶν στάσεων  
ἔναντι τοῦ θεσμοῦ τῆς «Διά βίου Μάθησης» καί ἐπιμόρφωσης  

καί ἡ διερεύνηση τῶν ἐπιμορφωτικῶν ἀναγκῶν  
τῶν Κληρικῶν

Σέ αὐτήν τήν ἑνότητα παρουσιάζονται τά συνολικά ἀποτελέσμα
τα γιά τόν τρίτο στόχο τῆς ἔρευνας πού ἀφορᾶ τίς προσωπικές 
ἀπόψεις, στάσεις καί γνώσεις τῶν Κληρικῶν σχετικά μέ τόν θεσμό 
τῆς «Διά βίου Μάθησης» καί ἐξετάζονται οἱ ἐπιμορφωτικές ἀνάγκες 
τῶν Κληρικῶν σύμφωνα μέ τίς ἀντιλήψεις τῶν ἰδίων. Περιλαμβάνον
ται οἱ ἀπαντήσεις στίς ἐρωτήσεις 17, 18, 19, 20 καί 21 τοῦ ἐρωτημα
τολογίου.

7.3.1 Σέ ποιό βαθμό θεωρεῖς τίς γνώσεις σου ἐπαρκεῖς  
ὥστε νά ἀνταπεξέλθεις στό λειτούργημά σου

Στήν ἐρώτηση 17 ὑπῆρχαν 5 ἐπιλογές γιά τούς συμμετέχοντες, σχε
τικές μέ τήν ἐπάρκεια τῶν γνώσεών τους: α) πολύ β) ἀρκετά γ) μέ 
 τρια, δ) λίγο καί ε) καθόλου.

Τό 9,3% ἀπάντησε «πολύ», τό 41,7% «ἀρκετά», ἐνῶ τό 43,7% «μέ
τρια». Μόνο 8 Κληρικοί ἀπάντησαν «λίγο» (5,3%), ἐνῶ «καθόλου» 
δέν ἀπάντησε κανείς. Κατά μ. ὅ. 3,55 οἱ Κληρικοί θεωροῦν τίς γνώ
σεις τους μέτρια ἕως ἀρκετά ἐπαρκεῖς.
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Πίνακας  17 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Σέ ποιό βαθμό θεωρεῖς τίς 
γνώσεις σου ἐπαρκεῖς ὥστε νά ἀνταπεξέλθεις στό λειτούργημά σου;»

Πολύ Ἀρκετά Μέτρια Λίγο Καθόλου

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %

14 9,3 63 41,7 66 43,7 8 5,3 0 0,0

Ἐγκατάλειψη
Ἐρώτησης

Δεῖκτες

Ν % μ. ὅ. τ. ἀ.

1 0,7 3,55 0,737

7.3.2 Γνωρίζεις γιά τά ἐπιμορφωτικά προγράμματα στά πλαίσια 
τοῦ θεσμοῦ «Διά βίου Μάθηση»

Στήν ἐρώτηση 18α διερευνήθηκε ἡ γνώση τοῦ θεσμοῦ τῆς «Διά 
βίου Μάθησης».

Πίνακας  18 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Γνωρίζεις γιά τά ἐπιμορφωτικά 

προγράμματα στά πλαίσια τοῦ θεσμοῦ “Διά βίου Μάθηση;”»

Ν %

Ναί 94 61,8

Ὄχι 58 38,2

Δέν ἀπάντησαν 0 0,0

Τό 61,8% τῶν συμμετεχόντων γνώριζε τά ἐπιμορφωτικά προ
γράμματα, ἐνῶ τό 38,2% ὄχι.

7.3.2.1 Ἐάν γνωρίζεις γιά τά ἐπιμορφωτικά προγράμματα στά 
πλαίσια τοῦ θεσμοῦ «Διά βίου Μάθηση», ἔχεις συμμετά
σχει σέ κάποιο/α

Στή συνέχεια ἐρωτήθηκαν (18β) μόνο ὅσοι γνώριζαν τά ἐπιμορ
φωτικά προγράμματα νά ἀπαντήσουν ἐάν συμμετεῖχαν σέ κάποιο.
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Πίνακας  19 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ἐάν γνωρίζεις γιά τά 
ἐπιμορφωτικά προγράμματα στά πλαίσια τοῦ θεσμοῦ “Διά βίου 

Μάθηση”, ἔχεις συμμετάσχει σέ κάποιο/α;»

Ν %

Ναί 43 45,7

Ὄχι 51 54,3

Δέν ἀπάντησαν 0 0,0

Ὅπως φαίνεται ἀπό τόν παραπάνω πίνακα, τό 45,7% ἀπάντησε 
ὅτι συμμετεῖχε, ἐνῶ τό 54,3% ὅτι δέν συμμετεῖχε.

7.3.2.2 Ἐάν ἔχεις συμμετάσχει σέ κάποιο ἐπιμορφωτικό πρόγραμ
μα, πόσο χρήσιμο  θεωρεῖς πώς ἦταν αὐτό

Στήν ἐρώτηση 19, ὅσοι συμμετεῖχαν σέ κάποιο ἐπιμορφωτικό 
πρόγραμμα κλήθηκαν νά δηλώσουν τόν βαθμό χρησιμότητας, ἔχον
τας νά ἐπιλέξουν μεταξύ 5 προτιμήσεων: α) πολύ, β) ἀρκετά, γ) μέ
τρια, δ) λίγο καί ε) καθόλου.

Πίνακας  20 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ἐάν ἔχεις συμμετάσχει  

σέ κάποιο ἐπιμορφωτικό πρόγραμμα, πόσο χρήσιμο θεωρεῖς  
πώς ἦταν αὐτό;»

Πολύ Ἀρκετά Μέτρια Λίγο Καθόλου Δεῖκτες

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % μ. ὅ. τ. ἀ.

15 34,9 24 55,8 3 7,0 1 2,3 0 0,0 4,23 0,684

Ὅπως φαίνεται καί ἀπό τόν παραπάνω πίνακα 20, τό 34,9% 
ἀπάντησε «πολύ» καί τό 55,8% «ἀρκετά». Μόνο 3 Κληρικοί ἀπάντη
σαν «μέτρια» (7,0%) καί ἕνας ἀπάντησε «λίγο» (2,3%), ἐνῶ «καθόλου» 
δέν ἀπάντησε κανείς. Κατά μ. ὅ. 4,23, οἱ Κληρικοί θεώρησαν ἀρκετά 
ἕως πολύ χρήσιμο τό ἐπιμορφωτικό πρόγραμμα πού παρακολούθη
σαν.
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7.3.3 Σέ ποιό βαθμό, κατά τή γνώμη σου, οἱ παρακάτω παράγοντες 
διαμορφώνουν τήν ἀνάγκη γιά διαρκῆ ἐπιμόρφωση

Μέ βάση τόν πίνακα 21 (στή μεθεπόμενη σελίδα), οἱ περισσότεροι 
ἐρωτηθέντες θεώρησαν ὅτι οἱ παράγοντες «Ἡ σωστή ὑποστήριξη/
καθοδήγηση τοῦ ποιμνίου μου» (μ. ὅ. 4,45),  «Ὁ σύνθετος ρόλος μου 
ὡς Κληρικός στή σύγχρονη κοινωνία» (μ. ὅ. 4,36) καί «Οἱ ἐξελίξεις 
πού σχετίζονται μέ τά διοικητικά, λειτουργικά καί ποιμαν τικά μου 
καθήκοντα» (μ. ὅ. 4,31)  διαμορφώνουν κατά μέσο ὅρο ἀπό «ἀρκετά» 
ἕως «πολύ» τήν ἀνάγκη γιά διαρκῆ ἐπιμόρφωση.

Θεώρησαν ἀκόμη ὅτι οἱ παράγοντες «Τά οἰκονομικά κίνητρα 
(ἐπιδοτούμενα προγράμματα)» (μ. ὅ. 2,72) καί «Ἡ εὐκαιρία γιά τήν 
κοινωνική μου ἀναγνώριση» (μ. ὅ. 2,62) διαμορφώνουν κατά μέσο 
ὅρο ἀπό «λίγο» ἕως «καθόλου» τήν ἀνάγκη γιά διαρκῆ ἐπιμόρφωση.

7.3.4 Σέ ποιό ἤ ποιά ἀπό τά παρακάτω γνωστικά ἀντικείμενα θά 
ἐπιθυμοῦσες νά ἐπιμορφωθεῖς

Στήν συγκεκριμένη ἐρώτηση 20 τοῦ πίνακα 22, οἱ Κληρικοί εἶχαν 
τήν δυνατότητα νά ἐπιλέξουν μέχρι 3 ἀπαντήσεις. 

Πίνακας  22 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Σέ ποιό ἤ ποιά ἀπό τά 

παρακάτω γνωστικά ἀντικείμενα θά ἐπιθυμοῦσες νά ἐπιμορφωθεῖς;»

                                     Δήλωση
Γνωστικό
ἀντικείμενο

Ναί Ὄχι
Δέν  

ἀπάντησαν

Ν % Ν % Ν %

Θεολογικό / Ποιμαντικό 101 67,3 49 32,7 2 1,3

Ψυχολογία / Συμβουλευτική 53 35,3 97 64,7 2 1,3

Οἰκονομολογικό 4 2,7 146 97,3 2 1,3

Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης 31 20,7 119 79,3 2 1,3

Λαογραφίας / Πολιτισμοῦ 10 6,7 140 93,3 2 1,3

Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν 10 6,7 140 93,3 2 1,3

Βυζαντινῆς Μουσικῆς 15 10,0 135 90,0 2 1,3
Νομικό / Διοικητικό καί Ἐκκλη
σιαστικό Δίκαιο

64 42,7 86 57,3 2 1,3
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                                     Δήλωση
Γνωστικό
ἀντικείμενο

Ναί Ὄχι
Δέν  

ἀπάντησαν

Ν % Ν % Ν %

Φιλολογικό / ἀρχαία καί νέα 
ἑλληνική γλῶσσα

11 7,3 139 92,7 2 1,3

Ἐκπαίδευσης γιά τή βιώσιμη 
ἀνάπτυξη

15 10,0 135 90,0 2 1,3

Ξένων γλωσσῶν 10 6,7 140 93,3 2 1,3

Περιβαλλοντικῆς Ἠθικῆς 28 18,7 122 81,3 2 1,3

Ἁγιογραφίας / Συντήρησης 
ἔργων τέχνης

14 9,3 136 90,7 2 1,3

Ἄλλο 3 2,0 147 98,0 2 1,3

Ὅπως φαίνεται στόν πίνακα 22, ἀπό τά παραπάνω γνωστικά 
ἀντικείμενα οἱ Κληρικοί ἐπέλεξαν πρῶτο τό «Θεολογικό/Ποιμαν
τικό» μέ ποσοστό 67,3% καί ἀκολούθησαν τό «Νομικό/Διοικητικό 
καί Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο» (ποσοστό 42,7%), ἡ «Ψυχολογία/Συμ
βουλευτική» (ποσοστό 35,3%) καί ἡ «Περιβαλλοντική Ἐκπαίδευση» 
(ποσοστό 20,7%). Μόνο 4 Κληρικοί (ποσοστό 2,7%) ἐπέλεξαν τό 
«Οἰκονομολογικό».

7.3.5 Ἐσύ προσωπικά, σέ ποιό βαθμό συμφωνεῖς ἤ διαφωνεῖς μέ 
καθεμία ἀπό τίς παρακάτω προτάσεις

Ἡ ἐρώτηση 21 ἀποτελεῖ μιά  κλίμακα ἀπόψεων γιά τόν θεσμό τῶν  
ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων.

Ἀπό τόν πίνακα 23 (στήν μεθεπόμενη σελίδα) συμπεραίνεται:
Μέ τήν πρόταση «Μέ τήν ἐπιμόρφωση ἀποκτῶ νέες δεξιότητες/

ἱκανότητες» οἱ συμμετέχοντες συμφωνοῦν κατά μ. ὅ. 4,56.
Ἡ πρόταση «Μέ τήν ἐπιμόρφωση βελτιώνομαι στά ὑπηρεσιακά 

μου καθήκοντα» βρίσκει τούς Κληρικούς σύμφωνους μέ μ. ὅ. 4,33.
Στήν πρόταση «Ἡ ἔλλειψη χρόνου ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιά τήν 

ἐπιμόρφωσή μου» οἱ Κληρικοί συμφωνοῦν κατά μ. ὅ. 3,95.
 Σε ὅτι ἀφορᾶ τήν πρόταση «Θέλω νά συμμετέχω σέ προγράμμα

τα ἐπιμόρφωσης στό μέλλον» οἱ συμμετέχοντες συμφωνοῦν κατά μ. 
ὅ. 3,92.
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Ἡ πρόταση «Θέλω νά συμβάλλω ἐνεργητικά στή διαμόρφωση 
τοῦ σκοποῦ, τῶν στόχων καί τοῦ περιεχομένου τῆς ἐπιμόρφωσης» 
βρίσκει σύμφωνους τούς μετέχοντες μέ μ. ὅ. 3,84.

Τέλος, μέ τήν πρόταση «Ἐπιθυμῶ νά εἶναι προαιρετική ἡ συμ
μετοχή στήν ἐπιμόρφωση» συμφωνοῦν οἱ συμμετέχοντες κατά μ. ὅ. 
3,47.
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7.4 Ἡ καταγραφή τῶν γνώσεων, στάσεων καί κινήτρων  
συμμετοχῆς σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης  
καί ὁ προσδιορισμός τῆς μορφῆς, τοῦ τόπου καί τοῦ χρόνου  

παρακολούθησης τῶν προγραμμάτων αὐτῶν

Σέ αὐτήν τήν ἑνότητα παρουσιάζονται τά συνολικά ἀποτελέσμα
τα γιά τόν τέταρτο καί τελευταῖο στόχο τῆς ἔρευνας πού ἀφορᾶ 
τίς γνώσεις καί στάσεις τῶν Κληρικῶν σχετικά μέ τά προγράμμα
τα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, τά κίνητρα συμμετοχῆς σέ αὐτά, 
καθώς διάφορα διαδικαστικά θέματα προγραμματισμοῦ καί συντο
νισμοῦ γιά τήν παρακολούθηση τῶν προγραμμάτων αὐτῶν. Περι
λαμβάνονται οἱ ἀπαντήσεις στίς ἐρωτήσεις 22, 23, 24 καί 25 τοῦ 
ἐρωτηματολογίου.

7.4.1 Γνωρίζεις γιά τά προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης

Ἀρχικά, οἱ συμμετέχοντες ἐρωτήθηκαν (22α) γιά τή γνώση τους 
σχετικά μέ τήν περιβαλλοντική ἐπιμόρφωση.

Πίνακας  24 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Γνωρίζεις γιά τά προγράμματα 

περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης;»

Ν %

Ναί 35 23,3

Ὄχι 115 76,7

Δέν ἀπάντησαν 2 1,3

Τό 23,3% τῶν συμμετεχόντων γνωρίζει τά προγράμματα περι
βαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἐνῶ τό 76,7%  δέν τά γνωρίζει.

7.4.1.1 Ἐάν γνωρίζεις γιά τά προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπι
μόρφωσης, ἔχεις συμμετάσχει σέ κάποιο/α

Στή συνέχεια, ἡ ἐρώτηση 22β ἀπευθύνονταν μόνο σέ ὅσους 
γνώριζαν γιά τά προγράμματα αὐτά, προκειμένου νά ἀπαντήσουν 
ἐάν συμμετεῖχαν σέ κάποιο.
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Πίνακας  25 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ἐάν γνωρίζεις  

γιά τά προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἔχεις συμμετάσχει 
σέ κάποιο/α;»

Ν %

Ναί 5 14,3

Ὄχι 30 85,7

Δέν ἀπάντησαν 0 0,0

Ὅπως φαίνεται ἀπό τόν παραπάνω πίνακα, τό 14,3% ἀπάντησε 
ὅτι συμμετεῖχε ἐνῶ τό 85,7% ὅτι δέν συμμετεῖχε.

7.4.2 Ἐνδιαφέρεσαι νά συμμετάσχεις στό μέλλον σέ προγράμματα 
περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης

Τό ἐνδιαφέρον συμμετοχῆς τῶν Κληρικῶν στήν περιβαλλοντική 
ἐπιμόρφωση καταγράφηκε στήν ἐρώτηση 23α.

Πίνακας  26 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ἐνδιαφέρεσαι νά συμμετάσχεις 

στό μέλλον σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης;»

Ν %

Ναί 115 76,2

Ὄχι 36 23,8

Δέν ἀπάντησαν 1 0,7

Μέ βάση τόν πίνακα 26, τό 76,2% τῶν Κληρικῶν ἐνδιαφέρε
ται νά συμμετάσχει στό μέλλον σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης, ἐνῶ τό 23,8% δέν ἐνδιαφέρεται.

7.4.2.1 Ἐάν ἐνδιαφέρεσαι νά συμμετάσχεις στό μέλλον σέ προ
γράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, γιά ποιόν ἤ 
ποιούς κυρίως λόγους θά τό ἔκανες

Ἀκολούθως, στήν ἐρώτηση 23β οἱ Κληρικοί εἶχαν τή δυνατότητα 
νά ἐπιλέξουν μέχρι τρεῖς ἀπαντήσεις.
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Πίνακας  27 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ἐάν ἐνδιαφέρεσαι  

νά συμμετάσχεις στό μέλλον σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης, γιά ποιόν ἤ ποιούς κυρίως λόγους θά τό ἔκανες;»

                               
                                  Δήλωση
Λόγοι

Ναί Ὄχι
Δέν  

ἀπάντησαν

Ν % Ν % Ν %

Γιά ἐγκυρότερη πληροφόρηση/
γνώση γιά τό περιβάλλον

83 72,2 32 27,8 37 24,3

Ὡς κίνητρο γιά τή διαμόρφωση 
περιβαλλοντικῶν ἀξιῶν

31 27,0 84 73 37 24,3

Ὡς ἐρέθισμα γιά περιβαλλοντι
κή εὐαισθητοποίηση

35 30,4 80 69,6 37 24,3

Ἐξαιτίας τοῦ ἰδιαίτερου ἐνδια
φέροντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου

37 32,2 78 67,8 37 24,3

Γιά τή δυνατότητα συμμετοχῆς 
σέ περιβαλλοντικές δράσεις 14 12,2 101 87,8 37 24,3

Γιά τήν ὑλοποίηση περιβαλλον
τικῶν προγραμμάτων

12 10,4 103 89,6 37 24,3

Γιά τή δημιουργία ποιμαντι κῶν 
δράσεων προσέγγισης περιβαλ
λοντικῶν θεμάτων

40 34,8 75 65,2 37 24,3

Γιά τήν ἱκανότητα προσέγγισης 
/ ἐπίλυσης περιβαλλοντικῶν 
ζητημάτων

43 37,4 72 62,6 37 24,3

Ἄλλος λόγος 0 0,0 0 0,0 37 24,3

Ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τόν πίνακα 27, ἀπό τούς παραπάνω 
λόγους συμμετοχῆς σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφω
σης, οἱ Κληρικοί ἐπέλεξαν πρῶτο «Γιά ἐγκυρότερη πληροφόρηση/
γνώση γιά τό περιβάλλον» μέ ποσοστό 72,2% καί ἀκολούθησαν 
«Γιά τήν ἱκανότητα προσέγγισης/ἐπίλυσης περιβαλλοντικῶν ζη
τημάτων» (37,4%) καί «Γιά τή δημιουργία ποιμαντικῶν δράσεων 
προσέγγισης περιβαλλοντικῶν θεμάτων» (34,8%).
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Οἱ λιγότεροι Κληρικοί ἐπέλεξαν ὡς λόγο «Γιά τήν ὑλοποίηση πε
ριβαλλοντικῶν προγραμμάτων»  μέ ποσοστό 10,4%.

7.4.3 Ποιά κυρίως μορφή περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης θά 
προτιμοῦσες

Στήν ἐρώτηση 24, οἱ Κληρικοί εἶχαν τή δυνατότητα νά ἐπιλέξουν 
μέχρι δύο ἀπαντήσεις ὅσον ἀφορᾶ τίς μορφές περιβαλλοντικῆς 
ἐκπαίδευσης.

Πίνακας  28 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποιά κυρίως μορφή 

περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης θά προτιμοῦσες;»

                               
                               Δήλωση
Μορφή

Ναί Ὄχι
Δέν  

ἀπάντησαν

Ν % Ν % Ν %
Ἡμερίδες ἐπιμόρφωσης 85 57,0 64 43,0 3 2,0

Ταχύρρυθμα σεμινάρια 33 22,1 116 77,9 3 2,0
Περιβαλλοντικοί περίπατοι / 
ἐπισκέψεις

70 47,0 79 53,0 3 2,0

Περιβαλλοντικές δράσεις 21 14,1 128 85,9 3 2,0

Ὁμάδες ἐργασίας 29 19,5 120 80,5 3 2,0
Ἐξ ἀποστάσεως  
μέ συμβατικά μέσα

15 10,1 134 89,9 3 2,0

Ἐξ ἀποστάσεως μέ χρήση 
νέων τεχνολογιῶν

6 4,0 143 96,0 3 2,0

Μικτό σύστημα 18 12,1 131 87,9 3 2,0

Ἄλλη μορφή 0 0,0 0 0,0 3 2,0

Μέ βάση τόν πίνακα 28, διαπιστώνεται ὅτι οἱ Κληρικοί προτιμοῦν 
κατά πρῶτο λόγο τίς ἡμερίδες ἐπιμόρφωσης μέ ποσοστό 57,0% καί 
ἀμέσως μετά τούς περιβαλλοντικούς περιπάτους/ἐπισκέψεις μέ πο
σοστό 47,0%, ὡς κύρια μορφή περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης.

Τέλος, στήν ἐρώτηση 25, οἱ Κληρικοί εἶχαν τή δυνατότητα νά 
ἐπιλέξουν παραπάνω ἀπό μία ἐπιλογές σχετικά μέ τόν ἐπιθυμητό 
χρόνο διεξαγωγῆς τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφω
σης, δηλαδή ὅσον ἀφορᾶ ἡμερήσιο ὡρολόγιο πρόγραμμα, τίς πε
ριόδους καί τή διάρκεια.
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7.4.3.1 Ποιές ὧρες θά σέ διευκόλυναν γιά τήν παρακολούθηση 
μιᾶς περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης

Ἀπό τόν πίνακα 29 φαίνεται ὅτι, στήν πλειοψηφία τους οἱ Κλη
ρικοί (ποσοστό 64,9%) ἐπέλεξαν νά ἐπιμορφώνονται πρωινές ὧρες.

Πίνακας  29 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποιές ὧρες θά σέ διευκόλυναν 

γιά τήν παρακολούθηση μιᾶς περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης;»

Ἐρώτηση 25α:  
Ποιός χρό νος θά σέ διευκό 
  λυνε γιά τήν παρα κο λούθη
 ση μιᾶς περιβαλλον τικῆς 
ἐπιμόρφωσης;
ΩΡΕΣ

Ναί Ὄχι
Δέν ἔχω 
γνώμη

Δέν ἀπάν
τησαν

Ν % Ν % Ν % Ν %

Πρωινές ὧρες 96 64,9 48 32,4 4 2,7 4 2,6

Μεσημεριανές /  
Ἀπογευματινές ὧρες

42 28,4 103 69,6 3 2,0 4 2,6

Βραδινές ὧρες 41 27,7 102 68,9 5 3,4 4 2,6

Μικτό ὡράριο  
(καί πρωί καί βράδυ)

12 8,1 133 89,9 3 2,0 4 2,6

7.4.3.2 Ποιές ἡμέρες θά σέ διευκόλυναν γιά τήν παρακο λού θηση 
μιᾶς περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης

Στή συνέχεια, ἐπέλεξαν ὡς ἡμέρες γιά τήν ἐπιμόρφωση ἀπό Δευ
τέραΠαρασκευή μέ ποσοστό 91,9%.

Πίνακας  30 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποιές ἡμέρες θά σέ διευκό
λυναν γιά τήν παρακολούθηση μιᾶς περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης;»

Ἐρώτηση 25β:  
Ποιός χρόνος θά σέ διευκό
λυνε γιά τήν παρακολούθη
ση μιᾶς περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης; 
ΗΜΕΡΕΣ

Ναί Ὄχι
Δέν ἔχω 
γνώμη

Δέν ἀπάν
τησαν

Ν % Ν % Ν % Ν %

Ἀπό Δευτέρα ἕως Πα
ρασκευή

136 91,9 8 5,4 4 2,7 4 2,6

Τά Σαββατοκύριακα 7 4,36 139 93,4 2 1,4 4 2,6
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7.4.4.3 Ποιά περίοδος θά σέ διευκόλυνε γιά τήν παρακολούθηση 
μιᾶς περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης

Οἱ συμμετέχοντες προτιμοῦν τήν περίοδο μετά τό Πάσχα, ἀλλά 
πρίν τό καλοκαίρι μέ ποσοστό 55,4% γιά τή διεξαγωγή περιβαλλον
τικῆς ἐπιμόρφωσης. Ἀρκετοί ἀπό τούς Κληρικούς προτιμοῦν τήν 
περίοδο πρίν καί μετά τά Χριστούγεννα/Θεοφάνεια σέ ποσοστό 
32,4% καί 31,1% ἀντίστοιχα. Ἕνα ἐλάχιστο ποσοστό 9,5% ἐπιλέγει 
τό καλοκαίρι, ἐνῶ μόλις 8 Κληρικοί (ποσοστό 5,4%) δέν ἔχουν πρό
βλημα ὅποτε κι ἄν ὁριστεῖ τό πρόγραμμα.

Πίνακας  31 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Ποιά περίοδος  

θά σέ διευκόλυνε γιά τήν παρακολούθηση μιᾶς περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης;»

Ἐρώτηση 25γ: 
Ποιός χρόνος θά σέ 
διευκόλυνε γιά τήν 
παρακολούθηση μιᾶς 
περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης;

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Ναί Ὄχι
Δέν ἔχω 
γνώμη

Δέν ἀπάν
τησαν

Ν % Ν % Ν % Ν %

Πρίν τά Χριστούγεννα/
Θεοφάνεια

48 32,4 94 63,5 6 4,1 4 2,6

Μετά τά Χριστούγεννα 
/ Θεοφάνεια

46 31,1 97 65,5 5 3,4 4 2,6

Πρίν τό Πάσχα 21 14,2 123 83,1 4 2,7 4 2,6

Μετά τό Πάσχα, ἀλλά 
πρίν τό καλοκαίρι

82 55,4 60 40,5 6 4,1 4 2,6

Τό καλοκαίρι 14 9,5 129 87,2 5 3,4 4 2,6

Ὅποτε νά ’ναι, ἐκτός 
Μ. Τεσσαρακοστῆς

39 26,4 102 68,9 7 4,7 4 2,6

Ὅποτε νά ’ναι, δέν 
ἔχω πρόβλημα

8 5,4 132 89,2 8 5,4 4 2,6



ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

397

7.4.4.4 Πόση διάρκεια θά ἤθελες νά ἔχει μιά περιβαλλοντική ἐπι
μόρφωση

Τέλος, ἡ διάρκεια τῶν ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων εἶναι προ
τιμότερο νά  κυμαίνεται ἀπό 15 (52,0%) μέχρι 30 (56,1%) ὧρες, ἐνῶ οἱ 
Κληρικοί θέλουν νά ἀποφύγουν τά μεγάλης διάρκειας προγράμμα
τα, ἀφοῦ 9 μόνο ἐπέλεξαν ἕως 150 ὧρες (ποσοστό 6,1%) καί 5 ἐπέλε
ξαν πάνω ἀπό 150 ὧρες (ποσοστό 3,4%).

Πίνακας  32 
Κατανομή συχνοτήτων γιά τήν ἐρώτηση «Πόση διάρκεια θά ἤθελες νά 

ἔχει μιά περιβαλλοντική ἐπιμόρφωση;»

Ἐρώτηση 25δ:
Ποιός χρόνος θά σέ 
διευκόλυνε γιά τήν 
παρακολούθηση μιᾶς 
περιβαλλοντικῆς 

ἐπιμόρφωσης; 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ναί Όχι
Δέν ἔχω 
γνώμη

Δέν ἀπάν
τησαν

Ν % Ν % Ν % Ν %

ἕως 15 ὧρες 77 52,0 62 41,9 9 6,1 4 2,6

ἕως 30 ὧρες 83 56,1 59 39,9 6 4,1 4 2,6

ἕως 75 ὧρες 32 21,6 109 73,6 7 4,7 4 2,6

ἕως 150 ὧρες 9 6,1 131 88,5 8 5,4 4 2,6

πάνω ἀπό 150 ὧρες 5 3,4 136 91,9 7 4,7 4 2,6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ:  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

8. Ἐπαγωγική ἀνάλυση των ἀποτελεσμάτων

Στό κεφάλαιο αὐτό παρουσιάζονται ἀναλυτικά τά ἐπαγωγικά 
ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας, ἀφοῦ ἀπό τήν ἐξέταση τῶν περιγρα
φικῶν ἀποτελεσμάτων διαπιστώθηκε διαφοροποίηση τῶν ἀπόψε
ων τῶν Κληρικῶν σέ ἀρκετά ἀπό τά ἐρωτήματα πού τούς τέθηκαν. 
Διερευνήθηκαν τά περιγραφικά στοιχεῖα τοῦ πληθυσμοῦ (ἡλικία, 
ἀστικότητα Ἐνορίας, ἔτη ὑπηρεσίας, ἐπίπεδο σπουδῶν) σέ συνδυ
ασμό μέ ὅλα τά ἐρωτήματα τοῦ ἐρωτηματολογίου. Παρακάτω, πα
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ρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα στά ὁποῖα διαπιστώθηκε στα
τιστικά σημαντική διαφορά.

Γιά τήν εὐκολότερη ἀνάγνωση καί κατανόηση τῶν ἀποτε
λεσμάτων τῆς ἔρευνας, ἔχουν δημιουργηθεῖ διμεταβλητοί πίνακες 
ὅπου ἀπεικονίζονται ἀριθμητικά τά ἀποτελέσματα. Γιά λόγους 
εὐχρηστίας ἀναφέρονται ξανά οἱ στόχοι τῆς ἔρευνας μέ τούς 
ὁποίους ἀντιστοιχίζονται καί τά ἐπαγωγικά ἀποτελέσματα.

8.1 Διερεύνηση τῆς συσχέτισης τῶν παραγόντων «ἡλικία», 
«ἀστικότητα Ἐνορίας», «ἔτη ὑπηρεσίας» καί «ἐπίπεδο σπουδῶν» 

μέ τά ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τόν πρῶτο στόχο:  
«Ἀνίχνευση γνώσεων καί ἀντιλήψεων καί στάσεων  

τῶν Κληρικῶν γύρω ἀπό τό περιβάλλον»

Σέ αὐτή τήν ἑνότητα παρουσιάζονται τά ἐπαγωγικά ἀποτελέσμα
τα στά ὁποῖα ἐντοπίστηκε στατιστική διαφοροποίηση κατά τήν 
ἐξέταση τῶν παραπάνω παραγόντων σέ σχέση μέ τά ἐρωτήματα 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 καί 16 τοῦ ἐρωτηματολογίου.

8.1.1 Ὡς πρός τήν ἡλικία

8.1.1.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τήν ἐπιλογή τῆς κύριας πηγῆς περιβαλλοντικῆς ἐνη
μέρωσής τους σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τους

Στόν πίνακα 33 παρουσιάζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων 
τῶν Κληρικῶν γιά τίς πηγές ἐνημέρωσής τους σέ περιβαλλοντικά 
θέματα ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στα
τιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά 
ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά (p< .05).

Ἀπό τήν ἐξέταση τῶν σχετικῶν συχνοτήτων τοῦ παρακάτω πί
νακα προκύπτει ὅτι τά μεγαλύτερα ποσοστά ἐμφανίζονται στούς 
Κληρικούς ἡλικίας ἄνω τῶν 50 ἐτῶν, πού ἔχουν ὡς πηγή ἐνημέρω
σης τίς ἐφημερίδες/περιοδικά (ποσοστό 69,6%) καί τά βιβλία (πο
σοστό 63,9%). Ἀντιθέτως, γιά τούς Κληρικούς κάτω τῶν 50 ἐτῶν, τό 
μεγαλύτερο ποσοστό ἐμφανίζεται στήν περιβαλλοντική ἐνημέρωση 
ἀπό τό διαδίκτυο (79,7%).
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Ἀπό τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας διαπιστώνεται ὅτι 
ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού χρησιμοποιοῦν τά 
βιβλία (p= .003< .05), τίς ἐφημερίδες/περιοδικά (p= .041< .05)  καί τό 
διαδίκτυο (p= .000)  ὡς μέσα περιβαλλοντικῆς ἐνημέρωσης  σέ σχέση 
μέ τήν ἡλικία τους.

Πίνακας 33 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τίς πηγές 

ἐνημέρωσης γιά περιβαλλοντικά θέματα, ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία. 
Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

                       Ἡλικία   
Περιβ.  
ἐνημέρωση

Κάτω ἀπό 
50 ἐτῶν

Πάνω ἀπό 
50 ἐτῶν

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Βιβλία 36,4 61,0 63,6 39,0 8,860 1 ,003

Ἐφημερίδες/περιοδικά 30,4 53,6 69,6 46,4 4,170 1 ,041

Διαδίκτυο 79,7 30,3 20,3 69,7 34,527 1 ,000

8.1.1.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στόν βαθμό συμφωνίας τῶν Κλη
ρικῶν μέ προτάσεις σχετικές μέ τό περιβάλλον σέ σχέση 
μέ τήν ἡλικία τους

Στόν πίνακα 34 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές 
ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν βαθμό 
συμφωνίας τους μέ δηλώσεις σχετικές μέ τό περιβάλλον ἀνάλογα μέ 
τήν ἡλικία τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότη
τας τῶν διαφορῶν.

Στίς δηλώσεις συμφωνίας σχετικά μέ περιβαλλοντικά θέματα συμ
περαίνεται ταύτιση ἀπόψεων σέ ὅλες τίς δηλώσεις ἐκτός ἀπό μία. Πιό 
συγκεκριμένα, ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν πρόταση «Ἐνθαρρύνου
με μέ κάθε τρόπο τούς ἄλλους γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλον
τος» σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τῶν Κληρικῶν, ἀφοῦ ὅσοι εἶναι κάτω 
τῶν 50 ἐτῶν ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς 
πού εἶναι ἄνω τῶν 50 ἐτῶν (μ.ὅ.: 4,444,16, p= .027).
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8.1.1.3 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις γιά τόν ἀποτε
λεσματικότερο τρόπο πού ἐπέλεξαν οἱ Κληρικοί, μέ τόν 
ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἀσκήσει ἐπιρροή γιά τήν 
προστασία τοῦ περιβάλλοντος σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τους

Στόν πίνακα 35 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ 
νά ἐπηρεάσει θετικά καί ἐνεργά γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλον
τος, ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατι
στικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. Προβάλλονται μόνο τά 
ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 35 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τόν τρόπο ἐπιρροῆς τῆς 
Ἐκκλησίας σέ περιβαλλοντικά θέματα, ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία. Ἔλεγχος 

στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

                         Ἡλικία   

Τρόποι  
ἐπιρροῆς 

Κάτω ἀπό 
50 ἐτῶν

Πάνω ἀπό 
50 ἐτῶν

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Κήρυγμα / κατήχηση 73,1 45,2 26,9 54,8 6,700 1 ,010

Μέ βάση τόν παραπάνω πίνακα 35 φαίνεται ὅτι οἱ περισσότεροι 
Κληρικοί ἡλικίας κάτω τῶν 50 ἐτῶν (ποσοστό 73,1%) προτείνουν 
ὡς τρόπο ἐπιρροῆς τό «Κήρυγμα/κατήχηση», ἐνῶ παρατηρεῖται 
συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει σημαντική διαφορά στούς Κληρικούς σέ 
σχέση μέ τήν ἡλικία τους γιά τήν ἀπάντηση αὐτή (p= .010).

8.1.2 Ὡς πρός τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας

8.1.2.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρι
κῶν γιά τήν ἐπιλογή τῆς κύριας πηγῆς περιβαλλον τι
κῆς ἐνημέρωσής τους σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας τους

Ἀναφορικά μέ τίς πηγές περιβαλλοντικῆς ἐνημέρωσης τῶν Κλη
ρικῶν, στόν παρακάτω πίνακα 36 παρουσιάζεται ἡ κατανομή τῶν 
ἀπαντήσεών τους ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους 
καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. 
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Γίνεται ἀναφορά μόνο στά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε 
στατιστική διαφορά.

Ἐξετάζοντας τίς σχετικές συχνότητες τοῦ πίνακα προκύπτει ὅτι, 
στούς Κληρικούς τῶν ἀστικῶν κέντρων, ἐμφανίζεται τό μεγαλύτερο 
ποσοστό αὐτῶν πού ἐπιλέγουν ὡς πηγή περιβαλλοντικῆς ἐνημέρω
σης τίς ὁμιλίες/διαλέξεις (80,0%).

Ἀπό τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας ἐξακριβώνεται ὅτι 
ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού χρησιμοποιοῦν τό δια
δίκτυο (p= .000) καί τίς ὁμιλίες/διαλέξεις (p= .015) ὡς μέσα γιά τήν πε
ριβαλλοντική τους ἐνημέρωση σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας 
τους.

Πίνακας 36 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τίς πηγές 

ἐνημέρωσης γιά περιβαλλοντικά θέματα ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

                   Ἀστικότητα                                              
                       Ἐνορίας   

Περιβ. ἐνημέρωση

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Διαδίκτυο 50,9 18,0 49,1 82,0 17,639 1 ,000

Ὁμιλίες / διαλέξεις 80,0 29,1 20,0 70,9 5,872 1 ,015

8.1.2.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις των Κληρικῶν 
γιά τή συμβολή τῆς γνώσης καί τῆς ἀξιοποίησης τῆς το
πικῆς παράδοσης σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνο
ρίας τους

Στόν παρακάτω πίνακα 37 παρουσιάζεται ἡ κατανομή τῶν 
ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τή συμβολή τῆς τοπικῆς 
παράδοσης ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους καί γίνε
ται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. Ὅπως 
προκύπτει ἀπό τόν πίνακα, φαίνεται νά ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς 
ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν στό συγκεκριμένο ἐρώτημα σέ σχέση μέ 
τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους, ἀφοῦ ὅσοι ὑπηρετοῦν σέ ἀστική 
περιοχή ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς 
πού ὑπηρετοῦν σέ Ἐνορία τῆς ὑπαίθρου (μ.ὅ.: 3,11  2,53, p= .002).
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Πίνακας 37 
Μέσοι ὅροι καί τυπικές ἀποκλίσεις στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν  
γιά τή συμβολή τῆς τοπικῆς παράδοσης, μέ βάση τήν ἀστικότητα  

τῆς Ἐνορίας. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν  
τῶν μέσων ὅρων.

          Ἀστικότητα   
     Ἐνορίας   

                                  
Ἐρώτηση 7

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότηταςΔεῖκτες

μ.ὅ. τ.ἀ. μ.ὅ. τ.ἀ. t df p

Ἡ συμβολή τῆς γνώσης 
καί τῆς ἀξιοποίησης τῆς 
τοπικῆς παράδοσης

3,11 1,197 2,53 ,983 3,099 143 ,002

8.1.2.3 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τόν ἀποτελεσματικότερο τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ἡ 
Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἐπηρεάσει θετικά καί ἐνεργά γιά τήν 
προστασία τοῦ περιβάλλοντος σέ σχέση μέ τήν ἀστικότη
τα τῆς Ἐνορίας τους

Στόν ἑπόμενο πίνακα ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων 
τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία 
μπορεῖ νά ἐπηρεάσει θετικά καί ἐνεργά γιά τήν προστασία τοῦ πε
ριβάλλοντος, ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους καί 
γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. 
Παρατίθενται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε στα
τιστική διαφορά.

Πίνακας 38 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τόν τρόπο ἐπιρροῆς τῆς 
Ἐκκλησίας σέ περιβαλλοντικά θέματα, ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἀστικότητα                                              
             Ἐνορίας      

Τρόποι ἐπιρροῆς

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Συνέδρια / ἡμερίδες                                                     6,3 34,8 93,8 65,2 5,385 1 .020
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Μέ βάση τόν παραπάνω πίνακα φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτερο πο
σοστό τῶν Κληρικῶν πού ὑπηρετοῦν σέ ἡμιαστικές περιοχές (93,8%) 
προτείνει ὡς τρόπο ἐπιρροῆς τό «Κήρυγμα/κατήχηση», ἐνῶ δια
πιστώνεται συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει σημαντική διαφορά στούς Κλη
ρικούς σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους γιά τήν 
ἀ πάντηση αὐτή (p= .020)

8.1.3 Ὡς πρός τά ἔτη ὑπηρεσίας

8.1.3.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τήν ἐπιλογή τῆς κύριας πηγῆς περιβαλλοντικῆς ἐνη
μέρωσής τους σέ σχέση μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τους

Στόν πίνακα 39 παρουσιάζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν γιά τόν τρόπο καί τίς πηγές πού ἐπιλέγουν γιά τήν ἐνη
μέρωσή τους σέ περιβαλλοντικά θέματα ἀνάλογα μέ τά ἔτη ὑπηρε
σίας τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν 
διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα 
προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 39 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τίς πηγές 

ἐνημέρωσης γιά περιβαλλοντικά θέματα ἀνάλογα μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας 
τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

                             
Ἔτη   

Ὑπηρεσίας

                                               
Περιβ. ἐνημέρωση

Μέχρι 15 
χρόνια

Πάνω ἀπό 
15 χρόνια

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Τηλεόραση 54,7 32,8 45,3 67,2 6,687 1 ,010

Βιβλία 27,3 61,5 72,7 38,5 16,908 1 ,000

Διαδίκτυο 63,2 34,5 36,8 65,5 11,406 1 ,001

Ὅπως φαίνεται ἀπό τόν παραπάνω πίνακα, τό μεγαλύτερο πο
σοστό ἐμφανίζεται στούς Κληρικούς πού ἔχουν μέχρι 15 χρόνια 
ὑπηρεσίας καί ἐπιλέγουν ὡς πηγή ἐνημέρωσης τό διαδίκτυο (πο
σοστό 63,2%). Ἀντιθέτως, γιά τούς Κληρικούς πού ἔχουν πάνω ἀπό 
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δεκαπέντε χρόνια ὑπηρεσίας, τό μεγαλύτερο ποσοστό ἐμφανίζεται 
στήν περιβαλλοντική ἐνημέρωση ἀπό τά βιβλία (72,7%).

Ἀπό τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας παρατηρεῖται ὅτι 
ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού χρησιμοποιοῦν τήν 
τηλεόραση (p= .010), τά βιβλία (p= .000) καί τό διαδίκτυο (p= .001)  
ὡς μέσα περιβαλλοντικῆς ἐνημέρωσης σέ σχέση μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας 
τους.

8.1.3.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στόν βαθμό συμφωνίας τῶν Κλη
ρικῶν μέ προτάσεις σχετικές μέ τό περιβάλλον σέ σχέ ση μέ 
τά χρόνια ὑπηρεσίας τους

Στόν πίνακα 40 (στήν ἑπόμενη σελίδα) παρουσιάζονται οἱ μέσοι 
ὅροι καί οἱ τυπικές ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον 
ἀφορᾶ τόν βαθμό συμφωνίας τους μέ δηλώσεις σχετικές μέ τό πε
ριβάλλον ἀνάλογα μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς 
στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. Μέ βάση τόν παρακάτω 
πίνακα 40, ὑπάρχει διαφοροποίηση ὡς πρός τόν βαθ μό συμφωνίας 
σέ σχέση μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τῶν Κληρικῶν γιά τίς προτάσεις 
«Τά Δωδεκάνησα ἀντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα»  
(μ.ὅ.: 4,32  4,08, p= .038), «Ἐνθαρρύνουμε μέ κάθε τρόπο τούς ἄλλους 
γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος» (μ.ὅ.: 4,48  4,15, p= .012) καί 
«Ἡ ἀνάπτυξη περιβαλλοντικῆς συνείδησης θεωρεῖται ἀναγκαία γιά 
τήν ποιότητα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου» (μ.ὅ.: 4,63  4,25, p= .003), 
ἀφοῦ ὅσοι ἔχουν μέχρι 15 χρόνια ὑπηρεσίας ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό 
συμφωνίας στίς παραπάνω προτάσεις σέ σχέση μέ αὐτούς πού ἔχουν 
πάνω ἀπό 15 χρόνια. 

8.1.3.3 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τή συμβολή τῆς γνώσης καί τῆς ἀξιοποίησης τῆς το
πικῆς παράδοσης σέ σχέση μέ τά χρόνια ὑπηρεσίας τους

Στόν πίνακα 41 παρουσιάζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τή συμβολή τῆς τοπικῆς παράδοσης ἀνάλο
γα μέ τά χρόνια ὑπηρεσίας τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς 
σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.
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Πίνακας 41 
Μέσοι ὅροι καί τυπικές ἀποκλίσεις στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν  

γιά τή συμβολή τῆς τοπικῆς παράδοσης, μέ βάση τά χρόνια ὑπηρεσίας 
τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν  

τῶν μέσων ὅρων.

                 Ἔτη                                   
ὑπηρεσίας 

                                               
Ἐρώτηση 7

Μέχρι 15 
χρόνια

Πάνω ἀπό 
15 χρόνια

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότηταςΔεῖκτες

μ.ὅ. τ.ἀ. μ.ὅ. τ.ἀ. t df p

Ἡ συμβολή τῆς 
γνώσης καί τῆς ἀξιο
ποίησης τῆς τοπικῆς 
παράδοσης

2,50 ,965 2,87 1,174 2,038 141 ,043

Σύμφωνα μέ τά ἀποτελέσματα πού ἀπεικονίζονται στόν πίνακα 
41, φαίνεται νά ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κλη
ρικῶν στό παραπάνω ἐρώτημα σέ σχέση μέ τά χρόνια ὑπηρεσίας 
τους, ἀφοῦ σέ ὅσους ἔχουν πάνω ἀπό 15 χρόνια ὑπηρεσίας δια
πιστώνεται μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς πού 
ἔχουν μέχρι 15 χρόνια (μ.ὅ.: 2,59  2,87, p= .043).

8.1.3.4 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρι
κῶν γιά τόν ἀποτελεσματικότερο τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἐπηρεάσει θετικά καί ἐνεργά γιά 
τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος σέ σχέση μέ τά χρόνια 
ὑπηρεσίας τους

Στόν πίνακα 42 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ 
νά ἐπηρεάσει θετικά καί ἐνεργά γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλον
τος, ἀνάλογα μέ τά χρόνια ὑπηρεσίας τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς 
στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο 
τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τόν πίνακα, φαίνεται ὅτι οἱ περισσότε
ροι Κληρικοί πού ἔχουν πάνω ἀπό 15 χρόνια ὑπηρεσίας (ποσοστό 
63,0%) προτείνουν ὡς τρόπο ἐπιρροῆς τή «Συνεργασία μέ ἄλλους 
φορεῖς», ἐνῶ σημειώνεται συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει σημαντική δια
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φορά στούς Κληρικούς σέ σχέση μέ τά χρόνια ὑπηρεσίας τους γιά 
τήν ἀπάντηση αὐτή (p= .017).

Πίνακας 42 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τόν τρόπο ἐπιρροῆς τῆς 

Ἐκκλησίας σέ περιβαλλοντικά θέματα, μέ βάση τά χρόνια ὑπηρεσίας 
τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἔτη
Ὑπηρεσίας

Τρόποι ἐπιρροῆς

Μέχρι 15 
χρόνια

Πάνω ἀπό 
15 χρόνια

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Συνεργασία μέ 
ἄλλους φορεῖς

37,0 56,9 63,0 43,1 5,743 1 ,017

8.1.4 Ὡς πρός τό ἐπίπεδο σπουδῶν

8.1.4.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τήν ἐπιλογή τῆς κύριας πηγῆς περιβαλλοντικῆς τους 
ἐνημέρωσης σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους

Στόν πίνακα 43 παρουσιάζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τίς πηγές ἐνημέρωσής τους γιά περιβαλλον
τικά θέματα ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους καί γίνεται ἔλεγχος 
τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται 
μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά. 
Ἀπό τήν ἐξέταση τῶν σχετικῶν συχνοτήτων τοῦ παρακάτω πίνακα 
προκύπτει ὅτι τό μεγαλύτερο ποσοστό ἐμφανίζεται στούς Κληρικούς 
ὑποχρεωτικῆς καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης (στό ἑξῆς ΥΕ καί ΔΕ), 
πού ἔχουν ὡς πηγή ἐνημέρωσης τίς ἐφημερίδες/περιοδικά (91,7%). 
Ἀντιθέτως, γιά τούς Κληρικούς πανεπιστημιακῆς ἐκπαίδευσης (στό 
ἑξῆς ΠΕ), τό μεγαλύτερο ποσοστό ἐμφανίζεται στήν περιβαλλοντική 
ἐνημέρωση ἀπό ὁμιλίες/διαλέξεις (83,3%).

Ἀπό τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας φαίνεται ὅτι ὑπάρ
χει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού χρησιμοποιοῦν τίς ἐφη
μερίδες/περιοδικά (p= .002), τό διαδίκτυο (p= .015) καί τίς ὁμιλίες/
δια  λέξεις (p= .024), ὡς μέσα περιβαλλοντικῆς ἐνημέρωσης  σέ σχέση 
μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους.
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Πίνακας 43 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τίς πηγές 

ἐνημέρωσης γιά περιβαλλοντικά θέματα, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο 
σπουδῶν τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἐπίπεδο
σπουδῶν   

Περιβ. ἐνημέρωση

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ἐφημερίδες /  
περιοδικά 

91,7 58,4 8,3 41,6 9,643 1 ,002

Διαδίκτυο 51,7 71,4 48,3 28,6 5.952 1 ,015

Ὁμιλίες / διαλέξεις                                                     16,7 65,7 83,3 34,3 6,000 * 1 ,024

*  Δέν πληροῦνται οἱ προϋποθέσεις ἐφαρμογῆς τοῦ χ2 καί λαμβάνεται ἡ τιμή 
Fisher’s Exact Test.

8.1.4.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στόν βαθμό συμφωνίας τῶν 
Κλη ρικῶν μέ προτάσεις σχετικές μέ τό περιβάλλον σέ 
σχέ ση μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους

Στόν πίνακα 44 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές 
ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν βαθμό 
συμφωνίας τους μέ δηλώσεις σχετικές μέ τό περιβάλλον ἀνάλογα 
μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς 
σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἀπό τόν παρακάτω πίνακα συμπεραίνεται ὅτι ὑπάρχει διαφο
ροποίηση ὡς πρός τόν βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ τό ἐπίπε
δο σπουδῶν τῶν Κληρικῶν γιά τίς προτάσεις «Ἐνθαρρύνουμε μέ 
κάθε τρόπο τούς ἄλλους γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος» 
(μ.ὅ.: 4,20  4,45, p= .049) καί «Ἡ ἀνάπτυξη περιβαλλοντικῆς συ
νείδησης θεωρεῖται ἀναγκαία γιά τήν ποιότητα τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου» (μ.ὅ.: 4,30  4,60, p= .014), ἀφοῦ ὅσοι εἶναι ΠΕ ἔχουν 
μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας στίς παραπάνω προτάσεις σέ σχέση 
μέ αὐτούς πού εἶναι ΥΕ καί ΔΕ.
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8.1.4.3 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τήν ἑρμηνεία τῆς φράσης «ἐργάζεσθαι καί φυλάττειν» 
σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους

Στόν πίνακα 45 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές 
ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τό πώς 
ἑρμηνεύουν τή φράση τῆς Γραφῆς «ἐργάζεσθαι καί φυλάττειν» 
ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στα
τιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τόν πίνακα, ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς 
ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν στό συγκεκριμένο ἐρώτημα σέ σχέση μέ 
τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους, ὅσοι εἶναι ΠΕ ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό 
συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς πού εἶναι ΥΕ καί ΔΕ (μ.ὅ.: 3,30  4,04, 
p= .015).

Πίνακας 45 
Μέσοι ὅροι καί τυπικές ἀποκλίσεις στίς δηλώσεις τῶν Κληρικῶν γιά τήν 
ἑρμηνεία τῆς φράσης «ἐργάζεσθαι καί φυλάττειν» σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο 

σπουδῶν τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν 
τῶν μέσων ὅρων.

                               
Ἐπίπεδο
σπουδῶν

Ἐρώτηση 10

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότηταςΔεῖκτες

μ.ὅ. τ.ἀ. μ.ὅ. τ.ἀ. t df p

Τί νομίζεις ὅτι 
σημαίνει ἡ φράση 
«ἐργάζεσθαι καί 
φυλάττειν»

3,30 1,967 4,04 1,662 2,453 131 ,015
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8.2 Διερεύνηση τῆς συσχέτισης τῶν παραγόντων «ἡλικία», 
«ἀστικότητα Ἐνορίας», «ἔτη ὑπηρεσίας» καί «ἐπίπεδο σπουδῶν» 

μέ τά ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τόν δεύτερο στόχο:  
«Ἐντοπισμός γνώσεων, ἀντιλήψεων καί στάσεων τῶν Κληρικῶν 
γιά τά ὑπάρχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα στήν περιοχή καί 

τόν χῶρο πού δραστηριοποιοῦνται (Ἐνορία)»

Σέ αὐτή τήν ἑνότητα παρουσιάζονται τά ἐπαγωγικά ἀποτελέσμα
τα στά ὁποῖα ἐντοπίστηκε στατιστική διαφοροποίηση κατά τήν 
ἐξέταση τῶν παραπάνω παραγόντων σέ σχέση μέ τά ἐρωτήματα 4, 
11, 12 καί 15 τοῦ ἐρωτηματολογίου.

8.2.1 Ὡς πρός τήν ἡλικία

8.2.1.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στόν βαθμό ἱκανοποίησης τῶν 
Κληρικῶν γιά τίς προσπάθειες τῆς Ἐκκλησίας (στό σύ
νολό της) νά συμβάλει στήν ἀντιμετώπιση τῶν περιβαλ
λοντικῶν προβλημάτων σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τους

Στόν πίνακα 46 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές 
ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν βαθμό 
ἱκανοποίησής τους γιά τίς προσπάθειες τῆς Ἐκκλησίας νά συμβάλει 
στήν ἀντιμετώπιση τῶν περιβαλλοντικῶν προβλημάτων ἀνάλο
γα μέ τήν ἡλικία τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαν
τικότητας τῶν διαφορῶν.

Μέ βάση τόν πίνακα, φαίνεται νά ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς 
ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν στό ἐρώτημα αὐτό σέ σχέση μέ τήν ἡλικία 
τους, ἀφοῦ ὅσοι εἶναι κάτω τῶν 50 ἐτῶν ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό 
συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς πού εἶναι ἄνω τῶν 50 ἐτῶν (μ.ὅ.: 
3,64  3,39, p= .043).

8.2.1.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στόν βαθμό συμφωνίας τῶν 
Κλη ρικῶν γιά καταστάσεις σχετικές μέ περιβαλλοντικά 
ζητήματα στούς χώρους τῶν Ἱ. Ναῶν σέ σχέση μέ τήν 
ἡλικία τους

Στόν πίνακα 47 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές 
ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν βαθμό 
συμφωνίας τους μέ καταστάσεις πού δημιουργοῦν περιβαλλοντικά 
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Πίνακας 46 
Μέσοι ὅροι καί τυπικές ἀποκλίσεις στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τόν βαθμό ἱκανοποίησής τους στίς προσπάθειες τῆς Ἐκκλησίας 

νά συμβάλλει στήν ἀντιμετώπιση τῶν περιβαλλοντικῶν προβλημάτων 
μέ βάση τήν ἡλικία τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν 

διαφορῶν τῶν μέσων ὅρων.

                             Ἡλικία   

                                                                                  
Ἐρώτηση 11

Κάτω ἀπό 
50 ἐτῶν

Πάνω ἀπό 
50 ἐτῶν

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότηταςΔεῖκτες

μ.ὅ. τ.ἀ. μ.ὅ. τ.ἀ. t df p

Εἶσαι ἱκανοποιημένος 
μέ τίς προσπάθειες τῆς 
Ἐκκλησίας (στό σύνολό 
της) νά συμβάλλει στήν 
ἀντιμετώπιση τῶν πε ρι 
βαλλοντικῶν προβλη
μάτων;

3,64 ,751 3,39 ,669 2,045 141 ,043

ζητήματα στούς χώρους τῶν Ἱ. Ναῶν ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους 
καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Στίς δηλώσεις συμφωνίας σχετικά μέ καταστάσεις πού φαίνε
ται νά δημιουργοῦν περιβαλλοντικά ζητήματα στούς χώρους τῶν 
Ἱ. Ναῶν, συμπεραίνεται ταύτιση ἀπόψεων σέ ὅλες τίς δηλώσεις 
ἐκτός ἀπό μία. Εἰδικότερα, ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν πρόταση 
«Οἱ Ναοί καί τά ἄλλα κτίρια τῶν Ἐκκλησιῶν δέν εἶναι τόσο φιλικά 
πρός τό περιβάλλον («πράσινα» ἤ ἀειφορικά κτίρια)» σέ σχέση μέ 
τήν ἡλικία τῶν Κληρικῶν, ἀφοῦ ὅσοι εἶναι κάτω τῶν 50 ἐτῶν ἔχουν 
μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς πού εἶναι ἄνω 
τῶν 50 ἐτῶν (μ.ὅ.: 2,90  2,51, p= .048). 
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8.2.2 Ὡς πρός τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας

8.2.2.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρι
κῶν γιά τά περιβαλλοντικά προβλήματα πού ἐντοπίζον
ται στήν Ἐνορία τους σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας τους

Στόν παρακάτω πίνακα ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσε
ων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τά περιβαλλοντικά προβλήματα 
πού ἐντοπίζουν στήν Ἐνορία τους, ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα 
τῆς Ἐνορίας καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας 
τῶν διαφορῶν. Προβάλλονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα 
προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 48 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τά περιβαλλοντικά 

ζητήματα στήν Ἐνορία τους ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας. 
Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

             Ἀστικότητα                                              
                Ἐνορίας   

Περιβ. προβλήματα

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ἔλλειψη νεροῦ 8,5 47,2 91,5 52,8 24,540 1 ,000

Ρύπανση ἐδάφους 13,3 36,4 86,7 63,6 5,893 1 ,015

Μόλυνση ἀκτογραμμῆς 61,5 28,9 38,5 71,1 5,833* 1 ,026

* Δέν πληροῦνται οἱ προϋποθέσεις ἐφαρμογῆς τοῦ χ2 καί λαμβάνεται ἡ τιμή 
Fisher’s Exact Test.

                                            
Ἐξετάζοντας τίς σχετικές συχνότητες τοῦ πίνακα 48 προκύπτει 

ὅτι τά μεγαλύτερα ποσοστά ἐμφανίζονται στούς Κληρικούς πού 
ὑπηρετοῦν σέ Ἐνορία τῆς ὑπαίθρου καί ἐπιλέγουν ὡς περιβαλ
λοντικό πρόβλημα τήν ἔλλειψη νεροῦ (91,5%) καί τή ρύπανση 
τοῦ ἐδάφους (ποσοστό 86,7%). Ἀντιθέτως, γιά τούς Κληρικούς σέ 
ἀστική περιοχή, τό μεγαλύτερο ποσοστό ἐμφανίζεται στήν ἐπιλογή 
«Μόλυνση ἀκτογραμμῆς» (79,7%).

Ἀπό τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας διαπιστώνεται ὅτι 
ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού ἐπιλέγουν ὡς περι
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βαλλοντικό πρόβλημα τήν ἔλλειψη νεροῦ (p= .000), τή ρύπανση τοῦ 
ἐδάφους (p= .015) καί τή μόλυνση τῆς ἀκτογραμμῆς (p= .026), σέ 
σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους.

8.2.3 Ὡς πρός τά ἔτη ὑπηρεσίας

8.2.3.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τά περιβαλλοντικά προβλήματα πού ἐντοπίζονται 
στήν Ἐνορία τους σέ σχέση μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τους

Στόν παρακάτω πίνακα ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσε
ων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τά περιβαλλοντικά προβλήματα πού 
ἐντοπίζουν στήν Ἐνορία τους, ἀνάλογα μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τους 
καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. 
Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε 
στατιστική διαφορά.

Πίνακας 49 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τά περιβαλλοντικά 
ζητήματα στήν Ἐνορία τους ἀνάλογα μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τους. 

Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἔτη
Ὑπηρεσίας

Περιβ. προβλήματα

Μέχρι 15 
χρόνια

Πάνω ἀπό 
15 χρόνια

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ρύπανση ἐδάφους 61,3 41,2 38,7 58,8 3,956 1 ,047

Ἀπό τήν ἐξέταση τῶν σχετικῶν συχνοτήτων τοῦ πίνακα 49 προ
κύπτει ὅτι τό μεγαλύτερο ποσοστό ἐμφανίζεται στούς Κληρικούς 
πού ἔχουν μέχρι 15 χρόνια ὑπηρεσίας καί ἐπιλέγουν ὡς περιβαλλον
τικό πρόβλημα τή ρύπανση τοῦ ἐδάφους (61,3%).

Μέ βάση τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας παρατηρεῖται 
ὅτι ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού ἐπιλέγουν ὡς πε 
ριβαλλοντικό πρόβλημα τή ρύπανση τοῦ ἐδάφους (p= .047), σέ σχέ
ση μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τους.
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8.2.4 Ὡς πρός τό ἐπίπεδο σπουδῶν

8.2.4.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τά περιβαλλοντικά προβλήματα πού ἐντοπίζονται 
στήν Ἐνορία τους σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους

Στόν παρακάτω πίνακα 50 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαν
τήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τά περιβαλλοντικά προ βλήματα 
πού ἐντοπίζουν στήν Ἐνορία τους, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν 
τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν 
δια φορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα 
προέκυψε στατιστική διαφορά.

Μέ βάση τόν παρακάτω πίνακα φαίνεται ὅτι οἱ περισσότεροι 
Κληρικοί πού εἶναι ΠΕ (ποσοστό 54,9%) ἐπιλέγουν ὡς περιβαλ
λοντικό πρόβλημα τίς ἀρνητικές ἐπιπτώσεις ἀπό τήν τουριστική 
ἀνάπτυξη, ἐνῶ διαπιστώνεται συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει σημαντική 
διαφορά στούς Κληρικούς σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους 
γιά τήν ἀπάντηση αὐτή (p= .001).

Πίνακας 50 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τά περιβαλλοντικά 
ζητήματα στήν Ἐνορία τους ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους. 

Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

      Ἐπίπεδο
σπουδῶν

Περιβ. προβλήματα

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ἀρνητικές ἐπιπτώσεις 
ἀπό τήν τουριστική 
ἀνάπτυξη

45,1 71,7 54,9 28,3 10,195 1 ,001
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8.3 Διερεύνηση τῆς συσχέτισης τῶν παραγόντων «ἡλικία», 
«ἀστικότητα Ἐνορίας», «ἔτη ὑπηρεσίας» καί «ἐπίπεδο σπουδῶν» 
μέ τά ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τόν τρίτο στόχο: «Ὁ ἐντοπισμός 
τῶν γνώσεων καί τῶν στάσεων ἔναντι τοῦ θεσμοῦ τῆς «Διά βίου 
Μάθησης» καί ἐπιμόρφωσης καί ἡ διερεύνηση τῶν ἐπιμορφω

τικῶν ἀναγκῶν τῶν Κληρικῶν»

Σέ αὐτή τήν ἑνότητα παρουσιάζονται τά ἐπαγωγικά ἀποτελέσμα
τα στά ὁποῖα ἐντοπίστηκε στατιστική διαφοροποίηση κατά τήν 
ἐξέταση τῶν παραπάνω παραγόντων σέ σχέση μέ τά ἐρωτήματα 17, 
18, 19, 20 καί 21 τοῦ ἐρωτηματολογίου.

8.3.1 Ὡς πρός τήν ἡλικία

8.3.1.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν γιά 
τίς καταστάσεις πού διαμορφώνουν τήν ἀνάγκη γιά δι
αρκῆ ἐπιμόρφωση σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τους

Στόν πίνακα 51 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές 
ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τίς καταστάσεις 
πού διαμορφώνουν τήν ἀνάγκη γιά τή διαρκῆ ἐπιμόρφωσή τους 
ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς 
σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Στίς δηλώσεις σχετικά μέ ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν γιά τήν ἀνάγκη 
τῆς διαρκοῦς ἐπιμόρφωσής τους, διαπιστώνεται ταύτιση ἀπόψεων 
σέ ὅλες τίς δηλώσεις ἐκτός ἀπό μία. Πιό συγκεκριμένα, ὑπάρχει δια
φοροποίηση στήν πρόταση «Τά οἰκονομικά κίνητρα (ἐπιδοτούμενα 
προγράμματα)» σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τῶν Κληρικῶν, ἀφοῦ ὅσοι 
εἶναι πάνω ἀπό 50 ἐτῶν ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ σχέση 
μέ αὐτούς πού εἶναι κάτω τῶν 50 ἐτῶν (μ.ὅ.: 2,41  2,82, p= .032).

8.3.1.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν ἐπιλογή τῶν Κληρικῶν γιά 
τά γνωστικά ἀντικείμενα ἐπιμόρφωσής τους σέ σχέση μέ 
τήν ἡλικία τους

Στόν πίνακα 52 παρουσιάζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαν τήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τά γνωστικά ἀντικείμενα στά ὁποῖα θά ἐπι
θυμοῦσαν νά ἐπιμορφωθοῦν ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους καί γίνεται 
ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν δια φορῶν. 
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Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε 
στατιστική διαφορά.

Ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν σχετικῶν συχνοτήτων τοῦ πίνακα προ
κύ πτει ὅτι, στούς Κληρικούς κάτω τῶν 50 ἐτῶν, ἐμφανίζον ται τά 
μεγαλύτερα ποσοστά αὐτῶν πού ἐπιλέγουν ὡς ἀντικείμενα ἐπι
μόρ  φωσης τούς Η/Υ (90,0%) καί τά Φιλολογικά / Ἀρχαῖα / Γλώσσα 
(90,9%).

Μέ βάση τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας ἐξακριβώνεται 
ὅτι ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού ἐπιλέγουν τήν 
Ψυχολογία / Συμβουλευτική (p= .039), τούς Η/Υ (p= .009) καί τά Φι
λολογικά / Ἀρχαῖα / Γλώσσα (p= .005) ὡς ἀντικείμενα ἐπιμόρφωσης 
σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τους.

Πίνακας 52 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τά γνωστικά 

ἀντικείμενα πού θά ἐπιθυμοῦσαν νά ἐπιμορφωθοῦν, ἀνάλογα μέ τήν 
ἡλικία. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἡλικία   

Γνωστικά  
ἀντικείμενα

Κάτω ἀπό 
50 ἐτῶν

Πάνω ἀπό 
50 ἐτῶν

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ψυχολογία / Συμβουλευ
τική

61,5 43,8 38,5 56,2 4,269 1 ,039

Η/Υ 90,0 47,1 10,0 52,9 6,864 1 ,009

Φιλολογικά / Ἀρχαῖα / 
Γλώσσα

90,9 46,7 9,1 53,3 7,955 1 ,005

8.3.1.3 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στόν βαθμό συμφωνίας τῶν 
Κληρικῶν μέ προτάσεις σχετικές μέ τήν ἐπιμόρφωση σέ 
σχέση μέ τήν ἡλικία τους

Στόν πίνακα πού ἀκολουθεῖ παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ 
τυπικές ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν σχετικά μέ τόν 
βαθμό συμφωνίας τους στίς προτάσεις γιά τήν ἐπιμόρφωση, ἀνάλο
γα μέ τήν ἡλικία τους.

Ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ παρακάτω πίνακα 53, συμπεραίνεται ταύτι
ση ἀπόψεων σέ ὅλες τίς προτάσεις ἐκτός ἀπό μία. 
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Εἰδικότερα, ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν πρόταση «Ἡ ἔλλειψη 
χρόνου ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιά τήν ἐπιμόρφωσή μου» σέ σχέση μέ τήν 
ἡλικία τῶν Κληρικῶν, ἀφοῦ ὅσοι εἶναι πάνω ἀπό 50 ἐτῶν ἔχουν με
γαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς πού εἶναι κάτω τῶν 
50 ἐτῶν (μ.ὅ.: 3,73  4,20, p= .002).

Πίνακας 53 
Μέσοι ὅροι καί τυπικές ἀποκλίσεις στίς δηλώσεις τῶν Κληρικῶν σχετικές 

μέ τήν ἐπιμόρφωσή τους μέ βάση τήν ἡλικία. Ἔλεγχος στατιστικῆς 
σημαντικότητας τῶν διαφορῶν τῶν μέσων ὅρων.

                      Ἡλικία

Βαθμός  
συμφωνίας
μέ τίς προτάσεις

Κάτω ἀπό 
50 ἐτῶν

Πάνω ἀπό 
50 ἐτῶν

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότηταςΔεῖκτες

μ.ὅ. τ.ἀ. μ.ὅ. τ.ἀ. t df p

Μέ τήν ἐπιμόρφωση 
ἀποκτῶ νέες δεξιότητες/
ἱκανότητες

4,56 ,598 4,55 ,554 ,127 146 ,899

Μέ τήν ἐπιμόρφωση 
βελτιώνομαι στά ὑπηρε
σιακά μου καθήκοντα

4,35 ,604 4,31 ,775 ,315 147 ,753

Θέλω νά συμμετέχω σέ 
προγράμματα ἐπιμόρ
φωσης στό μέλλον

4,00 ,922 3,86 1,004 ,880 143 ,380

Ἐπιθυμῶ νά εἶναι προαι
ρετική ἡ συμμετοχή στήν 
ἐπιμόρφωση

3,41 1,153 3,54 ,954 ,704 142 ,483

Θέλω νά συμβάλλω ἐνερ
γητικά στή διαμόρφωση 
τοῦ σκοποῦ, τῶν στόχων 
καί τοῦ περιεχομένου 
τῆς ἐπιμόρφωσης

3,93 ,764 3,76 ,908 1,250 135 ,214

Ἡ ἔλλειψη χρόνου ἀπο
τελεῖ ἐμπόδιο γιά τήν 
ἐπιμόρφωσή μου

3,73 1,004 4,20 ,0773 3,120 143 ,002
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8.3.2 Ὡς πρός την ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας

8.3.2.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
ὡς πρός τόν βαθμό πού θεωροῦν τίς γνώσεις τους ἐπαρ
κεῖς ὥστε νά ἀνταπεξέλθουν στό λειτούργημά τους σέ 
σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους

Στόν ἑπόμενο πίνακα παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές 
ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν βαθμό 
ἐπάρκειας τῶν γνώσεών τους, προκειμένου νά ἀνταπεξέλθουν στό 
λειτούργημά τους, ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τόν πίνακα 54, ὑπάρχει διαφοροποίη
ση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν στό συγκεκριμένο ἐρώτημα σέ 
σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους, ἀφοῦ ὅσοι ὑπηρετοῦν 
σέ ἀστικές περιοχές ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ 
αὐτούς πού ὑπηρετοῦν σέ ἀστική περιοχή (μ.ὅ.: 3,89  3,40, p= .000).

Πίνακας 54 
Μέσοι ὅροι καί τυπικές ἀποκλίσεις γιά τόν βαθμό ἐπάρκειας τῶν 

γνώσεων τῶν Κληρικῶν μέ βάση τήν ἡλικία τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς 
σημαντικότητας τῶν διαφορῶν τῶν μέσων ὅρων.

           Ἀστικότητα   
                  Ἐνορίας

Ἐρώτηση 17

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότηταςΔεῖκτες

μ.ὅ. τ.ἀ. μ.ὅ. τ.ἀ. t df p

Σέ ποιό βαθμό θεωρεῖς 
τίς γνώσεις σου ἐπαρκεῖς 
ὥστε νά ἀνταπεξέλθεις 
στό λειτούργημά σου;

3,89 ,598 3,40 ,075 4,284 111 ,000

8.3.2.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τίς καταστάσεις πού διαμορφώνουν τήν ἀνάγκη γιά 
διαρκῆ ἐπιμόρφωση σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας τους

Στόν πίνακα 55 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές ἀπο
κλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τίς καταστάσεις πού 
δια μορφώνουν τήν ἀνάγκη γιά τή διαρκῆ ἐπιμόρφωσή τους ἀνάλο
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γα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς 
στα τι στικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. Μέ βάση τόν παρα
κάτω πίνακα, ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν 
σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους, γιά τίς προτάσεις 
«Ἡ ἀπόκτηση πρόσθετων προσόντων γιά τήν ὑπηρεσια κή μου 
ἀναβάθμιση» (μ.ὅ.: 3,93  3,45, p= .028) καί «Ἡ εὐκαιρία γιά τήν κοι
νωνική μου ἀναγνώριση» (μ.ὅ.: 3,78  3,25, p= .018), ἀφοῦ ὅσοι ὑπη
ρετοῦν σέ ἀστικές Ἐνορίες ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ 
σχέση μέ αὐτούς πού ὑπηρετοῦν σέ Ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου.

Πίνακας 55 
Μέσοι ὅροι καί τυπικές ἀποκλίσεις στίς ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν γιά  
τήν ἀνάγκη διαρκοῦς ἐπιμόρφωσης μέ βάση τήν ἀστικότητα τῆς 

Ἐνορίας τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν τῶν 
μέσων ὅρων.

             Ἀστικότητα Ἐνορίας

Ἀπόψεις   
Ἀνάγκη γιά ἐπιμόρφωση

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότηταςΔεῖκτες

μ.ὅ. τ.ἀ. μ.ὅ. τ.ἀ. t df p

Ἡ σωστή ὑποστήριξη/καθοδήγη
ση τοῦ ποιμνίου μου

4,51 ,621 4,42 ,554 ,890 145 ,375

Ὁ σύνθετος ρόλος μου ὡς Κληρι
κός στή σύγχρονη κοινωνία

4,5 ,587 4,30 ,721 1,676 142 ,096

Οἱ ἐξελίξεις πού σχετίζονται μέ 
τά διοικη τικά, λειτουργικά καί 
ποιμαντικά μου καθήκοντα

4,47 ,661 4,24 ,719 1,756 141 ,081

Ἡ ἀνάγκη τῆς προσωπικῆς μου 
πνευματικῆς ἀνάπτυξης

4,04 1,147 3,93 1,034 ,609 138 ,543

Ἡ ἀπόκτηση πρόσθετων 
προσόν των γιά τήν ὑπηρεσιακή  
μου ἀναβάθμιση

3,93 1,200 3,45 1,218 2,214 139 ,028

Ἡ εἴσοδος τῶν νέων τεχνολογιῶν 
στήν Ἐκκλησία

2,82 1,267 2,68 1,183 ,664 139 ,508

Ἡ προσωπική ἠθική ἱκανοποίηση 3,76 ,933 3,56 ,975 1,135 138 ,258

Τά οἰκονομικά κίνητρα (ἐπιδο
τούμενα προγράμματα)

2,67 1,261 2,60 1,143 ,312 138 ,756

Ἡ εὐκαιρία γιά τήν κοινωνική 
μου ἀναγνώριση

3,78 1,146 3,25 1,246 2,388 138 ,018
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8.3.2.3 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στόν βαθμό συμφωνίας τῶν 
Κληρικῶν μέ προτάσεις σχετικές μέ τήν ἐπιμόρφωση σέ 
σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους

Στόν πίνακα 56 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές 
ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν βαθμό 
συμφωνίας τους μέ προτάσεις σχετικές μέ τήν ἐπιμόρφωση, ἀνάλο
γα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς 
στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Πίνακας 56 
Μέσοι ὅροι καί τυπικές ἀποκλίσεις στίς δηλώσεις τῶν Κληρικῶν σχετικές 

μέ τήν ἐπιμόρφωσή τους μέ βάση τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους. 
Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν τῶν μέσων ὅρων.

Ἀστικότητα Ἐνορίας

Προτάσεις
σχετικές μέ  
τήν ἐπιμόρφωση

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότηταςΔεῖκτες

μ.ὅ. τ.ἀ. μ.ὅ. τ.ἀ. t df p

Μέ τήν ἐπιμόρφωση 
ἀποκτῶ νέες δεξιότητες/
ἱκανότητες

4,64 ,568 4,52 ,578 1,209 144 ,228

Μέ τήν ἐπιμόρφωση 
βελτιώνομαι στά ὑπηρε
σιακά μου καθήκοντα

4,37 ,645 4,31 ,718 ,506 145 ,614

Θέλω νά συμμετέχω σέ 
προγράμματα ἐπιμόρφω
σης στό μέλλον

4,22 ,917 3,79 ,957 2,506 141 ,013

Ἐπιθυμῶ νά εἶναι προαι
ρετική ἡ συμμετοχή στήν 
ἐπιμόρφωση

3,46 1.149 3,47 1,015 ,064 140 ,949

Θέλω νά συμβάλω ἐνερ
γητικά στή διαμόρφωση 
τοῦ σκοποῦ, τῶν στόχων 
καί τοῦ περιεχομένου τῆς 
ἐπιμόρφωσης

4,09 ,821 3,73 ,823 2,406 140 ,017

Ἡ ἔλλειψη χρόνου ἀπο
τελεῖ ἐμπόδιο γιά τήν 
ἐπιμόρφωσή μου

3,80 ,944 4,04 ,919 1,443 141 ,151
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Μέ βάση τόν παραπάνω πίνακα, ὑπάρχει διαφοροποίηση ὡς πρός 
τό βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τῶν Κληρικῶν 
γιά τίς προτάσεις «Θέλω νά συμμετέχω σέ προγράμματα ἐπιμόρφω
σης στό μέλλον» (μ.ὅ.: 4,22  3,79, p= .013) καί «Θέλω νά συμβάλω 
ἐνεργητικά στή διαμόρφωση τοῦ σκοποῦ, τῶν στόχων καί τοῦ πε
ριεχομένου τῆς ἐπιμόρφωσης» (μ.ὅ.: 4,09  3,73, p= .017), ἀφοῦ ὅσοι 
ὑπηρετοῦν σέ ἀστικές περιοχές ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας 
στίς παραπάνω προτάσεις σέ σχέση μέ αὐτούς πού ὑπηρετοῦν σέ 
Ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου.

8.3.3 Ὡς πρός τά ἔτη ὑπηρεσίας

8.3.3.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν ἐπιλογή τῶν Κληρικῶν γιά 
τά γνωστικά ἀντικείμενα ἐπιμόρφωσής τους σέ σχέση μέ 
τά ἔτη ὑπηρεσίας τους

Στόν ἑπόμενο πίνακα παρουσιάζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσε
ων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τά γνωστικά ἀντικείμενα στά ὁποῖα 
θά ἐπιθυμοῦσαν νά ἐπιμορφωθοῦν ἀνάλογα μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας 
τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν 
δια φορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα 
προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 57 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τά γνωστικά 

ἀντικείμενα πού θά ἐπιθυμοῦσαν νά ἐπιμορφωθοῦν, ἀνάλογα μέ τά ἔτη 
ὑπηρεσίας τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἔτη
Ὑπηρεσίας

Γνωστικά ἀντικείμενα

Μέχρι 15 
χρόνια

Πάνω ἀπό 
15 χρόνια

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Περιβαλλοντική Ἠθική 25,0 50,9 75,0 49,1 6,077 1 ,014

Με βάση τόν παραπάνω πίνακα φαίνεται ὅτι οἱ περισσότε
ροι Κληρικοί πού ἔχουν πάνω ἀπό 15 χρόνια ὑπηρεσίας (ποσοστό 
73,1%) ἐπιλέγουν ὡς ἀντικείμενο ἐπιμόρφωσης τήν περιβαλλοντική 
Ἠθική, ἐνῶ διαπιστώνεται συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει σημαντική δια
φορά στούς Κληρικούς σέ σχέση μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τους γιά τήν 
ἀπάντηση αὐτή (p= .014).
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8.3.4 Ὡς πρός τό ἐπίπεδο σπουδῶν

8.3.4.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
ὡς πρός τόν βαθμό πού θεωροῦν τίς γνώσεις τους ἐπαρ
κεῖς ὥστε νά ἀνταπεξέλθουν στό λειτούργημά τους σέ 
σχέση μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους

Στόν πίνακα 58 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές ἀπο
κλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τόν βαθμό 
ἐπάρ κειας τῶν γνώσεών τους, προκειμένου νά ἀνταπεξέλθουν στό 
λειτούργημά τους, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τόν παρακάτω πίνακα, ὑπάρχει διαφορο
ποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν στό συγκεκριμένο ἐρώτημα 
σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους, ἀφοῦ ὅσοι εἶναι ΠΕ ἔχουν 
μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς πού εἶναι ΥΕ καί 
ΔΕ (μ.ὅ.: 3,35  3,88, p= .000).

Πίνακας 58 
Μέσοι ὅροι καί τυπικές ἀποκλίσεις γιά τόν βαθμό ἐπάρκειας τῶν 

γνώσεων τῶν Κληρικῶν μέ βάση τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους. Ἔλεγχος 
στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν τῶν μέσων ὅρων.

       Ἐπίπεδο σπουδῶν

Ἐρώτηση 17

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος στατιστικῆς 
σημαντικότηταςΔεῖκτες

μ.ὅ. τ.ἀ. μ.ὅ. τ.ἀ. t df p

Σέ ποιό βαθμό θεωρεῖς 
τίς γνώσεις σου ἐπαρκεῖς 
ὥστε νά ἀνταπεξέλθεις 
στό λειτούργημά σου;

3,35 ,699 3,88 ,689 4,462 148 ,000

8.3.4.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπόψεις των Κληρικῶν γιά 
τίς καταστάσεις πού διαμορφώνουν τήν ἀνάγκη γιά δι
αρκῆ ἐπιμόρφωση σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους

Στόν πίνακα 59 παρουσιάζονται οἱ μέσοι ὅροι καί οἱ τυπικές 
ἀποκλίσεις τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τίς καταστάσεις πού 
διαμορφώνουν τήν ἀνάγκη γιά τή διαρκῆ ἐπιμόρφωσή τους ἀνάλο
γα μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς 
σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.
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Μέ βάση τόν πίνακα 59, ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις 
σχετικά μέ τίς ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν γιά τήν ἀνάγκη τῆς διαρκοῦς 
ἐπιμόρφωσής τους σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους, ὅσον 
ἀφορᾶ τίς προτάσεις «Ὁ σύνθετος ρόλος μου ὡς Κληρικός στή 
σύγχρονη κοινωνία» (μ.ὅ.: 4,26  4,52, p= .028) καί «Ἡ προσωπική 
ἠθική ἱκανοποίηση» (μ.ὅ.: 3,47  3,84, p= .024), ἀφοῦ ὅσοι Κληρικοί 
εἶναι ΠΕ ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς 
πού εἶναι ΥΕ καί ΔΕ.                 

8.3.4.3 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν ἐπιλογή τῶν Κληρικῶν γιά 
τά γνωστικά ἀντικείμενα ἐπιμόρφωσής τους σέ σχέση μέ 
τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους

Στόν παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαν
τήσεων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τά γνωστικά ἀντικείμενα πού 
θά ἐπιθυμοῦσαν νά ἐπιμορφωθοῦν ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο σπου
δῶν τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν 
διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα 
προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 60 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τά γνωστικά 

ἀντικείμενα πού θά ἐπιθυμοῦσαν νά ἐπιμορφωθοῦν, ἀνάλογα  
μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας  

τῶν διαφορῶν.

Ἐπίπεδο
σπουδῶν   

Γνωστικά  
ἀντικείμενα

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Θεολογικό / Ποιμαν
τικό

83,2 22,9 16,8 77,1 51,117 1 ,000

Ψυχολογία / Συμβου
λευτική

50,0 71,1 50,0 28,9 6,543 1 ,011

Περιβαλλοντική 
Ἐκπαίδευση

45,2 68,6 54,8 31,4 5,859 1 ,015

Περιβαλλοντική 
Ἠθική

46,4 67,8 53,6 32,2 4,481 1 ,034
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Ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν σχετικῶν συχνοτήτων τοῦ πίνακα 60 προ
κύπτει ὅτι, στούς Κληρικούς πού εἶναι ΥΕ καί ΔΕ, ἐμφανίζεται τό 
μεγαλύτερο ποσοστό αὐτῶν πού ἐπιλέγουν ὡς ἀντικείμενο ἐπιμόρ
φωσης τό Θεολογικό/Ποιμαντικό (83,2%).

Μέ βάση τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας διαπιστώνε
ται ὅτι ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού ἐπιλέγουν τό 
Θεο λογικό/Ποιμαντικό (p= .000), τήν Ψυχολογία/Συμβουλευτική 
(p= .011), τήν Περιβαλλοντική Ἐκπαίδευση (p= .015) καί τήν Περι
βαλλοντική Ἠθική (p= .034) ὡς ἀντικείμενα ἐπιμόρφωσης σέ σχέση 
μέ τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους.

      8.4 Διερεύνηση τῆς συσχέτισης τῶν παραγόντων «ἡλικία», 
«ἀστικότητα Ἐνορίας», «ἔτη ὑπηρεσίας» καί «ἐπίπεδο σπουδῶν» 
μέ τά ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τόν τέταρτο στόχο: «Ἡ κατα
γραφή τῶν γνώσεων, στάσεων καί κινήτρων συμμετοχῆς σέ 

προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης καί ὁ προσδιο
ρισμός τῆς μορφῆς, τοῦ τόπου καί τοῦ χρόνου παρακολούθη

σης τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης»

Σέ αὐτή τήν ἑνότητα καί εἰδικότερα γιά τήν περιβαλλοντική ἐπι
μόρφωση παρουσιάζονται τά ἐπαγωγικά ἀποτελέσματα στά ὁποῖα 
ἐντοπίστηκε στατιστική διαφοροποίηση κατά τήν ἐξέταση τῶν πα
ραπάνω παραγόντων σέ σχέση μέ τά ἐρωτήματα 22, 23, 24 καί 25 
τοῦ ἐρωτηματολογίου.

8.4.1 Ὡς πρός τήν ἡλικία

8.4.1.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν ἐπιλογή τῶν Κληρικῶν 
γιά τή μορφή τῆς περιβαλλοντικῆς τους ἐπιμόρφωσης σέ 
σχέση μέ τήν ἡλικία τους

Στόν ἑπόμενο πίνακα ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων 
τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τή μορφή ἐπιμόρφωσης πού ἐπιλέγουν, 
ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς 
ση μαντικότητας τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτε λέ
σματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά.



EMMANOYHΛ Ν. ΣΚΛΙΒΑΚΗΣ

430

Πίνακας 61 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν γιά τή μορφή  

τῆς περιβαλλοντικῆς τους ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τους. 
Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἡλικία   

Μορφή  
ἐπιμόρφωσης

Κάτω ἀπό 
50 ἐτῶν

Πάνω ἀπό 
50 ἐτῶν

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ἡμερίδες, συνέδρια, 
διαλέξεις

41,7 60,9 58,3 39,1 5,396 1 ,020

Περιβαλλοντικές 
δράσεις

71,4 46,5 28,6 53,5 4,495 1 ,034

Μικτό σύστημα 72,2 46,9 27,8 53,1 4,048 1 ,044

Ἐξετάζοντας τίς σχετικές συχνότητες τοῦ παραπάνω πίνακα 
προκύπτει ὅτι, τά μεγαλύτερα ποσοστά ἐμφανίζονται στούς Κληρι
κούς ἡλικίας κάτω τῶν 50 ἐτῶν καί ἐπιλέγουν ὡς μορφή ἐπιμόρφω
σης τίς περιβαλλοντικές δράσεις (71,4%) καί τό μικτό σύστημα 
(72,2%).

Ἀπό τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας παρατηρεῖται 
ὅτι ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού ἐπιλέγουν τίς 
Ἡμερίδες, συνέδρια, διαλέξεις (p= .020), τίς περιβαλλοντικές δράσεις 
(p= .034) καί τό μικτό σύστημα (p= .044), ὡς μορφές ἐπιμόρφωσης 
σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τους.

8.4.2 Ὡς πρός τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας

8.4.2.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρι κῶν 
γιά τήν ὕπαρξη προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπι
μόρφωσης σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους

Στόν πίνακα 62 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐνημέρωση διεξαγωγῆς προγραμμάτων 
περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότη
τας τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά 
ὁ ποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά.
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Πίνακας 62 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τή γνώση ὕπαρξης 

περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας 
τους. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἀστικότητα                                              
  Ἐνορίας   

Ἐρώτηση 22

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Γνωρίζεις γιά τά προ
γράμματα περιβαλλον
τικῆς ἐπιμόρφωσης;

47,1 25,9 52,9 74,1 5,480 1 ,019

Μέ βάση τόν παραπάνω πίνακα, φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτερο πο
σοστό τῶν Κληρικῶν πού ὑπηρετοῦν σέ ἡμιαστικές περιοχές (74,1%) 
δέν γνωρίζει γιά τήν ὕπαρξη προγραμμάτων περιβαλλον τικῆς 
ἐπιμόρφωσης, ἐνῶ διαπιστώνεται συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει σημαντι
κή διαφορά στούς Κληρικούς σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνο
ρίας τους γιά τήν ἀπάντηση αὐτή (p= .019).

8.4.2.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τίς αἰτίες  συμμετοχῆς τους σέ προγράμματα περιβαλ
λοντικῆς ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας τους

Στόν ἑπόμενο πίνακα ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων 
τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τίς αἰτίες συμμετοχῆς σέ προγράμμα
τα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότη
τας τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά 
ὁποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά.

Μέ βάση τόν παρακάτω πίνακα 63, φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτε
ρο ποσοστό τῶν Κληρικῶν πού ὑπηρετοῦν σέ ἀστικές περιοχές 
ἀνα φέρει ὡς αἰτία γιά τή συμμετοχή σέ προγράμματα περιβαλλον
τικῆς ἐπιμόρφωσης τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
(51,4%), ἐνῶ διαπιστώνεται συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει σημαντική δι
αφορά στούς Κληρικούς σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας 
τους γιά τήν ἀπάντηση αὐτή (p= .004).
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Πίνακας 63 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τίς αἰτίες 
συμμετοχῆς σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης,  

ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας.  
Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἀστικότητα                                              
         Ἐνορίας

 
Αἰτίες συμμετοχῆς
σέ περιβ. ἐπιμόρφωση

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμε
νικοῦ Πατριαρχείου

51,4 24,0 48,6 76,0 8,379 1 ,004

8.4.2.3 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τό ὡράριο διεξαγωγῆς τῶν προγραμμάτων περιβαλ
λοντικῆς ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας τους

Στόν παρακάτω πίνακα ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσε
ων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπιλογή τοῦ ὡραρίου γιά τά 
προ γράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τήν ἀσ
τι   κότητα τῆς Ἐνορίας τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς ση
 μαντικότητας τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτε λέ
σμα τα γιά τά ὁποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 64 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τό ὡράριο  
διεξαγωγῆς τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης,  

ἀνάλογα μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας.  
Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

         Ἀστικότητα                                              
          Ἐνορίας   

Ὡράριο  
ἐπιμόρφωσης

Ἀστική
Ἡμιαστική
Ἀγροτική

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Πρωινές ὧρες 25,5 42,6 74,5 57,4 4,229 1 ,040
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Ἀπό τόν πίνακα 64, ἀπορρέει ὅτι τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν 
Κληρικῶν πού ὑπηρετοῦν σέ ἡμιαστικές/ἀγροτικές περιοχές ἐπιλέγει 
τίς πρωινές ὧρες (74,5%) γιά τήν διεξαγωγή τῶν προγραμμάτων 
περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἐνῶ διαπιστώνεται συγχρόνως 
ὅτι ὑπάρχει σημαντική διαφορά στούς Κληρικούς σέ σχέση μέ τήν 
ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας τους γιά τήν ἀπάντηση αὐτή (p= .040).

8.4.3 Ὡς πρός τά ἔτη ὑπηρεσίας

8.4.3.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τή διάρκεια τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τους

Στόν ἑπόμενο πίνακα ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων 
τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπιλογή τῆς διάρκειας τῶν προ
γραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τά ἔτη 
ὑπηρεσίας καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν 
διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα 
προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 65 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τή διάρκεια  

τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τά ἔτη 
ὑπηρεσίας. Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἔτη
Ὑπηρεσίας

Διάρκεια  
ἐπιμόρφωσης

Μέχρι 15 
χρόνια

Πάνω ἀπό 
15 χρόνια

Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ἕως 30 ὧρες 36,3 58,6 63,7 41,4 6,782 1 ,009

Σύμφωνα μέ παραπάνω πίνακα 65, φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτε
ρο ποσοστό τῶν Κληρικῶν πού ἔχουν πάνω ἀπό 15 χρόνια ὑπη
ρεσίας ἐπιλέγει τήν ἀπάντηση «Ἕως 30 ὧρες» (63,7%) ὡς ἐπιθυμητή 
διάρκεια τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἐνῶ 
παρατηρεῖται συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει σημαντική διαφορά στούς 
Κληρικούς σέ σχέση μέ τά ἔτη ὑπηρεσίας τους γιά τήν ἀπάντηση 
αὐτή (p= .009).
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8.4.4 Ὡς πρός τό ἐπίπεδο σπουδῶν

8.4.4.1 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρι κῶν 
γιά τήν ὕπαρξη προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπι
μόρφωσης σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους

Στόν πίνακα 66 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κλη ρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν πληροφόρηση γιά τή διεξαγωγή προγραμ
μάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν 
σπουδῶν τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαν τι κό τητας 
τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα 
προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 66 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τή γνώση  

ὕπαρξης προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης,  
ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.  

Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἐπίπεδο
σπουδῶν   

Ἐρώτηση 22

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Γνωρίζεις γιά τά προ
γράμματα περιβαλλον
τικῆς ἐπιμόρφωσης;

34,3 72,8 65,7 27,2 17,197 1 ,000

Μέ βάση τόν παραπάνω πίνακα φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτερο πο
σοστό τῶν Κληρικῶν πού εἶναι ΠΕ γνωρίζει τήν ὕπαρξη τῶν προ
γραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης (65,7%), ἐνῶ παρατηρεῖται 
συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει σημαντική διαφορά στούς Κληρικούς σέ σχέση 
μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους γιά τήν ἀπάντηση αὐτή (p= .000).

8.4.4.2 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν 
γιά τίς αἰτίες συμμετοχῆς τους σέ προγράμματα περιβαλ
λοντικῆς ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν 
σπουδῶν τους

Στόν ἑπόμενο πίνακα 67 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσε
ων τῶν Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τίς αἰτίες συμμετοχῆς σέ προγράμμα
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τα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν 
σπου δῶν τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας 
τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα 
προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 67 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τίς αἰτίες 
συμμετοχῆς σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης,  

ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.  
Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἐπίπεδο σπουδῶν   

Αἰτίες  
συμμετοχῆς
σέ περιβ. ἐπιμόρφωση

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ἐγκυρότερη πληροφόρη
ση καί γνώση

66,3 45,2 33,7 54,8 4,207 1 ,040

Ἀπό τόν παραπάνω πίνακα, φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτερο ποσοστό 
τῶν Κληρικῶν πού εἶναι ΥΕ καί ΔΕ ἀναφέρει ὡς αἰτία γιά τή συμμε
τοχή σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης τήν ἐγκυρότε
ρη πληροφόρηση καί γνώση (66,3%), ἐνῶ διαπιστώνεται συγχρόνως 
ὅτι ὑπάρχει σημαντική διαφορά στούς Κληρικούς σέ σχέση μέ τό 
ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους γιά τήν ἀπάντηση αὐτή (p= .040).

8.4.4.3 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν ἐπιλογή τῶν Κληρικῶν 
γιά τή μορφή τῆς περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσής τους σέ 
σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους

Στόν πίνακα 68 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τή μορφή περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης 
πού ἐπιλέγουν, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους καί γίνε
ται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. Πα
ρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε στατι
στική διαφορά.

Ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν σχετικῶν συχνοτήτων τοῦ παρακάτω πίνα
κα προκύπτει ὅτι, στούς Κληρικούς πού εἶναι ΥΕ καί ΔΕ, ἐμφανίζεται 
τό μεγαλύτερο ποσοστό αὐτῶν πού ἐπιλέγουν ὡς μορφή ἐπιμόρφω
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σης τίς ἡμερίδες, συνέδρια, διαλέξεις (73,8%). Ἀντιθέτως, οἱ Κληρι
κοί πού εἶναι ΠΕ ἐπιλέγουν τό μικτό σύστημα (ποσοστό 61,1%).

Μέ βάση τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας παρατηρεῖται 
ὅτι ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού ἐπιλέγουν τίς 
ἡμερίδες, συνέδρια, διαλέξεις (p= .005), τίς ὁμάδες ἐργασίας (p= .046) 
καί τό μικτό σύστημα (p= .017) ὡς μορφή ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ 
τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.

Πίνακας 68 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τή μορφή 

περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης πού ἐπιλέγουν ἀνάλογα  
μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.  

Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἐπίπεδο
σπουδῶν 

Μορφές  
ἐπιμόρφωσης

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ἡμερίδες, συνέδρια, 
διαλέξεις

73,8 51,6 26,2 48,4 7,821 1 ,005

Ὁμάδες ἐργασίας 48,3 68,1 51,7 31,9 3,973 1 ,046

Μικτό σύστημα 38,9 67,7 61,1 32,3 5,706 1 ,017

8.4.4.4 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν ἐπιλογή τῶν Κληρικῶν 
γιά τό ὡράριο διεξαγωγῆς τῶν προγραμμάτων περιβαλ
λοντικῆς ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπου
δῶν τους

Στόν πίνακα 69 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπιλογή τοῦ ὡραρίου γιά τά προγράμμα
τα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν 
σπουδῶν τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότη
τας τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά 
ὁποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά.

Σύμφωνα μέ τόν παρακάτω πίνακα, φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτερο 
ποσοστό τῶν Κληρικῶν πού εἶναι ΥΕ καί ΔΕ ἐπιλέγει τίς πρωινές 
ὧρες (69,8%) γιά τήν διεξαγωγή τῶν προγραμμάτων περιβαλλον
τικῆς ἐπιμόρφωσης, ἐνῶ διαπιστώνεται συγχρόνως ὅτι ὑπάρχει 
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σημαντική διαφορά στούς Κληρικούς σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν 
σπουδῶν τους γιά τήν ἀπάντηση αὐτή (p= .029).

Πίνακας 69 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τήν ἐπιλογή  
τοῦ ὡραρίου γιά τά προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, 

ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.  
Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἐπίπεδο
σπουδῶν   

Ὠράριο  
ἐπιμόρφωσης

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Πρωινές ὧρες 69,8 51,1 30,2 48,9 4,782 1 ,029

8.4.4.5 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν ἐπιλογή τῶν Κληρικῶν 
γιά τήν περίοδο διεξαγωγῆς τῶν προγραμμάτων περι
βαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν 
σπουδῶν τους

Στόν πίνακα 70 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπιλογή τῆς περιόδου διεξαγωγῆς τῶν 
προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τό ἐπί
πεδο τῶν σπουδῶν τους καί γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαν
τικότητας τῶν διαφορῶν. Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα 
γιά τά ὁποῖα προέκυψε στατιστική διαφορά.

Πίνακας 70 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τήν ἐπιλογή 
τῆς περιόδου διεξαγωγῆς τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς 

ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.  
Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἐπίπεδο
σπουδῶν   

Περίοδος  
ἐπιμόρφωσης

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ὅποτε νά ’ναι 62,5 27,1 37,5 72,9 4,558* 1 ,047

*  Δέν πληροῦνται οἱ προϋποθέσεις ἐφαρμογῆς χ2 καί λαμβάνεται ἡ τιμή Fisher’s 
Exact Test.
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Ἀπό τόν παραπάνω πίνακα, φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτερο ποσοστό 
τῶν Κληρικῶν πού εἶναι ΥΕ καί ΔΕ ἀναφέρει ὅτι μπορεῖ νά δηλώσει 
συμμετοχή στά προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης ὅπο
τε νά ’ναι (62,5%), ἐνῶ διαπιστώνεται συγχρόνως διαφοροποίηση 
στούς Κληρικούς σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους γιά τήν 
ἀπάντηση αὐτή (p= .047).

8.4.4.6 Ὑπάρχει διαφοροποίηση στήν ἐπιλογή τῶν Κληρικῶν 
γιά τή διάρκεια διεξαγωγῆς τῶν προγραμμάτων περιβαλ
λοντικῆς ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπου
δῶν τους

Στόν πίνακα 71 ἐμφανίζεται ἡ κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν 
Κληρικῶν ὅσον ἀφορᾶ τή διάρκεια τῶν προγραμμάτων περιβαλλο
ντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους καί 
γίνεται ἔλεγχος τῆς στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν. 
Παρουσιάζονται μόνο τά ἀποτελέσματα γιά τά ὁποῖα προέκυψε 
στατιστική διαφορά.

Πίνακας 71 
Κατανομή τῶν ἀπαντήσεων τῶν Κληρικῶν ὡς πρός τή διάρκεια  

τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης,  
ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.  

Ἔλεγχος στατιστικῆς σημαντικότητας τῶν διαφορῶν.

Ἐπίπεδο
σπουδῶν   

Διάρκεια  
ἐπιμόρφωσης

ΥΕ, ΔΕ ΠΕ Ἔλεγχος  
στατιστικῆς  

σημαντικότητας%

Ναί Ὄχι Ναί Ὄχι χ2 df p

Ἕως 75 ὧρες 46,9 69,4 53,1 30,6 5,477 1 ,019

Ἕως 150 ὧρες 77,8 25,0 22,2 75,0 11,502* 1 ,002

Πάνω ἀπό 150 ὧρες 20,0 65,9 80,0 34,1 4,429 1 ,035

*  Δέν πληροῦνται οἱ προϋποθέσεις ἐφαρμογῆς χ2 καί λαμβάνεται ἡ τιμή 
Fisher’s Exact Test.

Ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν σχετικῶν συχνοτήτων τοῦ παρακάτω 
πίνακα προκύπτει ὅτι, οἱ Κληρικοί πού εἶναι ΥΕ καί ΔΕ, ἐπιλέγουν 
ὡς διάρκεια τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης τήν 
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ἀπάντηση «Ἕως 150 ὧρες» (77,8%), ἐνῶ οἱ Κληρικοί πού εἶναι ΠΕ 
ἐπιλέγουν τήν ἀπάντηση «Πάνω ἀπό 150 ὧρες» (ποσοστό 80,0%).

Μέ βάση τόν ἔλεγχο στατιστικῆς σημαντικότητας παρατηρεῖται 
ὅτι ὑπάρχει διαφοροποίηση στούς Κληρικούς πού ἐπιλέγουν ὡς 
ἀπάντηση «Ἕως 75 ὧρες» (p= .019), «Ἕως 150 ὧρες» (p= .002) καί 
«Πάνω ἀπό 150 ὧρες» (p= .035) ὡς διάρκεια τῶν προγραμμάτων πε
ριβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν 
τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ:  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

9. Συμπεράσματα

Σέ αὐτή τήν ἑνότητα συνοψίζονται τά σημαντικότερα συμπε
ράσματα πού προκύπτουν ἀπό τίς ἀναλύσεις πού παρουσιάστηκαν 
παραπάνω, τόσο ἀπό τήν περιγραφική ὅσο καί ἀπό τήν ἐπαγωγική 
ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων, πάντα μέ βάση τούς σκοπούς καί 
τούς στόχους τῆς ἔρευνας. 

9.1 Συμπεράσματα περιγραφικῆς ἀνάλυσης ἀποτελεσμάτων

Α. Σχετικά μέ τό περιβάλλον:

Στόχος: Ἀνίχνευση γνώσεων, ἀντιλήψεων καί στάσεων τῶν Κληρι
κῶν γύρω ἀπό τό περιβάλλον.

* Σε ὅτι ἀφορᾶ τίς πηγές ἐνημέρωσης, ἐμφανίζεται γιά μιά ἀκόμα 
φορά ὁ καθοριστικός ρόλος τῆς τηλεόρασης, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τήν 
κυριότερη πηγή ἐνημέρωσης σέ θέματα περιβάλλοντος.

* Οἱ Κληρικοί ὑποδεικνύουν τό Κράτος καί τήν Τοπική Αὐτο
διοίκηση ὡς τούς κύρια ὑπεύθυνους γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν δι
αφόρων περιβαλλοντικῶν προβλημάτων. Θεωροῦν τίς οἰκολογικές 
ὀργανώσεις, τήν ἐπιστημονική κοινότητα καί τίς ἐπιχειρήσεις ἐλάχι
στα ὑπεύθυνες.

* Οἱ περισσότεροι Κληρικοί ἀντιμετωπίζουν τή φύση ὡς ἕνα 
σύστημα μέ ἐγγενῆ ἀξία, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικό 
ἀλλά ἁπλά ἕνα κρίκο τοῦ συστήματος αὐτοῦ. Συγχρόνως, κανένας 
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Κληρικός δέν ἀντιλαμβάνεται τήν περιβαλλοντική ἠθική σάν κάτι 
πού ἀφορᾶ ἀποκλειστικά τούς ἄλλους ἀνθρώπους.

* Τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν Κληρικῶν θεωρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρω
πος εἶναι διαχειριστής τοῦ συστήματος, ὁ ὁποῖος θά πρέπει νά εἶναι 
προσεκτικός στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἄλλων ἔμβιων ὄντων καί στήν 
διαχείριση τῶν πηγῶν ἐνέργειας. Ἕνα σημαντικό ἐπίσης ποσοστό, 
ἀντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο ὡς μέλος τοῦ οἰκοσυστήματος μέ πολύ 
μεγάλο ποσοστό εὐθύνης, λόγῳ ἀκριβῶς τῆς ὑπερεκμετάλλευσης 
τοῦ περιβάλλοντος. Ἐλάχιστοι Κληρικοί τοποθέτησαν τόν ἄνθρω
πο ὡς ἕνα ἀνώτερο ὄν, τό ὁποῖο γιά νά μεγιστοποιήσει τήν εὐη
μερία του μπορεῖ νά κάνει ὁτιδήποτε.

* Ἀναφορικά μέ τήν τοπική παράδοση καί τόν πολιτισμό, οἱ Κλη
ρικοί θεώρησαν ὅτι δέν συμβάλλει στή βελτίωση τῆς ποιότητας τοῦ 
περιβάλλοντος, οὔτε στήν περιβαλλοντική εὐαισθητοποίηση, ἐνῶ 
ἀντιθέτως πιστεύουν ὅτι συντελεῖ στή διατήρηση τῆς κοινωνικῆς 
ταυτότητας καί τόν ἐμπλουτισμό τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

* Ὅπως διαγνώστηκε ἀπό τήν πιλοτική ἔρευνα, παρόλο πού οἱ 
Κληρικοί  δέν ἦταν ἐξοικειωμένοι μέ τήν ἔννοια τῆς ἀειφορίας, θεώ
ρησαν ὅτι ἀποδίδεται καλύτερα μέ τίς φράσεις «ὀρθολογική δια χεί
ριση φυσικῶν πόρων», «ποιότητα ζωῆς» καί «προστασία περι βάλ
λοντος».

* Ἀποδόθηκε στή φράση τῆς Γραφῆς «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε 
καὶ κατακυριεύσατε τὴν γῆν» (Γεν. 1, 28) ἀειφορική ἑρμηνεία, ἐνῶ 
δέν θεωρήθηκε ὅτι ἐνέχει τήν ἔννοια τῆς κερδοφόρας ἐκμετάλλευ
σης τῆς φύσης. Ταυτόχρονα, ἡ φράση «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάττειν» 
(Γεν. 2, 15) ἐκτιμήθηκε ὅτι προτρέπει σέ στάση εὐθύνης, προστασίας, 
σεβασμοῦ καί συντήρησης τοῦ περιβάλλοντος.

* Ἀπό τούς Κληρικούς πού ὑποστηρίζουν περιβαλλοντικές δρά
σεις στήν Ἐνορία τους, ἕνα μεγάλο μέρος ἐξ αὐτῶν συμμετέχει σέ 
διά φορες περιβαλλοντικές δράσεις.

* Ἡ συνεργασία μέ ἄλλους φορεῖς κρίνεται ὡς ὁ ἀποτελεσματι
κότερος τρόπος γιά τή συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν προστασία 
τοῦ περιβάλλοντος, μέ τή σύσταση ἐνοριακῶν περιβαλλοντικῶν 
ὁμά  δων νά ἀκολουθεῖ.
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Στόχος: Ἐντοπισμός γνώσεων, ἀντιλήψεων καί στάσεων τῶν Κλη
ρικῶν γιά τά ὑπάρχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα στήν περιοχή 
καί τόν χῶρο πού δραστηριοποιοῦνται (Ἐνορία).

* Σέ πιθανή ἀντιπεριβαλλοντική συμπεριφορά οἱ περισσότεροι 
συμμετέχοντες δήλωσαν ὅτι θά προσπαθήσουν νά ἐξηγήσουν στόν 
συν άνθρωπό τους πού προέβη σέ αὐτήν ποιό εἶναι τό λάθος του 
κα θώς καί τίς ἐπιπτώσεις πού θά προκύψουν τόσο στόν ἴδιο ὅσο καί 
στό ἴδιο τό περιβάλλον.

* Οἱ Κληρικοί θεωροῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία (στό σύνολό της) μπο
ρεῖ νά συμβάλει στήν ἀντιμετώπιση τῶν περιβαλλοντικῶν προβλη
μάτων ἀπό μέτρια ἕως ἀρκετά.

* Ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα στά Δωδε
κάνησα ἀποτελεῖ ἡ διαχείριση τῶν σκουπιδιῶν, μέ τό πρόβλημα 
τῆς ἔλλειψης νεροῦ νά παραμένει καί αὐτό στήν πρώτη γραμμή ἐν
διαφέροντος, ἀφοῦ τά περισσότερα νησιά τῆς περιοχῆς ἀντιμετω
πίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

* Σέ μέτριο βαθμό, οἱ Κληρικοί ἀντιλαμβάνονται καί ἀξιολογοῦν 
καταστάσεις καί πρακτικές στήν περιοχή καί τόν χῶρο πού δραστη
ριοποιοῦνται, οἱ ὁποῖες ὡς ἐπί τό πλεῖστον, προκαλοῦν παρενέργει
ες στό ἀστικό καί φυσικό περιβάλλον.

Β. Σχετικά μέ τόν θεσμό τῆς «Διά βίου Μάθησης»  
καί ἐπιμόρφωσης γενικά:

Στόχος: Ὁ ἐντοπισμός τῶν γνώσεων καί τῶν στάσεων ἔναντι τοῦ 
θε σμοῦ τῆς «Διά βίου Μάθησης» καί ἐπιμόρφωσης καί ἡ διερεύ
νηση τῶν ἐπιμορφωτικῶν ἀναγκῶν τῶν Κληρικῶν.

* Οἱ περισσότεροι Κληρικοί θεωροῦν ὅτι ἔχουν κατά μέσο ὅρο 
μέτρια ἕως ἀρκετά ἐπαρκεῖς γνώσεις ὥστε νά ἀνταπεξέλθουν στό 
λειτούργημά τους.

* Ἕνα ἱκανοποιητικό ποσοστό Κληρικῶν γνωρίζει γιά τά ἐπιμορ
φωτικά προγράμματα στά πλαίσια τοῦ θεσμοῦ «Διά βίου Μάθηση», 
ἐνῶ σχεδόν οἱ μισοί ἀπό αὐτούς πού γνωρίζουν, ἔχουν συμμετάσχει 
σέ κάποιο, κρίνοντας ὅτι ἦταν χρήσιμο ἀπό ἀρκετά ἕως πολύ.

* Οἱ περισσότεροι ἐρωτηθέντες θεώρησαν ὅτι παράγοντες ὅπως 
«Ἡ σωστή ὑποστήριξη/καθοδήγηση τοῦ ποιμνίου μου»,  «Ὁ σύνθε
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τος ρόλος μου ὡς Κληρικός στή σύγχρονη κοινωνία» καί «Οἱ ἐξελίξεις 
πού σχετίζονται μέ τά διοικητικά, λειτουργικά καί ποιμαντικά μου 
καθήκοντα» διαμορφώνουν κατά μέσο ὅρο ἀπό ἀρκετά ἕως πολύ 
τήν ἀνάγκη γιά διαρκῆ ἐπιμόρφωση.

Εἰδικότερα γιά τήν περιβαλλοντική ἐπιμόρφωση:

Στόχος: Ἡ καταγραφή τῆς ἐνημέρωσης διεξαγωγῆς, τῶν στάσε
ων καί κινήτρων συμμετοχῆς σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης καί ὁ προσδιορισμός τῆς μορφῆς, τοῦ τόπου καί 
τοῦ χρόνου παρακολούθησης τῶν προγραμμάτων περιβαλλον
τικῆς ἐπιμόρφωσης.

* Φαίνεται ὅτι ὑπάρχει ἄγνοια γιά τήν ὕπαρξη προγραμμάτων 
περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἄρα καί ἡ συμμετοχή σέ αὐτά κρίνε
ται ἀμελητέα. Ἀντιθέτως, τό ἐνδιαφέρον τῶν Κληρικῶν γιά μελλον
τική συμμετοχή σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης 
εἶναι ἀρκετά μεγάλο, εἴτε γνωρίζουν, εἴτε δέν γνωρίζουν γιά τήν 
ὕπαρξη τέτοιων προγραμμάτων.

* Διαπιστώνεται ὅτι οἱ Κληρικοί ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν σέ 
προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης κυρίως γιά ἐγκυρότε
ρη πληροφόρηση καί γνώση γύρω ἀπό τό περιβάλλον, προκειμένου 
στή συνέχεια νά ἀποκτήσουν ἱκανότητες προσέγγισης τῶν δια
φόρων περιβαλλοντικῶν ζητημάτων καί νά ὀργανώσουν στόν χῶρο 
τῆς διακονίας τους σχετικές ποιμαντικές δράσεις.

* Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ τή μορφή καί τόν χρόνο περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης, ἐπιλέγονται οἱ ἡμερίδες ἐπιμόρφωσης, ἐνισχύοντας 
ἔτσι καί τήν ὑποστήριξη τοῦ θεσμοῦ, καθώς καί οἱ περιβαλλοντικοί 
περίπατοι/ἐπισκέψεις. Παρόλο πού ἡ ἐπιθυμία τῶν Κληρικῶν γιά 
τίς ἡμέρες, ὧρες, περιόδους καί διάρκεια τῶν προγραμμάτων περι
βαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης ἔχει ἐκφραστεῖ, γιά τόν ἐνδεχόμενο προ
γραμματισμό θά ληφθοῦν ὑπόψη καί ἄλλοι ἐξωγενεῖς παράγοντες 
(π.χ. οἱ δυνατότητες τῆς παρουσίας τῶν ἐπιμορφωτῶν).
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      9.2 Συμπεράσματα ἐπαγωγικῆς ἀνάλυσης ἀποτελεσμάτων

       Α. Σχετικά μέ τό περιβάλλον:

Στόχος: Ἀνίχνευση γνώσεων καί ἀντιλήψεων καί στάσεων τῶν Κλη
ρικῶν γύρω ἀπό τό περιβάλλον.

* Ὅσον ἀφορᾶ τίς πηγές περιβαλλοντικῆς ἐνημέρωσης (τηλεόρα
ση, βιβλία, ἐφημερίδες/περιοδικά, διαδίκτυο καί ὁμιλίες/διαλέξεις)  
πού ἐπιλέγουν οἱ Κληρικοί, ἐντοπίζεται διαφοροποίηση σέ σχέση μέ 
τήν ἡλικία τους, τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας πού ὑπηρετοῦν, τά 
ἔτη ὑπηρεσίας τους καί τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.

Πιό συγκεκριμένα, οἱ μεγαλύτεροι σέ ἡλικία Κληρικοί χρησιμο
ποιοῦν περισσότερο τά βιβλία, τίς ἐφημερίδες καί τά περιοδικά, 
ἐνῶ οἱ νεότεροι προτιμοῦν τό διαδίκτυο. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται καί 
ἀπό τήν προτίμηση τῶν  Κληρικῶν πού ἔχουν περισσότερα ἀπό 15 
χρόνια ὑπηρεσίας, ἀφοῦ ἐπιλέγουν τήν τηλεόραση καί τά βιβλία, 
ἐνῶ, σέ ἀντίθεση μέ τούς Κληρικούς πού ἔχουν κάτω ἀπό 15 χρόνια, 
ἀπορρίπτουν σέ μεγάλο βαθμό τό διαδίκτυο. Ἐπίσης, τό διαδίκτυο 
ἀπορρίπτουν οἱ Κληρικοί τῶν ἡμιαστικῶν καί ἀγροτικῶν περιοχῶν, 
καθώς καί οἱ ἀπόφοιτοι ὑποχρεωτικῆς καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευ
σης (στό ἑξῆς ΥΕ καί ΔΕ). Οἱ Κληρικοί τῶν ἀστικῶν περιοχῶν οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν πτυχίο Πανεπιστημίου (στό ἑξῆς ΠΕ) προτιμοῦν ὡς 
πηγή περιβαλλοντικῆς ἐνημέρωσης τίς ὁμιλίες καί διαλέξεις.

* Ὅσον ἀφορᾶ τόν βαθμό συμφωνίας τῶν Κληρικῶν σέ προτάσεις 
σχετικές μέ τό περιβάλλον, ἐντοπίζεται διαφοροποίηση σέ σχέση μέ τήν 
ἡλικία τους, τά ἔτη ὑπηρεσίας τους καί τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.

Εἰδικότερα, οἱ νεότεροι στήν ἡλικία καί μέ λιγότερα χρόνια ὑπη
ρεσίας Κληρικοί συμφωνοῦν περισσότερο μέ τήν πρόταση «Ἐν
θαρρύνουμε μέ κάθε τρόπο τούς ἄλλους γιά τήν προστασία τοῦ πε
ρι βάλλοντος», μέ τήν ὁποία συμφωνοῦν περισσότερο καί οἱ ΠΕ 
Κλη ρικοί. Ἀκόμη, ἡ πρόταση «Ἡ ἀνάπτυξη περιβαλλοντικῆς συνεί
δησης θεωρεῖται ἀναγκαία γιά τήν ποιότητα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου» 
συγκεντρώνει καί τό μεγαλύτερο κατά μέσο ὅρο ποσοστό συμ
φωνίας τῶν Κληρικῶν ΠΕ πού ἔχουν λιγότερα χρόνια ὑπηρεσίας. 
Ἐπίσης, οἱ Κληρικοί πού ἔχουν κάτω ἀπό 15 χρόνια ὑπηρεσίας συμ
φωνοῦν περισσότερο μέ τήν πρόταση «Τά Δωδεκάνησα ἀντιμετω
πίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα».
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* Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν γιά 
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἐπηρεάσει θετικά καί 
ἐνεργά γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, σέ σχέση μέ τήν ἡλι
κία, τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας καί τά ἔτη ὑπηρεσίας τους.

Εἰδικότερα, οἱ νεώτεροι στήν ἡλικία Κληρικοί ἐπιλέγουν τό κήρυγ
μα καί τήν κατήχηση, αὐτοί πού ὑπηρετοῦν σέ ἡμιαστικές καί ἀγρο
τικές Ἐνορίες τά συνέδρια καί τίς ἡμερίδες, ἐνῶ ὅσοι ἔχουν πάνω ἀπό 
15 χρόνια ὑπηρεσίας προτιμοῦν τή συνεργασία μέ ἄλλους φορεῖς.

* Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἀπαντήσεις πού ἐπιλέγουν οἱ Κληρικοί γιά τήν 
σημασία τῆς φράσης «ἐργάζεσθαι καί φυλάττειν», ὑπάρχει διαφορο
ποίηση σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.

Συγκεκριμένα, στούς ΠΕ Κληρικούς, παρατηρεῖται μεγαλύτερος 
βαθμός συμφωνίας σέ σχέση μέ τούς Κληρικούς ΥΕ καί ΔΕ.

Στόχος: Ἐντοπισμός γνώσεων, ἀντιλήψεων καί στάσεων τῶν Κλη
ρικῶν γιά τά  ὑπάρχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα στήν περιο
χή καί τόν χῶρο πού δραστηριοποιοῦνται (Ἐνορία).

* Ὑπάρχει διαφοροποίηση στόν βαθμό ἱκανοποίησης τῶν Κληρι
κῶν γιά τίς προσπάθειες τῆς Ἐκκλησίας νά συμβάλει στήν ἀντιμε
τώπιση τῶν περιβαλλοντικῶν προβλημάτων ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία 
τους. Συγκεκριμένα, ἐντοπίζεται μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας 
στούς νεότερους Κληρικούς σέ σχέση μέ τούς μεγαλύτερους σέ ἡλι κία.

* Διαφοροποιοῦνται στίς ἀπαντήσεις τους οἱ Κληρικοί σχετικά μέ 
καταστάσεις πού φαίνεται νά δημιουργοῦν περιβαλλοντικά ζητήμα
τα στούς χώρους τῶν Ἱ. Ναῶν ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους. Εἰδικότε
ρα, γιά τήν πρόταση «Οἱ Ναοί καί τά ἄλλα κτίρια τῶν Ἐκκλησιῶν 
δέν εἶναι τόσο φιλικά πρός τό περιβάλλον («πράσινα» ἤ ἀειφορικά 
κτίρια)», ὅσοι Κληρικοί εἶναι κάτω τῶν 50 ἐτῶν ἔχουν μεγαλύτερο 
βαθμό συμφωνίας σέ σχέση μέ αὐτούς πού εἶναι ἄνω τῶν 50 ἐτῶν.

* Ὅσον ἀφορᾶ τά περιβαλλοντικά προβλήματα πού ἐντοπίζουν 
στήν Ἐνορία τους οἱ Κληρικοί, παρουσιάζεται διαφοροποίηση σέ 
σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας πού ὑπηρετοῦν, τά ἔτη ὑπη
ρεσίας τους καί τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.

Πιό συγκεκριμένα, οἱ Κληρικοί πού ὑπηρετοῦν σέ Ἐνορίες τῆς 
ὑπαίθρου ἐντοπίζουν προβλήματα ἀπό τήν ἔλλειψη νεροῦ, τήν μό
λυνση τῆς ἀκτογραμμῆς καί τήν ρύπανση τοῦ ἐδάφους ἀπό τίς 
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ἀγρο τικές καλλιέργειες, μέ τό τελευταῖο νά συμφωνοῦν καί  οἱ  Κλη
ρικοί πού ἔχουν κάτω ἀπό 15 χρόνια ὑπηρεσίας. Ἐπίσης, περισσότε
ρο οἱ Κληρικοί ΠΕ ἐντοπίζουν προβλήματα στό περιβάλλον ἀπό 
τήν ραγδαία τουριστική ἀνάπτυξη.

      Β. Σχετικά μέ τόν θεσμό τῆς «Διά βίου Μάθησης»  
καί ἐπιμόρφωσης γενικά:

Στόχος: Ὁ ἐντοπισμός τῶν γνώσεων καί τῶν στάσεων ἔναντι τοῦ 
θε σμοῦ τῆς «Διά βίου Μάθησης» καί ἐπιμόρφωσης καί ἡ διερεύ
νηση τῶν ἐπιμορφωτικῶν ἀναγκῶν τῶν Κληρικῶν.

* Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν ὅσον 
ἀφορᾶ τόν βαθμό ἐπάρκειας τῶν γνώσεών τους, προκειμένου νά 
ἀνταπεξέλθουν στό λειτούργημά τους σέ σχέση μέ τήν ἀστικότη
τα τῆς Ἐνορίας τους, ἀφοῦ οἱ ΠΕ Κληρικοί καί ὅσοι ὑπηρετοῦν 
σέ ἀστικές Ἐνορίες ἔχουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σέ σχέση 
μέ τούς ΥΕ καί ΔΕ καί μέ αὐτούς πού ὑπηρετοῦν σέ Ἐνορίες τῆς 
ὑπαίθρου ἀντίστοιχα.

* Ὅσον ἀφορᾶ τίς δηλώσεις στίς ὁποῖες ἀπεικονίζονται οἱ ἀπόψεις 
τῶν Κληρικῶν γιά τίς καταστάσεις πού διαμορφώνουν τήν ἀνάγκη 
γιά διαρκῆ ἐπιμόρφωση, ἐντοπίζεται διαφοροποίηση σέ σχέση μέ 
τήν ἡλικία τους, τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας πού ὑπηρετοῦν καί 
τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.

Εἰδικότερα, μέ τήν ἄποψη «Τά οἰκονομικά κίνητρα (ἐπιδοτούμε
να προγράμματα)» συμφωνοῦν περισσότερο οἱ μεγαλύτεροι σέ 
ἡλικία Κληρικοί σέ σχέση μέ τούς νεώτερους. Ἐπίσης, οἱ Κληρικοί 
τῶν ἀστικῶν περιοχῶν ἐνστερνίζονται περισσότερο τίς ἀπόψεις 
«Ἡ ἀπόκτηση πρόσθετων προσόντων γιά τήν ὑπηρεσιακή μου 
ἀναβάθμιση» καί «Ἡ εὐκαιρία γιά τήν κοινωνική μου ἀναγνώρι
ση» σέ σχέση μέ τούς ὁμολόγους τους πού ὑπηρετοῦν στήν ὕπαι
θρο. Ἀκόμα, οἱ ἀπόψεις «Ὁ σύνθετος ρόλος μου ὡς Κληρικός στή 
σύγχρονη κοινωνία» καί «Ἡ προσωπική ἠθική ἱκανοποίηση» συγ
κεντρώνουν τό μεγαλύτερο κατά μέσο ὅρο ποσοστό συμφωνίας 
στούς Κληρικούς ΠΕ σέ σχέση μέ τούς ΥΕ καί ΔΕ.

* Διαφοροποιοῦνται στίς ἀπαντήσεις τους οἱ Κληρικοί ὅσον 
ἀφορᾶ τόν βαθμό συμφωνίας τους μέ προτάσεις σχετικές μέ τήν 
ἐπι μόρφωση ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους καί τήν ἀστικότητα τῆς 
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Ἐνο ρίας πού ὑπηρετοῦν.
Πιό συγκεκριμένα, οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλικία Κληρικοί συμ

φωνοῦν περισσότερο μέ τήν πρόταση «Ἡ ἔλλειψη χρόνου ἀπο
τελεῖ ἐμπόδιο γιά τήν ἐπιμόρφωσή μου», σέ σχέση μέ τούς νεώτε
ρους. Ἐπίσης, οἱ προτάσεις «Θέλω νά συμμετέχω σέ προγράμματα 
ἐπιμόρφωσης στό μέλλον» καί «Θέλω νά συμβάλω ἐνεργητικά στή 
διαμόρφωση τοῦ σκοποῦ, τῶν στόχων καί τοῦ περιεχομένου τῆς 
ἐπιμόρφωσης» συγκεντρώνουν καί τό μεγαλύτερο κατά μέσο ὅρο 
πο σοστό συμφωνίας τῶν Κληρικῶν πού ὑπηρετοῦν σέ ἀστικές Ἐνο
ρίες σέ σχέση μέ αὐτούς πού ὑπηρετοῦν στήν ὕπαιθρο.

* Ὅσον ἀφορᾶ τά γνωστικά ἀντικείμενα στά ὁποῖα θά ἐπιθυ
μοῦσαν νά ἐπιμορφωθοῦν οἱ Κληρικοί, ἐντοπίζεται διαφοροποίηση 
σέ σχέση μέ τήν ἡλικία τους, τά ἔτη ὑπηρεσίας τους καί τό ἐπίπεδο 
τῶν σπουδῶν τους.

Εἰδικότερα, οἱ νεώτεροι σέ ἡλικία Κληρικοί προτιμοῦν περισσότε
ρο τήν Ψυχολογία/Συμβουλευτική, τούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές 
καί τά Φιλολογικά/Ἀρχαῖα/Γλώσσα σέ σχέση μέ τούς μεγαλύτερους. 
Οἱ ΥΕ καί ΔΕ Κληρικοί ἐπιλέγουν σέ μεγαλύτερο βαθμό ἀπό τούς ΠΕ 
τό Θεολογικό/Ποιμαντικό, ἐνῶ ὑπάρχει ταύτιση στήν ἐπιλογή τῆς 
Ψυχολογίας/Συμβουλευτικῆς. Ἀντιθέτως, οἱ ΠΕ Κληρικοί προτιμοῦν 
περισσότερο ἀπό τούς ΥΕ καί ΔΕ τήν Περιβαλλοντική Ἐκπαίδευση 
καί Περιβαλλοντική Ἠθική, μέ τήν τελευταία ἐπιλογή νά συμφωνεῖ 
καί τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Κληρικῶν πού ἔχουν τά περισσότερα 
χρόνια ὑπηρεσίας σέ σχέση μέ αὐτούς πού ἔχουν λιγότερα.

Γιά τήν περιβαλλοντική ἐπιμόρφωση:

Στόχος: Ἡ καταγραφή τῆς ἐνημέρωσης διεξαγωγῆς, τῶν στάσε
ων καί κινήτρων συμμετοχῆς σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης καί ὁ προσδιορισμός τῆς μορφῆς, τοῦ τόπου καί 
τοῦ χρόνου παρακολούθησης τῶν προγραμμάτων περιβαλλον
τικῆς ἐπιμόρφωσης.

* Ὑπάρχει διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν ὅσον 
ἀφορᾶ τήν ἐνημέρωσή τους γιά τή διεξαγωγή προγραμμάτων περι
βαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας 
τους καί τό ἐπίπεδο σπουδῶν τους.

Συγκεκριμένα, τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν Κληρικῶν ΠΕ εἶναι 
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ἐνημερωμένο γιά τή διεξαγωγή προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης σέ σχέση μέ τούς ΥΕ καί ΔΕ. Ἀπό τά ποσοστά φαίνε
ται ὅτι τόσο οἱ Κληρικοί πού ὑπηρετοῦν σέ ἡμιαστικές/ἀγροτικές 
Ἐνορίες ὅσο καί οἱ ΥΕ καί ΔΕ δέν γνωρίζουν καί δέν ἔχουν πληρο
φορηθεῖ ἐπαρκῶς γιά τήν ὕπαρξη προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς 
ἐπιμόρφωσης.

* Ὅσον ἀφορᾶ τίς αἰτίες καί τούς λόγους γιά τούς ὁποίους οἱ Κλη
ρικοί θά συμμετεῖχαν σέ προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφω
σης, ἐντοπίζεται διαφοροποίηση σέ σχέση μέ τήν ἀστικότητα τῆς 
Ἐνορίας πού ὑπηρετοῦν καί τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.

Εἰδικότερα, μέ τήν ἄποψη «Τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκου
μενικοῦ Πατριαρχείου» συμφωνοῦν περισσότερο οἱ Κληρικοί τῶν 
ἀστικῶν περιοχῶν. Ἐπίσης, οἱ ΥΕ καί ΔΕ Κληρικοί συμφωνοῦν πε
ρισσότερο μέ τήν ἄποψη «Γιά ἐγκυρότερη πληροφόρηση καί γνώση»  
σέ σχέση μέ τούς Κληρικούς ΠΕ. 

* Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ τή μορφή, τό ὡράριο, τήν περίοδο καί τή 
διάρκεια τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, παρα
τηρεῖται μιά διαφοροποίηση στίς ἀπαντήσεις τῶν Κληρικῶν ἀνάλο
γα μέ τήν ἡλικία τους, τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας πού ὑπηρετοῦν, 
τά ἔτη ὑπηρεσίας τους καί τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν τους.

Πιό συγκεκριμένα, ὅσον ἀφορᾶ τή μορφή τῆς ἐπιμόρφωσης, οἱ 
μεγαλύτεροι σέ ἡλικία Κληρικοί προτιμοῦν περισσότερο τίς ἡμερίδες/
συνέδρια/διαλέξεις, ὅπως καί αὐτοί πού ὑπηρετοῦν σέ Ἐνορίες τῆς 
ὑπαίθρου. Ἀντιθέτως, οἱ νεώτεροι Κληρικοί, ἐπιλέγουν περισσότερο 
τίς περιβαλλοντικές δράσεις καί ἕνα μικτό σύστημα ἐπιμόρφωσης, 
τό ὁποῖο προτιμοῦν ὡς ἐπί τό πλεῖστον καί οἱ ΠΕ Κληρικοί πού 
ἐπιλέγουν ἐπίσης καί τή δημιουργία ὁμάδων ἐργασίας γιά τήν πε
ριβαλλοντική ἐπιμόρφωση. Τίς πρωινές ὧρες γιά τή διεξαγωγή τῶν 
προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης προτιμοῦν περισ
σότερο οἱ Κληρικοί πού ὑπηρετοῦν σέ ἡμιαστικές Ἐνορίες καθώς 
καί οἱ ΥΕ καί ΔΕ, οἱ δέ τελευταῖοι μποροῦν χωρίς πρόβλημα νά 
συμμετάσχουν σέ κάποιο πρόγραμμα ὅποτε νά ’ναι, σέ ἀντίθεση 
μέ τούς ΠΕ Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἀπορρίπτουν στήν πλειοψηφία 
τους αὐτή τήν ἐπιλογή. Ὅσον ἀφορᾶ τή διάρκεια διεξαγωγῆς τῶν 
προγραμμάτων, μέχρι 30 ὧρες προτιμοῦν περισσότερο οἱ Κληρικοί 
μεγαλύτερης ἡλικίας. Οἱ Κληρικοί ΥΕ καί ΔΕ ἐπιθυμοῦν ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον τά προγράμματα μέχρι 150 ὧρες, σέ ἀντίθεση μέ τούς ΠΕ, 
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οἱ ὁποῖοι ἐπιλέγουν προγράμματα διάρκειας πάνω ἀπό 150 ὧρες, 
πού συνήθως εἶναι ἐπιδοτούμενα καί πιστοποιημένα.

   9.3 Συζήτησηπροτάσεις

Ἡ παροῦσα ἐρευνητική προσπάθεια εἶχε ὡς σκοπό νά καταγράψει 
σέ μιά συγκεκριμένη χρονική στιγμή τίς ἀπόψεις τῶν Κληρικῶν τῆς 
Δωδεκανήσου σέ περιβαλλοντικά θέματα, ἀναδεικνύοντας τόσο τίς 
γενικότερες ἐπιμορφωτικές τους ἀνάγκες ὅσο καί αὐτές στό πλαίσιο 
τῆς περιβαλλοντικῆς ἐκπαίδευσης. Βεβαίως, τό ἐρευνητικό ἐργαλεῖο 
σχεδιάστηκε μέ τέτοιο τρόπο ὥστε νά μήν ἀποτελεῖ τήν ἀποτύπω
ση τῆς γνωστικῆς ἱκανότητας τῶν Κληρικῶν σέ περιβαλλοντικά καί 
ἐπιμορφωτικά θέματα, ἀφοῦ ἡ καταγραφή τῆς γνώσης καθεαυτῆς 
δέν συνιστᾶ τόν σκοπό τῆς ἔρευνας.

Ὅπως ἤδη ἔχει ἀναφερθεῖ, ἡ ἔλλειψη βιβλιογραφίας, συναφῶν 
ἐρευνῶν καί ἐργασιῶν, δυσκολεύει τή διεξαγωγή μιᾶς οὐσιαστικῆς 
συζήτησης ἐπί τῶν εὑρημάτων τῆς παρούσας ἔρευνας. Τό γεγονός 
αὐτό διαπιστώθηκε καί στήν ἀδυναμία διατύπωσης διερευνητικῶν
ὑποθετικῶν ἐρωτημάτων.

Ἀπό τά παραπάνω συμπεράσματα τῆς ἔρευνας ἀπορρέει ὅτι, παρά 
τίς ὅποιες διαφοροποιήσεις στήν ἡλικία, τήν ἀστικότητα τῆς Ἐνορίας, 
τά ἔτη ὑπηρεσίας καί τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν, οἱ Κληρικοί φαίνεται 
νά εἶναι ἀρκετά εὐαισθητοποιημένοι στά ζητήματα τοῦ περιβάλλον
τος, ἀφοῦ στά πλαίσια ἑνός ἰδιώνυμου ἀνθρωποκεντρισμοῦ, θεωροῦν 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέν διαφορετικός, ὅμως δέν εἶναι διχασμένος 
καί ἀποκομμένος ἀπό τήν ὑπόλοιπη Δημιουργία, νά ἐπιστρέψει δέ στή 
φύση, ὡς ἕνα μέρος της καί ὄχι ὡς κυρίαρχος δυνάστης.

Οἱ Κληρικοί, προσδίδοντας ἐγγενῆ ἀξία στή φύση, θεωροῦν τόν 
ἄνθρωπο οἰκονόμο τοῦ Θεοῦ, φύλακα καί ὑπεύθυνο διαχειριστή τῆς 
κτίσης. Ἑρμηνεύοντας τόν ὅρο «ἀειφορία», πιστεύουν στήν ὀρθο
λογική διαχείριση τῶν φυσικῶν πόρων στά πλαίσια τῆς διαγενεακῆς 
ἀλληλεγγύης, ἀφοῦ ἀκόμη καί ἡ φράση τῆς Γραφῆς «αὐξάνεσθε καὶ 
πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς»  
(Γεν. 1, 28) θεωροῦν ὅτι σημαίνει ἀειφορική διαχείριση τῶν ἀγαθῶν.

Οἱ συμμετέχοντες στήν ἔρευνα Ἐφημέριοι τῶν Δωδεκανήσων 
δείχνουν μιά ἱκανότητα ἀναγνώρισης τῶν ὑπαρχόντων ἀλλά καί 
τῶν κατά καιρούς ἀναφυόμενων περιβαλλοντικῶν προβλημάτων, 
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τά ὁποῖα καί ἐντοπίζουν κυρίως ἔξω ἀπό τόν χῶρο τῶν Ἐκκλησιῶν. 
Οἱ περισσότεροι θά ὑποστήριζαν διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις 
στήν Ἐνορία τους, ἀλλά ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐπιζητοῦν τή συνερ
γασία τῆς Ἐκκλησίας μέ ἄλλους ἁρμόδιους φορεῖς, οἱ ὁποῖοι κατα
δεικνύονται ὡς οἱ κύρια ὑπεύθυνοι γιά τήν ἀντιμετώπιση περιβαλ
λοντικῶν ζητημάτων. Ἡ συνεχής, ἔγκυρη πληροφόρηση καί γνώση 
τῶν Κληρικῶν, θά τούς καταστήσει περισσότερο ἱκανούς νά συνει
δητοποιήσουν τήν πραγματικότητα τῶν περιβαλλοντικῶν ἀλλαγῶν 
καί νά τούς δώσει τή δύναμη τῆς ἐπιλογῆς.

Ὅσον ἀφορᾶ τόν θεσμό τῆς «Διά βίου Μάθησης» καί τά ἐπιμορ
φωτικά προγράμματα, οἱ Κληρικοί φαίνεται νά γνωρίζουν γιά τήν 
ὕπαρξή τους καί νά εἶναι ἐνημερωμένοι καί πεπεισμένοι γιά τήν 
ἐκπαιδευτική τους ἀξία, παρόλο πού ἀρκετοί δέν ἔχουν συμμετάσχει 
σέ κάποιο πρόγραμμα. Σέ ἕνα πληθυσμό ὅπου τά 2/3 εἶναι ὑποχρεω
τικῆς καί μέσης ἐκπαίδευσης, ὅπου οἱ ἴδιοι οἱ Κληρικοί ἀναγνωρίζουν 
μιά μετριότητα στήν ἐπάρκεια τῶν γνώσεών τους προκειμένου νά 
ἀνταπεξέλθουν στό λειτούργημά τους εἶναι θετικό τό ὅτι ὑπάρχει ἡ 
ἐπιθυμία γιά συμμετοχή σέ ἐπιμορφωτικά προγράμματα.

Εἰδικότερα, στά πλαίσια τῆς περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, 
ὑπάρχει μέν ἄγνοια ἀπό μέρους τῶν Κληρικῶν γιά τή διεξαγωγή 
τέτοιων προγραμμάτων, ὅμως καταγράφεται μιά δυναμική συμμε
τοχῆς σέ αὐτά στό μέλλον, κυρίως γιά λόγους ἔγκυρης πληροφόρη
σης, ἀλλά καί ἱκανότητας προσέγγισης καί ἀντιμετώπισης περιβαλ
λοντικῶν ζητημάτων. Οἱ ἐπεκφρασμένες ἐπιθυμίες τῶν Κληρικῶν 
γιά τή μορφή, ὡρολόγιο πρόγραμμα, χρονική περίοδο καί διάρκεια 
τῶν προγραμμάτων περιβαλλοντικῆς ἐπιμόρφωσης, ἔχοντας ἀπο
τυπωθεῖ στήν ἔρευνα, δέν φαίνεται νά διαφέρουν ἀπό τά παραδοσια
κά μοντέλα ἐπιμόρφωσης. Μέ δεδομένο βεβαίως τήν νησιωτικότητα 
τῆς περιοχῆς τῶν Δωδεκανήσων, ἡ ὅποια ἐπιθυμία τῶν Κληρικῶν 
θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά συνεκτιμηθεῖ καί μέ τή δυνατότητα προ
γραμματισμοῦ τέτοιων σεμιναρίων ὅσον ἀφορᾶ τήν φυσική πα
ρουσία τῶν ἐπιμορφωτῶν, ἀλλά καί μέ τή χρήση τοῦ κατάλληλου 
ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία μέ αἰχμή τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στή γενικότε
ρη προσπάθεια περιβαλλοντικῆς εὐαισθητοποίησης, ἔχει ἀναπτύξει 
μιά ἀξιόλογη καί πρωτοποριακή οἰκολογική δραστηριότητα. Ἀπο
μένει πλέον ἡ ἀνάγκη γιά ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν καί δράσεων ἀπό 
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πλευρᾶς τῶν κατά τόπους ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν καί Ἐνοριῶν 
πού μποροῦν ἄμεσα νά δραστηριοποιηθοῦν ὑλοποιώντας στήν 
πράξη συμπεράσματα καί κατευθυντήριες γραμμές. Ἡ θεσμοθέτηση 
διαφόρων κάθε φορά συντονισμένων δράσεων καί ἡ διαμέσου τῶν 
τοπικῶν Μητροπόλεων ἀποστολή ἐτήσιας ἀναφορᾶς πεπραγμένων 
(προόδου καί δράσεων) πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, θά πε
ριέβαλε τήν ὅλη προσπάθεια μέ ἕνα μανδύα ἐπισημότητας καί «ὑπο
χρεωτικῆς» ἐνεργοποίησης τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας.

Ὅπως εἰπώθηκε στό 1ο κεφάλαιο, οἱ Μητροπολίτες εἶναι οἱ 
ὑπεύθυνοι τοῦ συνολικοῦ ποιμαντικοῦ καί διοικητικοῦ ἔργου πού 
ἐπιτελεῖται στήν ἐπαρχία τους. Ἡ διερεύνηση λοιπόν τῶν ἀπόψε
ων καί τῶν προθέσεων τῶν Μητροπολιτῶν γιά περιβαλλοντικά καί 
ἐπιμορφωτικά ζητήματα θά εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, ἐάν μάλιστα 
συγκρίνονταν καί μέ τά ἀποτελέσματα τῆς παρούσας ἔρευνας. Ἡ ἀπό 
μέρους τῶν Μητροπολιτῶν προτροπή καί παρότρυνση τῶν Κλη
ρικῶν τόσο γιά τήν ἐφαρμογή καλῶν περιβαλλοντικῶν πρακτικῶν 
στίς Ἐνορίες τους, ὅσο καί γιά τή συμμετοχή σέ ἐπιμορφωτικά σε
μινάρια, μέ τήν παράλληλη θέσπιση τῶν κατάλληλων κινήτρων, θά 
μποροῦσε νά ἀποφέρει θετικά ἀποτελέσματα στήν εὐαισθητοποίη
ση τῶν ἴδιων τῶν Κληρικῶν ἀλλά καί τῶν ἐνοριτῶν τους, καθώς καί 
στήν αὔξηση τῆς συμμετοχῆς τους σέ προγράμματα ἐπιμόρφωσης.

Ἡ ἔρευνα ἔδειξε ὅτι οἱ Κληρικοί –ὅπως ὅλοι οἱ ἐνήλικοι ἐκπαι
δευόμενοι– δέν ἔχουν τίς ἴδιες ἀνάγκες ἐπιμόρφωσης ἀφοῦ διάφοροι 
παράγοντες ὅπως τό μορφωτικό ἐπίπεδο, ὁ ἰδιαίτερος τομέας δια
κονίας καί τά ἔτη ὑπηρεσίας, τίς διαφοροποιοῦν σέ μεγάλο βαθμό. 
Μιά ἐπιμόρφωση πού πραγματοποιεῖται μέ προκαθορισμένους 
στόχους καί περιεχόμενο, ἐρήμην τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν συμ
μετεχόντων Κληρικῶν καί τῶν συγκεκριμένων ἐπιμορφωτικῶν 
ἀναγκῶν τους εἶναι πολύ πιθανό νά ἔχει περιορισμένη ἀποτελεσμα
τικότητα.

Εἶναι ἑπομένως πολύ σημαντική ἡ συνεχής διερεύνηση τῶν ἐπι
μορφωτικῶν ἀναγκῶν τῶν Κληρικῶν, βάσει ἑνός ὁλοκληρωμένου 
μοντέλου, τό ὁποῖο θά ἐφαρμόζεται συστηματικά καί σχεδιασμένα 
ἀπό τίς ὑπεύθυνες γιά θέματα ἐπιμορφώσεως ὑπηρεσίες τῆς Ἐκ
κλησίας. 
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ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς 

Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

«Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» (1845-2015)

Τό τριήμερο τοῦ Δεκαπενταύγουστου (14-15-16 Αὐγούστου 2015) 
ἑορτάστηκαν πανηγυρικά τά ἑκατόν ἑβδομήντα χρόνια ἀπό τήν 
ἀνέ γερση (1845) τῆς Μεγάλης Κεντρικῆς Ἐκκλησίας Μενετῶν Καρ-
πάθου, πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου1. 

Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, 14 Αὐγούστου 2015, ἔγινε Μέγας 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κυρίου Ἀμβροσίου. Τόν Μητρο-
πολίτη κύριο Ἀμβρόσιο πλαισίωσαν ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως, Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐπιφάνιος, ὁ Ἱερέας τοῦ Ναοῦ κ. 
Γεώργιος Ἐμμ. Οἰκονομίδης, οἱ Ἱερεῖς Κωνσταντῖνος Ν. Μελᾶς, Μι-
χαήλ Ἐμμ. Οἰκονομίδης, Ἰωάννης Νεραντζούλης, Ἀμβρόσιος Μα-
ναρουλάς καί ὁ Ἱεροδιάκονος κ. Λουκᾶς Ναβρούτζογλου. 

Ὁ Ἱεράρχης τῆς Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμ βρό-
σιος, τό Ἱερόν Πρεσβυτέριον, οἱ Ψάλτες καί τό Ἐκκλησίασμα 
συνέψαλαν τά Ἐγκώμια τῆς Παναγίας σέ μιά κατανυκτική ἀτμόσφαι-

1. Βλ. γιά τήν Παναγία τῶν Μενετῶν καί Νίκος Γ. ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ( Κείμε-
να-Φωτογραφίες), μέ τή συνεργασία Μηνᾶ Ἀλ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ, «Μενετές - Κάρπα-
θος: Ἡ Παναγία τοῦ Βράχου», ἐφ. Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς, ἔνθετο Ταξίδια, 5 
Αὐγούστου 2012, σ.17-24 ( I-VIII).
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ρα. Ἡ τελετή τοῦ Ἑσπερινοῦ εἶχε τήν πρέπουσα βυζαν τινή μεγα-
λοπρέπεια. 

Ἡ ἱστορική Κεντρική Ἐκκλησία τῶν Μενετῶν

Στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ μίλησε πρῶτος ὁ Ἱε-
ρέας τῆς Ἐκκλησίας κ. Γεώργιος Οἰκονομίδης καί προσφώνησε μέ 
κατάλληλα λόγια τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου καί 
Κάσου Ἀμβρόσιο. Στή συνέχεια τόν λόγο ἔλαβε ὁ κ. Μηνᾶς Ἀλ. Ἀλε-
ξιάδης, Καθηγητής Λαογραφίας καί Διευθυντής τοῦ Τομέα Βυζα-
ντινῆς Φιλολογίας καί Λαογραφίας τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς 
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ 
ἀναφέρθηκε μέ συντομία στό ἱστορικό τῆς ἀνέγερσης τῆς Κεντρικῆς 
Ἐκκλησίας τῶν Μενετῶν Καρπάθου, ἐπικέντρωσε τόν λόγο του 
στήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Ἀμβροσίου. 
Μετά τό τέλος τῆς ὁμιλίας του, ἐπέδωσε, ἐκ μέρους τῶν Καθηγητῶν 
τοῦ Τομέα Βυζαντινῆς Φιλολογίας καί Λαογραφίας, Τιμητικό Δί-
πλωμα Περγαμηνῆς στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀμβρόσιο 
γιά τή συμβολή του στήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἰωάννου τοῦ Καρ-
παθίου καί στήν ἵδρυση τοῦ Ἰνστιτούτου Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ Καρ-
πάθου τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πού 
ἑδρεύει στήν Κάρπαθο. 

Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος, εὐ-
χα ρίστησε τούς Καθηγητές τοῦ Τομέα Βυζαντινῆς Φιλολογίας καί 
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Λαογραφίας γιά τή βράβευσή του καί ὑπογράμμισε τή σημασία 
τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Παναγίας τοῦ Δεκαπενταύγουστου γιά 
ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τήν ἀκριτική Κάρπαθο, τήν ὁποία ἔχει χαρα-
κτηρίσει «Μαριοτόκο», λόγω τῶν πολλῶν γυναικείων ὀνομάτων, 
πού ὑπάρχουν μέ τό ὄνομα τῆς Παναγίας στό νησί. 

Ὁ παπα-Γιώργης Οἰκονομίδης προσφωνεῖ  
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀμβρόσιο

 
Τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ παρακολούθησαν ὁ Δήμαρ-

χος Καρπάθου κ. Ἠλίας Ἀνδρ. Λάμπρος, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς 
Κοινότητας Μενετῶν κ. Γεώργιος Ν. Σπανός ὁ πρώην Ὑπουργός 
- Καθηγητής κ. Σπύρος Φλογαΐτης, οἱ Καθηγητές τοῦ Πανεπι-
στημίου Δημοσθένης Δασκαλάκης, Φωτεινή Παζαρτζῆ-Φλογαΐτη, 
Ἰωάννης Βασιλαράκης καί Ντίνος Κωνσταντινίδης, ὁ Πρόεδρος 
τοῦ Κ.Ο.Π.Α.Π. τοῦ Δήμου Καρπάθου Γιῶργος Βασιλαράκης, ὁ 
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν Ἁπανταχοῦ Καρπαθίων, Ἐπίκ. Καθη-
γητής Ἰωάννης Γ. Καραϊτιανός, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι καί 
Ἐκπρόσωποι Καρπαθιακῶν Σωματείων καί χιλιάδες προσκυνητές, 
πού κατέκλυσαν τους χώρους τῆς Ἐκκλησίας καί τούς γύρω δρόμους.
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος, ὁ Καθηγητής Μηνᾶς Ἀλ. Ἀλεξιάδης,  
ὁ Ἱερέας Ἀμβρόσιος Μαναρουλάς καί μέρος τοῦ Ἐκκλησιάσματος 

ψάλλοντας τά Ἐγκώμια
 
Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς ἔγινε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μετά τό 

πέρας τῆς ὁποίας ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή παρέθεσε στό Μέγα-
ρο πλούσιο γεῦμα σέ ὅλους τούς προσκυνητές, ἐνῶ τίς ἀπογευμα-
τινές ὧρες ξεκίνησαν τό γλέντι καί οἱ χοροί στή μεγάλη αὐλή τῆς 
Ἐκκλησίας μέχρι τίς πρῶτες πρωινές ὧρες. Τό τριήμερο τῆς Ἑορτῆς 
(16 Αὐγούστου 2015) ἔκλεισε μέ τό παραδοσιακό ἔθιμο «Ἰκάντο», 
ὅπου πωλοῦνται, μέ δημόσιο πλειστηριασμό, τά ἀφιερώματα τῶν 
προσκυνητῶν τῆς Παναγίας2. Σημειώνουμε ἐδῶ ἀκόμη ὅτι ὁ Ἱερέας 
τῆς Ἐκκλησίας Γεώργιος Οἰκονομίδης, ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί πολλοί ἐθελοντές Μενετιάτες καί ἄλλοι 
Καρπάθιοι βοήθησαν πολύ γιά τήν καλύτερη ὀργάνωση τοῦ τριήμε-
ρου Ἑορτασμοῦ. Σέ ὅλους ἀξίζει ὁ δημόσιος ἔπαινος.

2. Περιγραφή καί ἑρμηνεία τοῦ ἐθίμου αὐτοῦ βλ. Μηνᾶς Ἀλ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, 
«Ἐκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί στήν Κάρπαθο», Δωδεκάνησος: Ἐπίσημον Δελ-
τίον τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τεῦχος 1 (Ἰανου-
άριος-Ἰούνιος 2009), σ. 159-174.



EKKΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

470 471

Ὁ Δήμαρχος Καρπάθου Ἠλίας Α. Λάμπρος, οἱ καθηγητές Πανεπι-
στημίου Σπύρος Φλογαϊτης (πρώην ὑπουργός), Δημ. Δασκαλάκης, Ἰω. 
Καραϊτιανός, ὁ Λυκειάρχης Ἐμμ. Χατζηγεωργίου καί μέρος τοῦ Ἐκκλη-

σιάσματος (Οἱ φωτογραφιες εἰναι τῆς Καλλιόπης Μαλόφτη)

Ἡ ὁμιλία τοῦ Καθηγητῆ κ. Μηνᾶ Ἀλ. Ἀλεξιάδη, ἡ ὁποία ἐκ-
φωνήθηκε τήν παραμονή τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ (14 Αὐ-
γούστου 2015), ἔχει ὡς ἑξῆς:

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα κύριε Ἀμβρόσιε! 
Ἱερόν Πρεσβυτέριον, 
 Εὐσεβές Ἐκκλησίασμα!

 Συμπληρώνονται ἐφέτος (2015) 170 χρόνια ἀπό τήν ἀνέγερση 
(1845) τῆς Κεντρικῆς Ἐκκλησίας Μενετῶν, πού εἶναι ἀφιερωμένη 
στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἱστορική αὐτή Ἐκκλησία κτίστηκε πάνω 
στόν ἴδιο χῶρο τοῦ Φρουριακοῦ Συγκροτήματος τοῦ Ἱεροῦ Βράχου, 
ὅπου ὑπῆρχαν ἡ παλαιά μικρή Ἐκκλησία τῆς Παναγίας καί οἱ ναοί 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί Ἁγίου Δημητρίου3. 

3. Βλ. σχετικά Ντίνος Ἀντ. ΜΕΛΑΣ , «Ὁ «Ἱερός Βράχος» καί ἡ Παναγία τῶν 
Μενετῶν: Σύμβολο Λατρείας - Ἐλευθερίας», στό βιβλίο τῶν Μηνᾶ Ἀλ. Ἀλεξιάδη 
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Τιμοῦμε τόν Ἐφετινό Δεκαπενταύγουστο τά 170 χρόνια ἀπό τήν 
ἀνέγερση τῆς Κεντρικῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία, μέ τήν πάροδο 
τῶν ἐτῶν, κατέστη τό ΠΑΛΛΑΔΙΟ τῆς Καρπάθου, ἀφοῦ ἐδῶ, στούς 
αὐλείους χώρους της, μεταξύ ἄλλων, τό 1888 ἐξεγέρθη ὁ λαός ἐναντίον 
τοῦ αὐταρχικοῦ Τούρκου Προέδρου τοῦ Δικαστηρίου Καρπάθου, τό 
1922 ἔγινε ἡ πρώτη ἀντίσταση τοῦ πληθυσμοῦ ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν, 
τό 1936 ἡ δεύτερη καί ἡ τρίτη, τό ἀποκορύφωμα, τό Ἐπαναστα-
τικό Ἀπελευθερωτικό Κίνημα τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 1944 ἐναντίον τῆς 
μακρόχρονης Ἰταλικῆς Κατοχῆς, πού ὁδήγησε στήν Ἀπελευθέρωση 
τῆς Καρπάθου, ὀκτώ μῆνες νωρίτερα ἀπό τά ἄλλα Δωδεκάνησα4. 

Γιά τήν Παναγία τοῦ Βράχου συρρέουν κάθε χρόνο χιλιάδες 
προσκυνητές ἀπό ὅλη τήν Κάρπαθο, ἔρχονται ξενιτεμένοι συμπα-
τριῶτες μας, ἑκατοντάδες ἄλλοι ἐπισκέπτες καί προσκυνητές, γιά 
νά προσκυνήσουν τή θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἡ Ἁγία 
Εἰκόνα χρονολογεῖται, ὅπως ξέρουμε, ἀπό τό 1636 καί φιλοτεχνήθη-
κε ἀπό τόν Ἱερέα Γεώργιο Σέπη, ἐνῶ ὁ ξυλόγλυπτος Ἀρχιερατικός 
Θρόνος τοῦ Ἀρχιερέα Καρπάθου Νικηφόρου, εἶναι τοῦ 1726, κατά 
τήν αὐτόγραφη μαρτυρία. 

 Θά ἤθελα ἐδῶ νά παραθέσω μιά σειρά διστίχων, πού συντάξαμε 
μέ τή σύζυγό μου, ἐκπαιδευτικό καί ποιήτρια, Εὔη Μελᾶ-Ἀλεξιάδη, 
ἀφιερωμένα στή Μεγαλόχαρη τοῦ Βράχου:

Ἡ Κάρπαθος σεμνύνεται, ὅλοι πανηγυρίζουν
καί οἱ Καρπάθιοι χαίρονται γιά Σένα καί γλεντίζουν.
Καρπάθου Μεγαλόχαρη, τά θαύματα σάν κάνει,
ἡ δύναμη τῆς Παναγιᾶς σ’ ὅλο τόν κόσμο φτάνει.
Προσκυνητές στή χάρη Σου ἔρχονται κάθε χρόνο,
καί Σοῦ ζητοῦν βοήθεια, πού διώχνεις κάθε πόνο.
Δέσποινα, ὅλων Δέσποινα, καί πάντοτε Παρθένα,
ὅλες οἱ χάρες καί οἱ τιμές ἐδόθησαν σέ Σένα.
Δόξα καί πρέπος καί τιμή γιά Σένα Πλατυτέρα,

& Ντίνου Ἀντ. Μελᾶ (ἐκδοτική ἐπιμέλεια), Ὁ Ἑορτασμός τῆς Ἑκατόν -πεντηκον-
ταετηρίδας ( 1845-1995) τῆς Ἐκκλησίας Μενετῶν Καρπάθου «Ἡ Κοίμηση τῆς 
Θεοτόκου», Δεκαπενταύγουστος 1995, Ἀθήνα 1996, σ. 36-50.

4. Γιά τό Ἀπελευθερωτικό αὐτό Κίνημα, βλ. Ντίνος Ἀντ. ΜΕΛΑΣ, Ἱστορία τοῦ 
Ἐπαναστατικοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Κινήματος Καρπάθου: 5η Ὀκτωβρίου 1944, 
Ἔκδοση πρώην Κοινότητας Μενετῶν Καρπάθου, Ἀθήνα 2012, ὅπου καί πλούσια 
βιβλιογραφία. Βλ. ἀκόμη Μηνᾶς Ἀλ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, Ἦθος καί Λεβεντοσύνη στήν 
Κάρπαθο τῆς 5. Ὀκτωβρίου 1944, Ἀθήνα 2008.
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ὦ Παναγιά τοῦ Βράχου μας, λαμπρή δική σου μέρα.
Μιά εἶν’ ἡ «Μενετιάτισσα» εἰς τή δική μας χώρα,
πασίγνωστη στήν Κάρπαθο καί στήν Ἑλλάδα τώρα.
Τήν Παναγιά παρακαλοῦν καί λέ(γ)ου Της νά ραίνει,
μέ τή δροσιά τοῦ οὐρανοῦ, ὅλη τήν οἰκουμένη.
Στήριζε τήν Ἑλλάδα μας σέ κάθε δυσκολία,
σάν ἔχει ἡ πατρίδα μας, Μητέρα Παναγία5.

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Καρπάθου καί Κάσου Κύριε Ἀμβρόσιε!

Τιμοῦμε ἐφέτος καί πάλι, μέ τήν ἀκτινοβόλο παρουσία Σας, 
ὅπως καί τά προηγούμενα 31 συναπτά χρόνια, τήν Πλατυτέρα τῶν 
Οὐρανῶν, τήν Παναγία τή Μενετιάτισσα. Καί ἐνθυμούμεθα ὅλοι καί 
ὅλες τούς ἀνεπανάληπτους τριήμερους Ἑορτασμούς τῆς Ἑκατόν - 
πεντηκονταετηρίδας τοῦ 1995, κατά τούς ὁποίους, μέ ἄδεια καί 
πρόσκλησή Σας, καί τήν εὐλογία τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκου-
μενικοῦ μας Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἦλθε ἐδῶ ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος καί 
πραγματοποιήσατε, γιά πρώτη φορά, Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, 
τίς ἀξέχαστες ἐκεῖνες ἡμέρες, ἐνῶ ἡ Ἑλληνική Ραδιοφωνία καί Τη-
λεόραση μετέδιδαν τίς Ἱερές Ἀκολουθίες σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. 

 Ὁ χιλιοτραγουδισμένος Ἱερός Βράχος μέ τήν Παναγία του, εἶναι 
γνωστοί παντοῦ. Γράφτηκαν ὕμνοι, δίστιχα, πάμπολλα κείμενα, 
ποιήματα σέ ἐφημερίδες, περιοδικά, βιβλία καί τώρα στό διαδίκτυο. 
Πρόσφατα μάλιστα ἡ συμπατριώτισσά μας, ἀπό τά Πηγάδια, Ζωή 
Σαμαρά, τὸ γένος Μαλαξοῦ, ὁμότιμη καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς 
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου καί Πρόεδρος τῆς Ἑται-
ρείας Λογοτεχνῶν Θεσσαλονίκης, συνέθεσε ἕνα νέο ποίημα γιά 
τή Μενετιάτισσα Παναγία, πού ἐμπνεύστηκε ἀπό τά νεανικά της 
χρόνια, στά Πηγάδια.

 Τό ποίημα αὐτό εἶναι τοῦ 2015 καί δημοσιεύθηκε στό τελευταῖο 
βιβλίο της «Εἶδα τίς λέξεις νά χορεύουν». Μέ τήν ἄδειά σας, θά τό 
ἀνακοινώσω ἀπόψε, ἀφοῦ ἡ ποίηση, ὅπως ἔγραψε ὁ ἀρχαῖος Ἕλλη-
νας ἐπιγραμματοποιός Σιμωνίδης ὁ Κεῖος ( 6ος αἰ. - 5ος αἰ. π.Χ.) 
ἔχει τή δική της σημασία: «Τήν μέν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπῶσαν, 

5. Βλ. καί Μηνᾶς Ἀλ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ - Εὔη ΜΕΛΑ-ΑΛΕΞΙΑΔΗ, «Δίστιχα πρός 
τιμήν τῆς Παναγίας τῶν Μενετῶν Καρπάθου», ἐφ. Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς, ἔνθετο 
Ταξίδια, 5 Αὐγούστου 2012, σ. 17( I).
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τήν δέν ποίησιν ζωγραφίαν λαλοῦσαν», δηλαδή ἡ ζωγραφική εἶναι 
ποίηση πού σωπαίνει, δέν μιλάει, καί ἡ ποίηση εἶναι ζωγραφική πού 
μιλάει. Ἄς ἀκούσουμε λοιπόν, αὐτή τή ζωγραφιά τῆς κυρίας Σα-
μαρᾶ γιά τή Μεγαλόχαρη τῶν Μενετῶν: 

Παραθέτω τό ποίημα:

Μενετές

Ἔστρεφε τό βλέμμα πρός τά ἐπάνω
ἡ μικρή ἀπό τόν Κάβο
νά σέ ἀντικρίσει
Παναγία μενετιάτισσα
νά σέ βλέπει
νά ἐμπνέεις σέ ὅλους γύρω
λεβεντιά καί δέος
Ἄκουγε ἀπό μακριά
ν’ ἀνεβαίνει ὡς τήν ἅγια πύλη σου
τό Καρπάθιο Πέλαγος
νά φυσάει μέσα στό ἱερό σου
νά τρέχει στά σοκάκια

τοῦ χωριοῦ πού σ’ ἀγκαλιάζει
νά ραντίζει τά σπίτια μέ μύρο
κι ἀγγελικό λιβάνι

Ἔβλεπε τόν ἥλιο νά ἀνάβει τά καντήλια σου
νά ρίχνει σπίθες στά μάτια τῶν
ἀγέρωχων Μενετιατῶν
κάθε φορά πού προσεύχονταν γιά χάρη σου

Κι ἔγερνε τότε ὁ Οὐρανός
καί τῆς ψιθύριζε
πώς σήκωνες στά ὕψη ὅλη τήν Κάρπαθο
τήν ἔφερνες ξανά κοντά του6

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα,6

Διαποιμαίνετε γιά 32 συναπτά ἔτη τήν ἱστορική μας Μητρόπολη 
καί τό ἔργο σας λαμπρύνει καί γεραίρει τήν Κάρπαθο καί τήν Κάσο. 
Ἐδῶ στή Μεγαλόχαρη τοῦ Βράχου καθιερώσατε ἀπό τόν πρῶτο 
κιόλας χρόνο τῆς Ἀρχιερατείας σας τήν ψαλμωδία τῶν Ἐγκωμίων 
τῆς Παναγίας μας καί ἔκτοτε ἄδονται, ὅπως καί πρίν ἀπό λίγο, ἀπό 
ὅλο τό Ἐκκλησίασμα7. Σᾶς ἐκφράζουμε τόν βαθύτατο σεβασμό καί 
τήν εὐγνωμοσύνη μας.

6. Βλ. σχετικά Ζωή ΣΑΜΑΡΑ, Εἶδα τίς λέξεις νά χορεύουν. Ἐκδόσεις Γκοβόστη, 
Ἀθήνα 2015, σ. 63.

7. Βλ. σχετικά: Τά Ἐπιτάφια Ἐγκώμια τῆς Θεοτόκου, Ἐπιμέλεια Μηνᾶς Ἀλ. 
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, Ἀθήνα-Κάρπαθος 1994 (β΄ ἔκδοση 2008).
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 Τό ἔργο σας εἶναι ἀναγνωρισμένο, πασίγνωστο καί τιμημένο8. 
Ἄλλωστε δέν ξεχνοῦμε τίς πηγαῖες καί εὐγνώμονες ἐκδηλώσεις 
Κλήρου καί Λαοῦ γιά τή συμπλήρωση τριάντα χρόνων Ἀρχιερα-
τείας τό 2013 στήν Ἐπαρχία Καρπάθου-Κάσου, παρουσίᾳ τοῦ Πα-
τριαρχικοῦ Ἐκπροσώπου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου 
κυρίου Κυρίλλου9.

Ἀπό τίς πολλαπλές τιμές στό πρόσωπό σας δέν μποροῦσε νά 
ἀπουσιάζει τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τό ἀρχαιότερο Ἀνώτα-
το Ἐκπαιδευτικό Ἵδρυμα τῆς χώρας μας. Ἦταν σκέψη Βυζαντι-
νολόγων καί Λαογράφων καθηγητῶν, πού συμμετείχαμε στό Δ΄ Δι-
εθνές Συνέδριο Καρπαθιακῆς Λαογραφίας (9-12 Μαΐου 2013). Δύο 
ἀπ’ αὐτούς, οἱ Θεοδώρα Ἀντωνοπούλου καί Ἰωάννης Πολέμης, μίλη-
σαν γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Καρπάθιο, πού μέ εἰσήγησή σας ἔγινε 
ἡ Ἁγιοκατάταξή του ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου10. Ἔγιναν οἱ σχετικές εἰσηγήσεις ἀπό τόν ὁμι-
λοῦντα στόν Τομέα Βυζαντινῆς Φιλολογίας καί Λαογραφίας καί στό 
Τμῆμα Φιλολογίας καί μέ ὁμόφωνες ἀποφάσεις, σᾶς ἀπονέμουμε 
ἀπόψε Τιμητικό Δίπλωμα σέ περγαμηνή, γιά τή συμβολή σας στήν 
Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καρπαθίου καί στήν ἵδρυση 
τοῦ Ἰνστιτούτου Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ Καρπάθου τοῦ Τμήματος Φιλο-
λογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

 Σᾶς παρακαλῶ, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα, ὡς διευθυντής τοῦ 
Το μέα, νά ἀποδεχθεῖτε τήν τιμή αὐτή, μέ τήν εὐχή ὅλων τῶν Συ-
ναδέλφων τοῦ Τμήματος καί τοῦ Τομέα νά ἔχετε ὑγεία καί δύναμη, 
ἡ Μεγαλόχαρη Μενετιάτισσα νά σᾶς χαρίζει «μακρότητα ἡμερῶν» 
γιά τή θεάρεστη διαποίμανση τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς γε-
ραρᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπάθου καί Κάσου. 

8. Βλ. Μηνᾶς Ἀλ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, Ἔπαινος Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κά-
σου Ἀμβροσίου, Ἀθήνα 2000.

9. Βλ. Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ (ἐπιμέλεια), «Ἐπέτει-
ος Τριάντα Χρόνων Ποιμαντορίας τοῦ Μητροπολίτη Καρπάθου καί Κάσου κ. 
Ἀμβροσίου», Δωδεκάνησος: Ἐπίσημον Δελτίον των ἐν Δωδεκανήσω Ἐπαρχιῶν 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τεῦχος 10 (Ἰούλιος-Δεκέμβριος 2013), σ. 203-228.

10. Βλ. τά σχετικά Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου: Κάρπαθος καί Λαογραφία, Δ΄ 
Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακῆς Λαογραφίας, ἐπιστημονική ἐπιμέλεια Μηνᾶς Ἀλ. 
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, μέ τή συνεργασία Πόπης Κ. ΞΑΝΘΑΚΟΥ, Ἰνστιτοῦτο Λαϊκοῦ Πο-
λιτισμοῦ Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2016, 
σ. 193-206 καί 771-774, ἀντίστοιχα.
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ΝΑΘΑΝΑΗΛ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μητροπολίτης 
Κώου καὶ Νισύρου), Ἡ Ὁσία Μελὼ στὴ Βουρρίνα τῆς Κῶ. Λαϊκὴ Παρά-
δοση καὶ Λατρεία, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 2014, σχ. 14x21, σσ. 182 (Ἰνστι-
τοῦτο Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ Καρπάθου 3). 

Ὁ συγγραφέας τοῦ ὡς ἄνω συγγράμματος γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε 
στὴν Κῶ, στὴν ὁποία καὶ ἐπανῆλθε, ὡς ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησίας πλέον, κατὰ τὸ ἕτος 2009.

Ἡ ἀνὰ χεῖρας μονογραφία ἔρχεται ἀναμφίβολα νὰ καλύψει ἕνα ὑπαρκτὸ 
κενὸ στὴ λαϊκὴ παράδοση καὶ σύγχρονη λατρεία, ἀφοῦ ἀποπειρᾶται μὲ 
πολὺ πρωτότυπο τρόπο νὰ προσεγγίσει καὶ νὰ ἑρμηνεύσει τὴ διαχρονικὴ 
ἀγάπη, λατρεία καὶ ἀφοσίωση τοῦ κωακοῦ λαοῦ στὸ πρόσωπο τῆς Ὁσίας 
Μητρὸς ἡμῶν Μελοῦς στὴ Βουρρίνα τῆς Κῶ.

Τὸ βιβλίο εἶναι ἄκρως καλαίσθητο, μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ καὶ 
ἡ ἔκδοσή του προσεγμένη καὶ ἐπιμελημένη, ἄνευ γλωσσικῶν καὶ ἐπιφρα-
στικῶν ὀλισθημάτων ἢ τυπογραφικῶν ἀβλεπτημάτων. Ἐὰν ἰσχύει ἡ ρήση 
ὅτι τὸ ὕφος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τότε ἀρκεῖ καθένας μας νὰ ἀφεθεῖ στὴν 
γλωσσικὴ μαγεία τῆς καλλιεποῦς γραφῆς μὲ τὴν ὁποία φιλοτεχνήθηκε τὸ 
παρὸν σύγγραμμα.

Ἡ σχετικὴ ἀξιοπρόσεκτη μελέτη ἀπετέλεσε ἐπεξεργασμένη μορφὴ τῆς 
Μεταπτυχιακῆς Διπλωματικῆς Ἐργασίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ἡ ὁποία ἐκπονήθηκε καὶ κατατέ-
θηκε στὸν Τομέα Βυζαντινῆς Φιλολογίας καὶ Λαογραφίας τοῦ Τμήματος 
Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν.

Το θέμα ἐπικεντρώνεται στὴν ἔρευνα καὶ προβολὴ τῶν λαογραφικῶν 
στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν τὸ πρόσωπο τῆς Ὁσίας Μελοῦς, ἡ ὁποία συγχεό-
ταν μέχρι πρότινος μὲ τὴν ἐκ Ρώμης ὁρμωμένη Ἁγία Μελάνη, μὲ ἀπώτερο 
στόχο νὰ προσφέρει <στὸν εὐσεβῆ κωακὸ λαὸ τὴ χαρὰ νὰ γνωρίσει τὴ 
δική του Ὁσία> (σελ. 26), ἀναδεικνύοντάς την ταυτοχρόνως <ὡς μία ση-
μαντικὴ μορφὴ τῆς μεσαιωνικῆς Κῶ> (σελ. 18), ἀφοῦ μαρτυρία περὶ ναοῦ 
πρὸς τιμήν της μαρτυρεῖται ἤδη ἀπὸ τοῦ ἕτους 1018, ὁ ὁποῖος μάλιστα 
ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 15ου αἰῶνος ἀναδεικνύεται σὲ προσκυνηματικὸ κέντρο 
τῆς περιοχῆς ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης τῶν πιστῶν στὸ πρόσωπο τῆς Ἁγίας, 
ἀλλὰ καὶ τῶν πολλῶν ἰάσεων ποὺ ἐπιτελοῦνταν ἐκεῖ.

Γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἐγχειρήματός του ὁ συγγραφἐας ἐπέλεξε νὰ 
μελετήσει, ἐν πρώτοις, τὶς πηγὲς ἀπὸ ἱστορικοφιλολογικῆς ἐπόψεως, 
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πλαισιώνοντάς τες μὲ σύγχρονες μαρτυρίες καὶ πληροφορίες. Κατὰ δεύ-
τερον, ἐμπλούτισε τὸ ὡς ἄνω ὑλικὸ μἐ πρωτογενὲς λαογραφικὸ ὑλικό, γιὰ 
νὰ προχωρήσει, ἐν τέλει, στὴν ἐξαγωγὴ τῶν σχετικῶν συμπερασμάτων, 
ἐνισχύοντας τὴν ἐργασία του ταυτοχρόνως καὶ μὲ ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες, 
ἐλπίζοντας σὲ τυχὸν ἀνέρευση τιμίων λειψάνων τῆς Ὁσίας Μελοῦς ποὺ θὰ 
ἔκαναν τοιουτοτρόπως καὶ αἰσθητὴ τὴν παρουσία της στὴν περιοχὴ τῆς 
Βουρρίνας τῆς Κῶ.

Τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου χωρίζεται σὲ ἕξι κεφάλαια, τὰ ὁποῖα πλαι-
σιώνονται ἀπὸ τὸ μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου (σσ. 13-15), τὸ σημείωμα τοῦ Καθηγητοῦ Λαογραφίας κ. Μηνᾶ 
Ἀλεξιάδη (σσ. 21-24), τὸν Πρόλογο (σσ. 17-19) καὶ τὴν Εἰσαγωγὴ (σσ. 25-
28) τοῦ συγγραφέα καί, ἐν τέλει, τὴν καινὴ Λειτουργικὴ Ἀκολουθία τῆς 
Ὁσίας Μελοῦς (σσ. 141-174) καὶ μία σύγχρονη μορφὴ βυζαντινῆς μελο-
ποίησης τοῦ Ἀπολυτικίου αὐτῆς (σσ. 175-176), ποὺ παρατίθενται ἐν εἴδει 
Παραρτήματος στὶς τελευταῖες σελίδες τοῦ πονήματος.

Τὰ κεφάλαια Ι. (σσ. 29-42) καὶ ΙΙ. (σσ. 43-62) τίθενται οἱονεί εἰσαγωγὴ 
στὶς ἱστορικές, κοινωνικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ μοναστικὲς συνθῆκες τοῦ 
11ου αἰῶνος, ὅπου ἔχουμε τὶς πρῶτες μαρτυρίες γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς Ἁγίας, 
ἀλλὰ καὶ στὴν μετἐπειτα ἐποχή μέχρι καὶ τὸν 15ο αἰῶνα, ὅπου ὁ συγγρα-
φέας ἀναφέρεται ἰδιαιτέρως στὴν περίοδο τῆς Ἱπποτοκρατίας στὴ Δωδε-
κάνησο καὶ τὴν ἀρνητικὴ ἐπιρροὴ αὐτῆς στὰ πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ 
πράγματα. Διαβάζουμε χαρακτηριστικὰ τὰ ἑξῆς στοιχεῖα, ἄκρως δηλωτικὰ 
γιὰ τὴν περίοδο τοῦ 11ου αἰῶνος καὶ τὴν ἐπίμονη μοναχικὴ παρουσία στὸ 
νησί: <τουλάχιστον κατὰ τὸν 11ο αἰῶνα, ὁ μοναχισμός στὴν Κῶ βρισκό-
ταν σὲ ἔντονη κινητικότητα, ἐπηρεάζοντας ὄχι μόνο τὸ χῶρο τοῦ νησι-
οῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ μικρασιατικὰ παράλια καὶ τὶς παρακείμενες νήσους. [...] 
Στὴν Κῶ ταίριαζε ὁ ἡμιαναχωρητικὸς ἀσκητικὸς βίος μὲ μικρὲς σκῆτες, 
οἱ ὁποῖες προσέφεραν μιὰ πιὸ εὐέλικτη μορφὴ ἀσκήσεως > (σελ. 37). Καὶ 
ἀναφέρει στὴ συνέχεια: <Τὰ διάφορα ζητήματα τοῦ κωακοῦ μοναχισμοῦ 
ἦταν ἀρκετὰ σημαντικὰ γιὰ τὴν ἐποχὴ ὥστε νὰ προκαλοῦν συχνὲς καὶ 
ἐπίσημες παρεμβάσεις αὐτοκρατόρων> (σελ. 42). Σχετικῶς μὲ τὴν ἐποχὴ 
τῆς διακυβέρνησης τῆς Δωδεκανήσου ἀπὸ τοὺς Ἱππότες, οἱ ὁποῖοι βε-
βαίως εἶχαν κατὰ νοῦν νὰ ἀλλοιώσουν σὲ βάθος χρόνου τὴν θρησκευτικὴ 
συνείδηση τῶν Κώων, ὁ συγγραφέας δίνει μιὰ ξεκάθαρη εἰκόνα: <ἤδη ἀπὸ 
τὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰῶνα ἔχουμε ἐκ μέρους τῶν Ἱπποτῶν μία ἐμφανῆ προ-
σπάθεια ἀπομάκρυνσης τῶν κατοίκων τῆς Δωδεκανήσου ἀπὸ τὴν πνευ-
ματικὴ καὶ διοικητικὴ σχέση ποὺ εἶχαν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ 
ὁποῖο γιὰ νὰ ἀποτρέψει αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη ἀπέσπασε τὴν Ἐπισκοπὴ Κώου 
ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Ρόδου [...] προάγοντάς την ταυτόχρονα σὲ Ἀρχιεπι-
σκοπή> (σελ. 51). Ἐξαιτίας ὅμως τῶν ἰδιαίτερων συνθηκῶν, ὑπῆρξε στὴν 
Κῶ <οὐσιαστικὸ ἐπισκοπικὸ κενὸ ἀπὸ τὸ 1330 μέχρι τὸ 1575, ὁπότε μνη-
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μονεύεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νίκανδρος ἐκ Κρήτης> (σελ. 52). Στὸ μεσο-
διάστημα τελικῶς, οἱ Ἱππότες <παρεχώρησαν στὸν Μητροπολίτη Ρόδου 
μόνο τὸ δικαίωμα νὰ τελεῖ χειροτονίες καὶ νὰ φροντίζει θέματα σχετικὰ μὲ 
τὴ λατρεία στὴν Κῶ > (σελ. 62). <Προφανῶς, ἤλπιζαν ὅτι μὲ τὴν μόνιμη 
ἀπουσία ἀρχιερέως κάποια στιγμὴ τὸ νησὶ θὰ ἔχανε τὴν ὀρθόδοξη ταυτό-
τητά του> (σελ. 54).

Τὰ τρία ἑπόμενα κεφάλαια, ἀντιστοιχοῦν τὸ καθένα σὲ τρεῖς σημαντικὲς 
πτυχὲς ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Ὁσίας Μελοῦς. Εἰδικότερα 
τὸ κεφάλαιο ΙΙΙ. (σσ. 63-80) ἀναφέρεται στὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ μαρτυ-
ροῦν τὴν ὕπαρξη μικρᾶς ἐκκλησίας πρὸς τιμὴν τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν 
στὴν περιοχὴ Βουρρίνα τῆς Κῶ, τὸ κεφάλαιο IV. (σσ. 81-92) ἐπικεντρώνε-
ται στὶς μέχρι τοῦδε πληροφορίες τῶν μελετητῶν καὶ στὶς ἐκτιμήσεις τοῦ 
συγγραφέα σχετικῶς μὲ τὴν ὀνομασία τῆς Ἁγίας, ἐνῶ τὸ κεφάλαιο V. (σσ. 
93-108) παρουσιάζει τὰ Στιχηρὰ τροπάρια ποὺ συνέγραψε ὁ Μητροπολί-
της Ρόδου Μητροφάνης, ὁ ὁποῖος ἴσως νὰ καταγόταν ἀπὸ τὴν Κῶ, περὶ 
τὰ τέλη τοῦ 15ου αἰῶνος καὶ ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἁγία Μελώ, ἀλλὰ καὶ 
τὶς πολὺ σημαντικὲς πληροφορἰες ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὰ τροπάρια αὐτὰ 
σχετικῶς μὲ τὸ βίο καὶ τὴ δράση της. Μέχρι τὸ 1972 στὴν περιοχὴ τῆς 
Βουρρίνας τῆς Κῶ, ἡ ὁποία βρίθει ἀπὸ ἰαματικὲς πηγές, στὴν παλαιότα-
τη μικρὰ ἐκκλησία ἀφιερωμένη στὴν Ἁγιὰ Μελοῦ ἐτιμᾶτο ἡ Ἁγία Μελάνη 
ἡ Ρωμαία, ποὺ ἑορτάζει στὶς 31 τοῦ Δεκέμβρη, ἀφοῦ ἡ ὀνομασία Μελοῦ 
ἐθεωρεῖτο ὡς παραφθορὰ στὴν τοπικὴ διάλεκτο τῆς ἐκ Ρώμης ὁρμωμένης 
Ἁγίας. Ὕστερα ὅμως ἀπὸ τὴν ἔκδοση φύλλου χειρογράφου κώδικα κατὰ 
τὸ ὡς ἄνω ἕτος, στὸ ὁποῖο ἀναγράφονταν Στιχηρὰ τροπάρια πρὸς τιμήν 
της, ἐπαναπροσδιορίζεται ἡ σχέση τῶν Κώων μὲ τὴν Ὁσία Μελῶ, ἀναβι-
ώνει ἡ λατρεία της καὶ ἐνδυναμώνεται ἡ σχέση της μὲ τοὺς κατοίκους τῆς 
νήσου. Ἡ Ὁσία δὲν ἀντιμετωπίζεται πιὰ ὡς ἕνα μυθικὸ πρόσωπο, ἀλλὰ ὡς 
μία ὑπαρκτὴ ἁγία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὡς ἄνω μικρὰ ἐκκλησία, ποὺ ἔχει τὸ 
σχῆμα μονόκλιτης βασιλικῆς καὶ χαρακτηρίζεται κατὰ τὴν κωακὴ συνήθεια 
ὡς μοναστήρι, διασώζει στὴν κόγχη ἴχνη τοιχογραφιῶν, ἐνῶ στὰ Στιχηρὰ 
τροπάρια ποὺ ἀναφἐραμε πιὸ πάνω, γίνεται νύξη ὅτι κάτω ἀπὸ τὸ δἀπεδο 
τοῦ ναοῦ πιθανῶς νὰ ὑπάρχει τάφος μὲ τίμια λείψανα τῆς Ἁγίας. Μάλι-
στα στὸ ἀνώφλιο τῆς μικρᾶς ἐκκλησίας διασώζεται <εὐδιάκριτη σημαντι-
κότατη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία μᾶς παρἐχει τὸ μοναδικὸ σταθερὸ σημεῖο γιὰ 
τὴ χρονολόγηση τοῦ κτίσματος> (σελ. 66). Μὲ ἄψογο ἐπαγωγικὸ τρόπο ὁ 
συγγραφέας ἀποκλεἰοντας τὶς μέχρι τοῦδε προσπάθειες ἀνάγνωσης τῆς 
ἐπιγραφῆς, καταδεικνύει ὅτι ἡ χρήση τέτοιων ἐπιγραφῶν εἶχε μᾶλλον κτη-
τορικὸ χαρακτήρα καὶ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση τοῦ ναοῦ τῆς Ὁσί-
ας μπορεῖ ἡ ἐπιγραφὴ νὰ ἀναφέρεται στὴν ἡμερομηνία ἀνοικοδόμησης ἢ 
ἀνακαίνισης, θυρανοιξίων ἢ ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ καὶ σὲ γεγονὸς ἀνα-
κομιδῆς τιμίων λειψάνων της ἢ ἐπετείου τῆς κοιμήσεως τῆς Ἁγίας κατὰ τὸ 
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ἕτος 1483. Σχετικῶς μὲ τὴν ὀνομασία τῆς ἱερᾶς μας μορφῆς, ὁ Σεβασμιώ-
τατος παραθέτει, στὸ κεφάλαιο IV., πέραν τῶν μέχρι τοῦδε ἐκτιμήσεων καὶ 
τὶς ἰδικές του, ὅπου ξεχωρίζει ἡ προέλευση τοῦ ὀνόματος τῆς Ἁγίας ἀπὸ 
τὸ ρῆμα μέλλω, ποὺ ἔχει καὶ τὴν ἔννοια τῆς ἀναβολῆς καὶ καθυστέρησης. 
<Ὡς πρὸς τὴν ἔννοια αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ σημαίνει αὐτὴ ποὺ ἀναβάλει, 
καθυστερεῖ τὴ διάπραξη τῆς ἁμαρτίας> (σελ. 88). Τονίζει ὅμως, inter allia, 
καὶ τὴν περίπτωση νὰ προέρχεται τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸν τύπο μέλω καὶ 
τὴν μετοχή του μέλουσα, <ἡ ὁποία σημαίνει αὐτὴ ποὺ φροντίζει> (σελ. 
90). Κι ἐπειδὴ τὸ διακόνημα τῆς φροντίδας πρὸς τὸν πάσχοντα συνδέθηκε 
ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τοῦ χριστιανισμοῦ πρωτίστως μὲ τὶς γυναῖκες, ἡ ὡς ἄνω 
ἑρμηνεία εἶναι ἐξίσου ἐνδιαφέρουσα. Στὸ κεφάλαιο V. ὁ Σεβασμιώτατος 
καταφέρνει νὰ συνδέσει τὸ ὄνομα στὸν ἐπίτιτλο τοῦ ἐκδοθέντος χειρο-
γράφου, ὅπου καταγράφονται τὰ Στιχηρά, μὲ τὸν Μητροπολίτη Ρόδου 
Μητροφάνη (1471-1498) καὶ σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπιγραφὴ στὸ ἀνώφλιο τῆς 
μικρᾶς ἐκκλησίας τῆς Ὁσίας, νὰ καταδείξει ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀρχιερεὺς πι-
θανῶς μετέβη στὴν Κῶ μὲ τὴν σχετικὴ ἄδεια γιὰ ἄσκηση ἱεροπραξιῶν ἀπὸ 
τοὺς Ἱππότες τὸν Ἰούλιο τοῦ ἕτους 1483, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ 
στὴν περιοχὴ τῆς Βουρρίνας πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Μελοῦς ἢ τὴν ἀνακαί-
νισή του ἐξαιτίας ζημιῶν ἀπὸ ἕναν σεισμὸ ποὺ ἔπληξε τὴν νῆσο κατὰ τὸ 
ἕτος 1481. Ἀπὸ τὰ πέντε στὸ σύνολο θαυμάσια τροπάρια ποὺ διασώζονται 
στὸ ἐκδοθὲν χειρόγραφο, διαπιστώνει ὁ συγγραφέας ὅτι <ἡ εἰκόνα ποὺ 
ἔχουμε γιὰ τὴν Ὁσία ἀπὸ τὴν τοπικὴ παράδοση ταυτίζεται ἀπολύτως μὲ 
τὶς πληροφορίες ποὺ παίρνουμε ἀπὸ τὰ τροπάρια> (σελ. 103). Πιθανότατα 
ἡ Ἁγία Μελώ, ποὺ τὴν διέκριναν ἡ αὐστηρὴ ἄσκηση καὶ ἡ βαθεία μετάνοια 
ἀποζητώντας μόνον τὴν δόξα καὶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, εἶχε τὸ ἀσκητήριό 
της σὲ ἔρημη περιοχὴ μὲ ἀπότομες πλαγιὲς καὶ σὲ σχισμὴ βράχου, τρέ-
φονταν δὲ μὲ τὰ λιγοστὰ χόρτα καὶ ἐνδεχομένως τοὺς ἄγριους καρποὺς 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Μάλιστα πρέπει νὰ εἶχε ξεχωριστὴ σχέση μὲ τοὺς 
κατοίκους τῆς νήσου, ἀφοῦ προσέφερε ἁπλόχερα τὴν ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ 
τυχὸν ὑλικά της ἀγαθὰ στοὺς ἔχοντες ἀνάγκη. ῞Ενας βίος κακοπαθείας, 
ἕνας ἐσταυρωμένος βίος, ὅπως ἄλλωστε ὑπῆρξε ὁ βίος ὅλων τῶν ἁγίων 
τῆς Πίστεώς μας.

Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο VI. (σσ. 109-133) ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται 
στὶς λαϊκὲς παραδόσεις καὶ στὴ σύγχρονη λατρεία τῆς Ὁσίας Μελοῦς. 
Παραδίδει μαρτυρίες γιὰ τὶς ἰαματικὲς πηγὲς τῆς περιοχῆς καὶ ἀναλύει ἕνα 
μυθιστόρημα στὸ ὁποῖο ἡ ἡρωίδα ποὺ ἔχει ὑποστεῖ βιασμό περιθάλπτεται 
ἀπὸ τὴν Ἁγία Μελώ, τονίζοντας ὅτι <ἡ λογοτεχνία λειτουργεῖ ὡς συν-
δετικὸς κρίκος ἀνάμεσα στὸ γεγονὸς καὶ στὴ λαϊκὴ ἀναπαραγωγή του 
δίνοντας μία ἄλλη διάσταση στὴν πραγματικότητα> (σελ. 120). Ἀκόμη, 
παραθέτει μαρτυρίες πιστῶν γιὰ ὁράματα ἢ ὄνειρα ποὺ εἶδαν μὲ τὴν Ὁσία 
ὑπαγορεύοντάς τους ἐπιθυμίες γιὰ τὸν ναό της.
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Ἡ συνολικὴ προσπάθεια, λοιπόν, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κώου καὶ Νισύρου εἶναι, κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, πραγματικῶς ἀξι-
έπαινη ὄχι μόνον γιὰ τὴν πρωτοτυπία τῆς προβληματικῆς του, γιὰ τὴν 
σύνολη πραγμάτευση τοῦ θέματος, τὴν ἐπίπονη συστηματικὴ ἀναζήτη-
ση καὶ προσεκτικὴ χρήση ἱστορικῶν, ὑμνογραφικῶν καὶ ἀρχαιολογικῶν 
πηγῶν καὶ βοηθημάτων καὶ τὴν ἄρτια ἐπιχειρηματολογία ποὺ ἀναπτύσ-
σει, ἀλλὰ ἐπειδὴ πρωτίστως παρὰ τὶς ἀντικειμενικὲς δυσκολίες, κατόρθωσε 
νὰ διερευνήσει διεξοδικὰ καὶ μὲ ἀκριβῆ ἐπιστημονικὴ μέθοδο τὴν ὕπαρξη, 
τὴν λαϊκὴ παράδοση καὶ λατρεία τῆς Ὁσίας Μελοῦς, πετυχαίνοντας ἔτσι 
νὰ ἐπαυξήσει μέσα ἀπὸ τὸν ζωντανὸ καὶ καλλιεπῆ λόγο του τὶς γνώσεις 
μας γιὰ τὸ πρὀσωπο τῆς Ἁγίας, ὅπως καὶ νὰ δημιουργήσει τὶς προϋπο-
θέσεις γιὰ τὴν ἀναβίωση τῆς μνήμης της, ποὺ τιμᾶται πλέον κάθε πρῶτο 
Σάββατο τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. <Πιστεύουμε, ὅτι μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς Ὁσίας 
καὶ τοῦ ναοῦ της ζωντανεύει ὁλόκληρη ἡ Βουρρίνα καὶ δημιουργεῖται ἕνα 
ρεῦμα ἀναζητητῶν, περιπατητῶν, περιηγητῶν, φυσιολατρῶν καὶ προσκυ-
νητῶν, οἱ ὁποῖοι εἴτε ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ μοναστηράκι τῆς Ὁσίας εἴτε κατα-
λήγουν σὲ αὐτό> (σελ. 136). Κατὰ συνέπεια, ἐκτιμοῦμε ὅτι, ἡ πρωτότυπη 
αὐτὴ μονογραφία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ συγχρόνως καὶ ἐξαίρετο δεῖγμα συν-
δυασμοῦ Θεολογίας καὶ Λαογραφίας, συνιστᾶ ἀπαραίτητο καὶ πολύτιμο 
βοήθημα γιὰ τοὺς φιλέρευνους ἐραστὲς τῆς θεολογικῆς καὶ λαογραφικῆς 
ἐπιστήμης, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν μὲ ἀδημονία νὰ πλουτίσουν μυριοπλασίως 
ἀπὸ τὸν ἀδαπάνητο πλοῦτο των. Ἀφεύκτως, λοιπὸν, συνιστοῦμε τὴν με-
λέτη τοῦ ὑπὸ κρίση ἐπιστημονικοῦ ἔργου, ἐκφράζοντας παράλληλα τὰ 
συγχαρητήριά μας στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καὶ Νισύρου 
κ. Ναθαναήλ Διακοπαναγιώτη, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ συνεχίσει μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο 
καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιτυχία τὴν περαιτέρω πολυσχιδῆ πνευματική του δρα-
στηριότητα.

π. Ἠλίας Παπαδόπουλος
Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Θεολογίας
Καθηγητὴς στὴν Μέση Ἐκπαίδευση
Διευθυντὴς τῆς Σχολικῆς Μονάδας Ὀλύμπου Καρπάθου
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