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1. σέζειρ Κπάηοςρ-Δκκληζίαρ από ηην ίδπςζη ηος ελληνικού Κπάηοςρ 

μέσπι ζήμεπα. 

 

Σν δήηεκα ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη εθθιεζίαο ζηελ Διιάδα αθνινπζεί ηα 

ηειεπηαία 196 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 κέρξη θαη ζήκεξα 

δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο. Τπάξρνπλ πεξίνδνη έληαζεο, αιιά θαη αγαζηήο ζπλεξγαζίαο. 

Πνιιέο θνξέο νη ζπγθξνχζεηο θπξηαξρνχλ αθφκα θαη ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ κε 

θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο, ελψ ζε πεξηφδνπο εξεκίαο νη πξνβιεκαηηζκνί 

πεξηνξίδνληαη ζε ζενινγηθά θαη ηζηνξηθά δεηήκαηα. Ζ έλαξμε ηνπ 

εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ην 1821 επέθεξε ηε δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ εθθιεζηαζηηθψλ επαξρηψλ ησλ επαλαζηαηεκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ δηαθφπεθαλ κε ηε δνινθνλία ηνπ Κπβεξλήηε. Ζ δηνίθεζε ησλ 

ειιεληθψλ εθθιεζηαζηηθψλ πξαγκάησλ εθείλε ηελ πεξίνδν αζθνχληαλ ζηελ νπζία απφ 

ην «Μηληζηέξην» (Τπνπξγείν) ηεο Θξεζθείαο. Απφ ην 1829 θαη κεηά, ηηο ζρεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζπλέρηζε λα αζθεί εηδηθή θξαηηθή ππεξεζία, ππφ ηελ νλνκαζία 

«Γξακκαηεία επί ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Γεκνζίνπ Παηδείαο».
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Σν ζχλνιν ησλ ζπληαγκαηηθψλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ, ηφζν ηεο επαλαζηαηηθήο, 

φζν θαη ηεο κεηέπεηηα πεξηφδνπ, πεξηείραλ δηαηάμεηο πνπ αλαγλψξηδαλ κε επίζεκε 

δηαηχπσζε ηελ Αλαηνιηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία σο «επηθξαηνχζα» ζηε ρψξα καο. 

Ωζηφζν, ηα ίδηα θείκελα, δηαπλεφκελα απφ θηιειεχζεξν πλεχκα, πξνέβιεπαλ κε 

παλεγπξηθφ επίζεο ηξφπν, θαηνρχξσζε θαη πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, κε 

ειεχζεξε ηέιεζε ηεο ιαηξείαο ησλ φπνησλ άιισλ δνγκάησλ ή ζξεζθεπκάησλ, ππφ ηελ 

εγγχεζε ησλ θξαηηθψλ αξρψλ. Παξά ην γεγνλφο, φηη ε απηφβνπιε αλεμαξηεηνπνίεζε 

ηεο Διιαδηθήο Δθθιεζίαο απφ ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ζπληζηνχζε θαλνληθή 

εθηξνπή, δελ ήηαλ ιίγνη εθείλνη πνπ ππνζηήξηδαλ φηη θάηη ηέηνην, αλ θαη εθθιεζηαζηηθφ 

αηφπεκα, επηβαιιφηαλ απφ ιφγνπο έθηαθησλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ ζπλδένληαλ κε 

ηελ εζληθή επηβίσζε θαη αλεμαξηεζία ησλ κφιηο απειεπζεξσκέλσλ πεξηνρψλ.
2
 ην ίδην 

κήθνο θχκαηνο ήηαλ θαη νη αληηιήςεηο ηνπ ηξηκεξνχο πκβνπιίνπ Αληηβαζηιέσλ ηνπ 

ζσλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Βαπαξφο θαζεγεηήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ 

θαη αξκφδηνο ηεο Αληηβαζηιείαο επί εθθιεζηαζηηθψλ ζεκάησλ Λνπδνβίθνο θνλ 
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Μάνπξεξ, ππνζηήξηδε κηα πνιηηεηνθξαηηθή εθδνρή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θξάηνπο θαη 

εθθιεζίαο, πνπ φκσο ζηελ νπζία θαζηζηνχζε ηελ εθθιεζία νξγαληθή πξνέθηαζε ηνπ 

θξάηνπο. Ο Μάνπξεξ ζε ζπλεξγαζία κε εθθιεζηαζηηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο 

δηακφξθσζε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο εθθιεζίαο ζην λέν θξαηηθφ κφξθσκα ηεο ηφηε 

Διιάδαο, θαη έηζη εθπφλεζε ην Γηάηαγκα ηεο 23εο Ηνπιίνπ/4εο Απγνχζηνπ 1833 ππφ ηνλ 

ηίηιν «Γηαθήξπμηο πεξί ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο». Με ην θείκελν 

απηφ, ε Διιεληθή Δθθιεζία αλαθεξπζζφηαλ «απηνθέθαινο θαη αλεμάξηεηνο απφ πάζεο 

άιιεο εμνπζίαο», δηαηεξψληαο απιψο δνγκαηηθή ελφηεηα κε ηηο ππφινηπεο νξζφδνμεο 

εθθιεζίεο. 
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Ζ χλνδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεινχζε «ππφ ηελ θπξηαξρίαλ ηνπ Βαζηιέσο» (αλ θαη 

ν ζσλαο ήηαλ Ρσκαηνθαζνιηθφο) θαη θακία απφθαζε ηεο πλφδνπ δελ είρε ηζρχ αλ δελ 

επηθπξψλνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ  Δθθιεζία ηεο Διιάδνο κπνξεί απφ ηελ κία λα 

πέηπρε ην ζθνπφ ηεο θαη λα απηνλνκήζεθε απφ ην Παηξηαξρείν πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

θαξδηά ηνπ νζσκαληθνχ Κξάηνπο, αιιά πιένλ είρε θαηαζηεί ππνρείξην πνιηηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο εθάζηνηε εγεζίαο ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο. Μεξηθή ιχζε 

ζην φιν δήηεκα επέθεξε ε έθδνζε ηνπ Παηξηαξρηθνχ θαη πλνδηθνχ Σφκνπ ηεο 29
εο

 

Ηνπλίνπ 1850, λνκνθαλνληθνχ θεηκέλνπ κε ην νπνίν ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

αλαθήξπμε απηνθέθαιε ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, ζέηνληαο απιψο νξηζκέλνπο φξνπο 

σο πξνο ηνλ εηδηθφηεξν ηξφπν δηνίθεζήο ηεο. Αθνινχζεζε ην έηνο 1852 ε ςήθηζε ησλ 

δχν πξψησλ θαηαζηαηηθψλ ραξηψλ ηεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, 

εηδηθφηεξα ησλ Νφκσλ ’, «Πεξί επηζθφπσλ θαη πεξί ηνπ ππφ ηνπο επηζθφπνπο 

ηεινχληνο θιήξνπ» θαη Α’, «Νφκνο Καηαζηαηηθφο ηεο Ηεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο 

ηεο Διιάδνο». ε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεψλ ηνπο, ε έληνλε πνιηηεηνθξαηία ππνρψξεζε, 

πξνο φθεινο κηαο κεγαιχηεξεο απηνδηνίθεζεο ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο, αθνχ πιένλ ηα 

κέιε ηεο πλφδνπ δελ δηνξίδνληαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε αιιά θαινχληαλ θάζε ρξφλν 

θαηά ηε ζεηξά ηεο αξραηφηεηάο ηνπο ζηελ αξρηεξνζχλε. 

Ζ δεκφζηα παξνπζία ηεο Δθθιεζίαο θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νχ

 αηψλα 

ζεκαδεχηεθε απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα, πνπ θαηέιεμαλ 

αξγφηεξα αθφκα θαη ζηνλ εζληθφ δηραζκφ κεηαμχ βαζηιηθψλ θαη θηιειεπζέξσλ (1917). 

Σα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ απηήο είραλ κεηαμχ άιισλ σο αληίθηππν αθφκα θαη ηελ 

θαζαίξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ, θαη πνιιψλ άιισλ Δπηζθφπσλ-

Μεηξνπνιηηψλ, θαηαδεηθλχνληαο κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξφπν φηη νη εθθιεζηαζηηθέο 

πξάμεηο μέθεπγαλ απφ ηελ πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηαπηίδνληαλ κε 

πνιηηηθέο θαη θνκκαηηθέο έξηδεο. Ο λένο «Καηαζηαηηθφο Νφκνο» πνπ ςεθίζηεθε ην 

1923, θαζηέξσζε ηελ Ηεξά χλνδν ηεο Ηεξαξρίαο σο αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο 

Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ζεζπίδνληαο ζπλνδηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη 

νξίδνληαο, ζην ίδην πιαίζην, ηελ απεπζείαο εθινγή ησλ Δπηζθφπσλ απφ ηε χλνδν. Με 

απηφλ ην θαηαζηαηηθφ ράξηε θαη ηππηθά ν Μεηξνπνιίηεο Αζελψλ κεηνλνκάζηεθε ζε 

Αξρηεπίζθνπν «Αζελψλ θαη Πάζεο Διιάδνο», ελψ νη ηνπηθνί Δπίζθνπνη ζε 

Μεηξνπνιίηεο.
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Ζ κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ραξαθηεξίζηεθε απφ πιεζψξα απζαίξεησλ 

επεκβάζεσλ ηεο πνιηηείαο ζηα εζσηεξηθά ηεο Δθθιεζίαο. Οξηζκέλεο απφ απηέο ήηαλ 

ηφζν βίαηεο θαη απξνθάιππηεο, μεπεξλψληαο ηα φξηα θάζε πνιηηεηνθξαηηθήο ινγηθήο, 

εμππεξεηψληαο σζηφζν ζθνπηκφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ αλψηαησλ θιεξηθψλ. Απφ ην 

ρξνληθφ ησλ πνιπάξηζκσλ (εκθαλψλ θαη αθαλψλ) επεκβάζεσλ, αμίδεη εδψ λα 

κλεκνλεπζεί ν δηνξηζκφο απφ ηε ζηξαηησηηθή ρνχληα (1967-1974) πιεηάδαο αξρηεξέσλ 
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σο κειψλ ηεο Γηαξθνχο Ηεξάο πλφδνπ, αθφκα θαη λένπ Αξρηεπηζθφπνπ (Ηεξψλπκνο Α’ 

Κνηζψλεο) νη νπνίνη παξείραλ, ζε νπθ νιίγεο πεξηπηψζεηο, ηελ απαξαίηεηε ηδενινγηθή-

πλεπκαηηθή «λνκηκνπνίεζε» πνπ είρε αλάγθε ε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Δθθιεζίαο γηα ηελ επηβνιή ηεο ζηελ θνηλσλία.
5
 Μεηά ηελ 

κεηαπνιίηεπζε, απφ ην 1974 κέρξη θαη ζήκεξα ε ζρέζε θξάηνπο θαη εθθιεζίαο ζα 

ραξαθηεξίδνληαλ σο «δηαθξηηηθή» κε ειάρηζηεο ζπγθξνχζεηο, φπσο ην παξάδεηγκα ηνπ 

«Νφκνπ Σξίηζε», Ν. 1700/1987, κε ηελ αληηζπληαγκαηηθή δήκεπζε ηεο κνλαζηεξηαθήο 

πεξηνπζίαο θαη ην 2001 σο πξνο ηελ αλαγξαθή ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζηηο πνιηηηθέο 

ηαπηφηεηεο. Οη δχν απηέο ζπγθξνχζεηο, παξά ηε κεγάιε δηάζηαζε πνπ πξνθάιεζαλ 

αξρηθψο, ηειηθψο ειαρηζηνπνηήζεθαλ θαηά θαλφλα κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ ηξίηνπ 

πφινπ εμνπζίαο ζηελ ειιεληθή πνιηηεία, ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε κία ζεηξά 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.
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2. Δίδη διάκπιζηρ Κπάηοςρ - Δκκληζίαρ ζηην Δλλάδα. 
 

Σο πολιηειοκπαηικό ζύζηημα ηηρ «νόμω κπαηούζηρ πολιηείαρ». 
 

ηα πνιηηεηνθξαηηθά ζπζηήκαηα ην θξάηνο επεκβαίλεη ζηα εζσηεξηθά ηεο 

εθθιεζίαο θαη ξπζκίδεη φρη κφλν ζέκαηα ηεο δηνίθεζήο ηεο, αιιά, ζχκθσλα κε 

νξηζκέλεο εθδνρέο ηεο πνιηηεηνθξαηίαο, θαη πλεπκαηηθά ζέκαηα. Ζ θνζκηθή εμνπζία 

θαζίζηαηαη εγγπεηήο ηεο πίζηεο, παξάγνληαο αλαπαξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο θνζκνζεσξίαο. ηα ζπζηήκαηα απηά, ε πνιηηεηαθή επέκβαζε πνηθίιιεη σο 

πξνο ην είδνο, σο πξνο ηνλ ηξφπν αιιά θαη σο πξνο ηελ έληαζε, κε ηελ απφιπηε ππνηαγή 

ηεο εθθιεζίαο λα αλαθέξεηαη σο «θαηζαξνπαπηζκφο» θαη ηελ ήπηα επηθξάηεζε ηνπ 

θξάηνπο σο «λφκσ θξαηνχζεο πνιηηείαο»
7
 ,ζχζηεκα πνπ πθίζηαηαη θαη ζηε ρψξα καο. 

ην ζχζηεκα απηφ, πνπ ζεσξείηαη ηζρχνλ
8
 θαη ζηε ρψξα καο ήδε απφ ην 1833

9
, ε 

ζξεζθεία πνπ εθπξνζσπεί ηε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ 

λνκνζέηε σο επηθξαηνχζα. Ζ «θξαηνχζα» εθθιεζία-ζξεζθεπηηθή νληφηεηα θαζίζηαηαη 

ηδηφηππν ηκήκα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, θαζψο νη νξγαλσηηθέο ηεο κνξθέο απνηεινχλ 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Οη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

δηνίθεζήο ηεο, απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη πξνζβάιινληαη ζηα 

θνζκηθά δηθαζηήξηα. Σν θξάηνο επεκβαίλεη κε λφκνπο ζηελ νξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηεο ζεζκψλ ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δνγκαηηθψλ ηεο θαλφλσλ.
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 Οη 

εθθιεζηαζηηθνί θαλφλεο εθαξκφδνληαη κφλν ζην εζσηεξηθφ ηεο εθθιεζίαο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο δεκφζηαο ηάμεο ηεο 

πνιηηείαο. Δίλαη πξνθαλέο, πάλησο, φηη νη επεκβάζεηο ηεο πνιηηείαο ζηε δηνίθεζε ηεο 

εθθιεζίαο θαζηζηνχλ ζρεηηθή ηελ ειεπζεξία απηνδηνίθεζήο ηεο. Απηφ φκσο, είλαη θαη ην 

ηίκεκα ηεο πξνλνκηαθήο ηεο κεηαρείξηζεο. 

 

Σο ζύζηημα διάκπιζηρ ηηρ «ομοηαξίαρ». 

 

ην θαζεζηψο ηεο νκνηαμίαο, ε λνκηθή ζέζε ηεο εθθιεζίαο, ηα δηθαηψκαηα πνπ 
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απνιακβάλεη ζην πιαίζην ηεο έλλνκεο ηάμεο θαζψο θαη ην πεδίν ζπλεξγαζίαο ηνπ 

θξαηηθνχ νξγαληζκνχ κε ηελ εθθιεζηαζηηθή δηνίθεζε ξπζκίδνληαη κε «ζπκθσλίεο». Σν 

θαζεζηψο ησλ ζπκθσληψλ, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη θπξίσο ζε ρψξεο κε έληνλε επηξξνή 

ηεο ξσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο, απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο δηάθξηζεο 

ζξεζθείαο-θξάηνπο θαη δηαθχιαμεο ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ. 

Τπνζηεξίδεηαη
 
φηη έλα νηνλεί ή απφιπην θαζεζηψο νκνηαμίαο

11
 αλαγλσξίδεηαη θαη ζηελ 

Διιάδα
12

 κε ηε ζχκπξαμε πνπ απαηηείηαη απφ ην χληαγκα κεηαμχ ειιεληθήο Πνιηηείαο 

θαη Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Αγίνπ ξνπο (άξ-

ζξν 105), αιιά θαη γηα ην εθθιεζηαζηηθφ θαζεζηψο ηεο Κξήηεο (Ν. 4149/1961, άξζξν 

137) θαη ηεο Γσδεθαλήζνπ (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη άξζξα 1 αξηζκ. 5, 39 

παξ. 8, Ν. 590/1977). χκθσλα κε ηελ ίδηα γλψκε, νη αλαθνξέο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

λνκνζέηε ζηνλ Παηξηαξρηθφ Σφκν ηνπ 1850, κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίζηεθε ην 

απηνθέθαιν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο απφ ην Παηξηαξρείν, θαη ζηε πλνδηθή Πξάμε 

ηνπ 1928, κε ηελ νπνία παξαρσξήζεθαλ «επηηξνπηθψο» ζηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδαο νη 

Μεηξνπφιεηο ησλ Νέσλ Υσξψλ, παξαπέκπνπλ ζηελ (ηεηειεζκέλε) ζχκπξαμε-

ζπλαιιειία-νκνηαμία
13

 ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο 

φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν δηνίθεζήο ηεο. 

  

3. Οι ζσέζειρ Κπάηοςρ - Δκκληζίαρ καηά ηο ελληνικό ύνηαγμα (άπθπο 3). 

 

Γηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ζρέζεηο θξάηνπο θαη εθθιεζίαο ζήκεξα, είλαη βαζηθφ ε 

πξνζέγγηζε λα μεθηλήζεη απφ ην ίδην ην γξάκκα ηνπ λφκνπ θαη θπξίσο απφ ηνλ 

ζεκειηψδε λφκν ηνπ Κξάηνπο πνπ είλαη ην χληαγκα. Σν άξζξν 3 ηνπ πληάγκαηνο 

νξίδεη ηα εμήο:
14

 

«1. Δπηθξαηνχζα ζξεζθεία ζηελ Διιάδα είλαη ε ζξεζθεία ηεο Αλαηνιηθήο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ. Ζ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Διιάδαο, πνπ γλσξίδεη 

θεθαιή ηεο ηνλ Κχξην εκψλ Ηεζνχ Υξηζηφ, ππάξρεη αλαπφζπαζηα ελσκέλε δνγκαηηθά 

κε ηε Μεγάιε Δθθιεζία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη κε θάζε άιιε νκφδνμε Δθθιεζία 

ηνπ Υξηζηνχ, ηεξεί απαξαζάιεπηα, φπσο εθείλεο, ηνπο ηεξνχο απνζηνιηθνχο θαη 

ζπλνδηθνχο θαλφλεο θαη ηηο ηεξέο παξαδφζεηο. Δίλαη απηνθέθαιε, δηνηθείηαη απφ ηελ Ηεξά 

χλνδν ησλ ελ ελεξγεία Αξρηεξέσλ θαη απφ ηε Γηαξθή Ηεξά χλνδν πνπ πξνέξρεηαη απφ 

απηή θαη ζπγθξνηείηαη φπσο νξίδεη ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηεο Δθθιεζίαο, κε ηήξεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Παηξηαξρηθνχ Σφκνπ ηεο θζ΄ (29) Ηνπλίνπ 1850 θαη ηεο πλνδηθήο 

Πξάμεο ηεο 4
εο

 επηεκβξίνπ 1928.        

2. Σν εθθιεζηαζηηθφ θαζεζηψο πνπ ππάξρεη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Κξάηνπο 

δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.     

3. Σν θείκελν ηεο Αγίαο Γξαθήο ηεξείηαη αλαιινίσην. Ζ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπ ζ’ άιιν γισζζηθφ ηχπν απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Απηνθέθαιεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Μεγάιεο ηνπ Υξηζηνχ Δθθιεζίαο ζηε 

Κσλζηαληηλνχπνιε». 

πλαθείο κε ηα εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα ξπζκίζεηο πνπ δνκνχλ ην ζξεζθεπηηθφ 

πιαίζην ηνπ θξάηνπο, πεξηιακβάλνπλ θαη νη δηαηάμεηο ησλ ζπληαγκαηηθψλ άξζξσλ 13 

(δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο), 18 παξ. 8 (πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

πξεζβπγελψλ παηξηαξρείσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα), 16 παξ. 2 (αλαγνξεχεηαη σο 

ζθνπφο ηεο παηδείαο θαη ε αλάπηπμε ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο), 72 παξ. 1 (αξκφδηα ε 

νινκέιεηα ηεο Βνπιήο γηα ηελ ςήθηζε λφκσλ κε εθθιεζηαζηηθφ πεξηερφκελν), 105 
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(θαζεζηψο ηεο κνλαζηηθήο Πνιηηείαο ηνπ Αγίνπ ξνπο).
15

 

Ωο πξνο ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «επηθξαηνχζα ζξεζθεία»
16

, ε 

θξαηνχζα γλψκε ππνζηεξίδεη φηη απνηειεί απιή δηαθήξπμε πεξί ηνπ φηη νη Έιιελεο 

είλαη, θαηά ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη, δειαδή πξφθεηηαη 

γηα απιή δηαπίζησζε ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο.
17

 Έηζη κε απηήλ ηελ άπνςε, ν 

ζπληαγκαηηθφο φξνο «επηθξαηνχζα ζξεζθεία»
18

 έρεη πεξηγξαθηθφ θαη φρη θαλνληζηηθφ 

ραξαθηήξα, σο επηβεβιεκέλε ηηκή ζηε ζξεζθεία πνπ ζπλέβαιιε ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.
19

 Απηή ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε εμάιινπ 

θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ίδηα ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ επίηξνπψλ επί ηνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 1975. Ο ζπληαγκαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ δχν ζεζκψλ θαη ε 

«ραιάξσζε» πιένλ ησλ ζρέζεσλ δηαθαίλεηαη ζηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

- Οη ζρέζεηο Πνιηηείαο θαη Δθθιεζίαο βξίζθνληαη γηα πξψηε θνξά ζην ηξίην θαη 

φρη ζην πξψην άξζξν ηνπ πληάγκαηνο. 

- Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, σο ν αλψηαηνο άξρνληαο ηεο Πνιηηείαο, δελ 

απαηηείηαη λα είλαη πιένλ ρξηζηηαλφο νξζφδνμνο (φπσο φθεηιε λα είλαη παιαηφηεξα ν 

Βαζηιέαο: άξζ. 47, 51-52 πλη. 1952). Καηά ηελ νξθσκνζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο ελψπηνλ ηεο Βνπιήο δελ παξεπξίζθεηαη ε Iεξά χλνδνο, ελψ ν ίδηνο δελ 

ππφζρεηαη, πιένλ, λα πξνζηαηεχεη ηελ επηθξαηνχζα ζξεζθεία (άξζ. 31, 33 παξ. 2 πλη.), 

φπσο ζπλέβαηλε ππφ ην χληαγκα ηνπ 1952.
20

 

- Ο πξνζειπηηζκφο απαγνξεχεηαη ηψξα γεληθά, φηαλ δηελεξγείηαη θαηά 

νπνηαζδήπνηε «γλσζηήο» ζξεζθείαο (άξζ. 13 παξ. 2 εδ. γ’ πλη.) θαη φρη κφλνλ θαηά ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο (φπσο πξνέβιεπε ην πξντζρχζαλ χληαγκα).
21

 
22

 

- Δπηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε εθεκεξίδσλ θαη άιισλ εληχπσλ κεηά ηελ 

θπθινθνξία ηνπο, εθφζνλ πεξηέρνπλ δεκνζίεπκα πνπ πξνζβάιιεη φρη κφλνλ ηε 

ρξηζηηαληθή
23

, αιιά θαη θάζε άιιε «γλσζηή» ζξεζθεία (άξζ. 14 παξ. 3 εδ. α’ πλη.).
24

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά δηαηεξήζεθε ε επίθιεζε ηεο Αγίαο Σξηάδαο ζην πξννίκην ηνπ 

πληάγκαηνο, έζησ κε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. 

Ωζηφζν αθφκα θαη κε ην ηζρχνλ χληαγκα: 

- Ζ Οξζφδνμε Αλαηνιηθή Δθθιεζία ραξαθηεξίδεηαη σο «επηθξαηνχζα», έζησ κε 

ην πξναλαθεξζέλ ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν. 

- H ζξεζθεπηηθή επίθιεζε πεξηέρεηαη ζηνλ φξθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 

(άξζ. 33 παξ. 2 πλη.), αιιά θαη ησλ βνπιεπηψλ (άξζ. 59 παξ. 1 πλη.)· πξνβιέπεηαη, 

σζηφζν, φηη εηεξφδνμνη ή αιιφζξεζθνη βνπιεπηέο, κπνξνχλ λα νξθηζηνχλ θαηά ηνλ ηχπν 

ηνπ φξθνπ πνπ νξίδεη ην δφγκα ή ε ζξεζθεία ηνπο ή ε ηηκή ηνπο (άξζ. 59 παξ. 2 πλη.).
25

 

- Ννκνζρέδηα πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ζξεζθεχκαηα (άξζ. 3 θαη 13 

πλη.) ςεθίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Οινκέιεηα (θαη φρη θάπνην ηκήκα) ηεο Βνπιήο 

(άξζ. 72 παξ. 1 πλη.).         

  Δπηπξφζζεηα, ην ενξηνιφγην, νη επίζεκεο ηειεηέο θαη νη αξγίεο ησλ δεκφζησλ 
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ππεξεζηψλ θαζνξίδνληαη θπξίσο ζχκθσλα κε ηνλ ενξηνινγηθφ θχθιν ηεο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο.
26

 Σν άξζ. 2 παξ. 1 Ν.Γ. 90/1973, «πεξί ηνπ Θξεζθεπηηθνχ ψκαηνο ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ», πξνβιέπεη ηνλ ακηγή νξζφδνμν ραξαθηήξα ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ππεξεζίαο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ.
27

        

Δπίζεο, κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα δεκφζηνπ δηθαίνπ ραξαθηεξίδεηαη ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ νξγαληζκψλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (νξζφδνμεο 

κεηξνπφιεηο, λανί θαη κνλέο), γεγνλφο πνπ θαζηζηά απηνχο θνξείο άζθεζεο δεκφζηαο 

εμνπζίαο. Σν ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο έρεη 

αλαιεθζεί απφ ην δεκφζην ηακείν (Α.Ν. 536/1945, «πεξί ξπζκίζεσο ησλ απνδνρψλ ηνπ 

νξζνδφμνπ εθεκεξηαθνχ θιήξνπ ηεο Διιάδνο, ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο απηψλ θαη πεξί 

θαιχςεσο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο», Α.Ν. 469/1968, «πεξί κηζζνινγηθήο δηαβαζκίζεσο 

ηνπ εθεκεξηαθνχ θιήξνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο», άξζ. 8 Ν. 1041/1980, πεξί 

θξαηηθήο κηζζνδνζίαο ησλ αξρηεξέσλ, θ.ιπ.).
28

  

 Απφ φια ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αλάγθε 

«ρσξηζκνχ» ή -έζησ- κεγάιεο «ραιάξσζεο» ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη εθθιεζίαο ή 

αθφκε θαη γηα ηελ αλάγθε ζξεζθεπηηθνχ «απνρξσκαηηζκνχ» ηνπ θξάηνπο, έηζη ψζηε ε 

πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο λα είλαη ζε απφιπηε δηάζηαζε πιήξεο, 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνιηηεηνθξαηηθή ή κε αληίιεςε γηα ηε ζρέζε 

θξάηνπο θαη εθθιεζίαο. Σν ίδην ην ζέκα ηεο ζαθνχο δηάθξηζεο θαη ηνπ θαζαξνχ 

δηαρσξηζκνχ ησλ πεδίσλ δξάζεο θαη αξκνδηφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εθθιεζίαο 

νθείιεηαη ελ πνιινίο ζην γεγνλφο φηη ε ζξεζθεία ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο 

ραξαθηεξίδεηαη ζπληαγκαηηθά σο «επηθξαηνχζα» θαη ε ίδηα ε Δθθιεζία ραξαθηεξίδεηαη 

σο πξνο ηηο λνκηθέο ηεο ζρέζεηο σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Αλ δελ 

ζπλέηξεραλ ηα δχν απηά ζηνηρεία, ηφηε ην φιν ζέκα ησλ ζρέζεσλ ζα δηαηππψλνληαλ ζε 

δηαθνξεηηθή βάζε, γηαηί πεδίν ηεο εθθιεζίαο ζα ήηαλ πξνθαλέζηαηα ην πεδίν ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη πξνπχξγηφ ηεο ζα ήηαλ ε επίθιεζε ζηε ζξεζθεπηηθή ηεο 

ειεπζεξία. Καη ν ραξαθηεξηζκφο φκσο ηεο ζξεζθείαο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο σο 

«επηθξαηνχζαο» θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο Δθθιεζίαο σο Ν.Π.Γ.Γ. νθείινληαη ζε 

πξσηνβνπιίεο ή έζησ ζε απνθάζεηο ηεο ίδηαο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. 

Γελ είλαη ιίγεο θαη νη θνξέο πνπ ε ίδηα ε Δθθιεζία δήηεζε ή δηεθδίθεζε ηε 

κεηαβνιή ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην Κξάηνο θαη απηφ αξλήζεθε. Ζ ζπλχπαξμε άιισζηε 

ππφ έλα θαζεζηψο ρξεηάδεηαη ηελ απνδνρή ή έζησ ηελ αλνρή φισλ ησλ πιεπξψλ. Απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Δθθιεζίαο είλαη αξθεηνί απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη επηζπκνχλ έλα 

θαζεζηψο ζην νπνίν ην Κξάηνο δελ ζα παξεκβαίλεη θαζφινπ ζηα εθθιεζηαζηηθά 

πξάγκαηα -νχηε θαλ κε ηε κνξθή ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ ησλ 

εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ-, αιιά ε Δθθιεζία ζα δηαηεξεί ηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ην γεγνλφο πσο είλαη Δθθιεζία ηεο «επηθξαηνχζαο» ζξεζθείαο, κε φ,ηη 

απηφ ζεκαίλεη ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά αιιά θαη λνκηθά.     

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κξάηνπο ή κάιινλ ηεο πνιηηεηνθξαηηθήο αληίιεςεο, 

ππάξρνπλ απφςεηο πνπ ζέινπλ κηα εθθιεζία πνιηηηθά νπδέηεξε θαη αδξαλή, 

πεξηνξηζκέλε ζηα πλεπκαηηθά ηεο έξγα ή έζησ ζε έξγα θηιαλζξσπίαο, αιιά θαη έλα 

θξάηνο θαλνληζηηθά παξεκβαίλνλ σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθθιεζίαο (π.ρ. ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ εθεκεξηαθνχ θιήξνπ, 

ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηελ αλάδεημε ησλ επηζθφπσλ, εθθιεζηαζηηθή δηθαηνζχλε πνπ 

ζέβεηαη ηηο δηθαηνθξαηηθέο θαη φρη κφλνλ ηηο εθθιεζηνινγηθέο απφςεηο θ.ιπ.).
29

  

                                                      
26

 Φ. ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ, ρέζεηο Κξάηνπο θαη Δθθιεζίαο, in: Ζ Πξφθιεζε ηεο Αλαζεψξεζεο ηνπ 

πληάγκαηνο, Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Μειεηψλ, 2013, ζει. 195 επ. (196). 
27

 Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ΝΟΜΟ. 
28

 Μ. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ, ρέζεηο Πνιηηείαο θαη Δθθιεζίαο, 1993, ζει. 51. 
29

 Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ, Οη ζρέζεηο Κξάηνπο-Δθθιεζίαο, 2000, ζει. 23-26. 
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  πκπεξαζκαηηθά νη ζρέζεηο θξάηνπο θαη νξζφδνμεο εθθιεζίαο, φπσο θαη γεληθφηεξα 

νη ζρέζεηο κεηαμχ θξάηνπο θαη ζξεζθεπηηθψλ ελψζεσλ είλαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε, ζρέζεηο ζπληαγκαηηθά ξπζκηζκέλεο. Με ην χληαγκα εθδειψλεηαη ε θξαηηθή 

εμνπζία σο ζπληαθηηθή εμνπζία είηε πξσηνγελήο θαη απεξηφξηζηε είηε δεπηεξνγελήο 

(αλαζεσξεηηθή). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, κπνξεί βεβαίσο λα εηπσζεί φηη ε ίδηα ε βάζε ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ είλαη πνιηηεηνθξαηηθή, θαη ε εθθιεζία «ππάγεηαη» ζην χληαγκα. Σν 

βαζηθφ φκσο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πληάγκαηνο είλαη φηη νξηνζεηεί θαη θαζππνηάζζεη ηελ 

ίδηα ηελ θξαηηθή εμνπζία ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, ηε λνκνζεηηθή, ηελ εθηειεζηηθή, ηε 

δηθαζηηθή. Ζ ππαγσγή, ζπλεπψο, ζην χληαγκα ζεκαίλεη ππαγσγή ζηελ έλλνκε ηάμε θαη 

άξα ζε θξαηηθήο πξνέιεπζεο θαλφλεο, αιιά θαη πξνζηαζία έλαληη ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο.  

 

4. Σο Οικοςμενικό Παηπιαπσείο ωρ ιδιαίηεπορ θεζμόρ ζηιρ ζσέζειρ Κπάηοςρ-

Δκκληζίαρ. 

 

Σν άξζξν 3 ηνπ πληάγκαηνο, πέξα ην φηη ηηκά θαη ξπζκίδεη (ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

άξζξν 13 πλη.) ηηο ζρέζεηο ηνπ Κξάηνπο κε ηελ Διιελνξζφδνμε Δθθιεζία ηεο 

Διιάδνο, κε φια φζα αλαιχζεθαλ εθηελψο παξαπάλσ, πξνρσξά θαη ζηελ θαηνρχξσζε 

ησλ ζρέζεσλ ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο κε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. Σν γεγνλφο φηη ην 

χληαγκα απνδέρεηαη θαη πεξηβάιιεη κε ην θχξνο ηνπ ηνπο δηαθαλνληζκνχο ηνπ 

Παηξηαξρηθνχ Σφκνπ ηνπ 1850 θαη ηεο πλνδηθήο Πξάμεο ηνπ 1928 θαζψο θαη ηνλ 

ηζφηηκν πξνο απηφλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ξφιν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ Αγίνπ ξνπο, ηεο Κξήηεο αιιά 

θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα Γσδεθάλεζα (πνπ αθφκα είλαη βέβαηα ζε 

εθθξεκφηεηα), νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη αλαγλσξίδεη έλα είδνο νκνηαμίαο ζηε ζρέζε 

απηή. Μηα νκνηαμία πνπ έρεη απηναλαθνξηθή βάζε ην ίδην ην χληαγκα ρσξίο βέβαηα λα 

γίλεηαη επζέσο κλεία ζηε δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ (σο sui 

generis λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ), αιιά ππνλνψληαο ηελ, αλαγλσξίδνληαο 

κνλνκεξψο (κέζσ ηνπ πληάγκαηνο) ηηο κνλνκεξείο πξάμεηο απηνχ.
30

 Ζ νκνηαμία 

αλαδεηθλχεηαη κε ηε ζχκπξαμε ησλ πνιηηεηαθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ Παηξηαξρείνπ γηα ηα 

ελ ιφγσ δεηήκαηα θάηη πνπ δελ ππάξρεη ζηε ζρέζε κε ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. Σν 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ππήξμε γηα αηψλεο ππνθείκελν 

δηεζλνχο δηθαίνπ, ζην νπνίν αλαγλσξίδνληαλ πξνλφκηα ζξεζθεπηηθήο, πνιηηηθήο, 

δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο θχζεο. Μεηά ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ, φκσο, κε ηελ 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ζηηο θαζαξά ζξεζθεπηηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο εθθξάδνληαη 

δηάθνξεο επηθπιάμεηο γηα ην εάλ εμαθνινπζεί ην Παηξηαξρείν λα είλαη ππνθείκελν ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηε δηνηθεηηθή έλλνηα. Πάλησο ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία
31

 ε νξζή, θαη θαηά ηε γλψκε κνπ, άπνςε φηη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, έρεη έλζεξκνπο 

ππνζηεξηθηέο. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη θαη ε ελδηάκεζε άπνςε φηη ην Παηξηαξρείν 

έρεη πεξηνξηζκέλε δηεζλή λνκηθή ηθαλφηεηα, πνπ πεγάδεη απφ ηελ εζηκηθή αλαγλψξηζε 

ηεο νηθνπκεληθήο ηνπ ζξεζθεπηηθήο αξκνδηφηεηαο.    

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζηαζκίδνληαο θαλείο ηε δηακνξθσκέλε λνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηήζεη ηα ππνθείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζε 

ηξεηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: α) Απηή πνπ πεξηιακβάλεη ηα θξάηε,
32

 β) απηή πνπ 

                                                      
30

 Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ, Οη ρέζεηο Κξάηνπο-Δθθιεζίαο, 2000, ζει. 73 θαη 187. 
31

 Γ. ΗΑΣΡΟΤ, Ζ ζέζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ζηελ εθθιεζηαζηηθή, ηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή 

έλλνκε ηάμε, 2010, ζει. 626. 
32

 Δ. ΡΟΤΚΟΤΝΑ, Γηεζλέο Γίθαην-Σεχρνο 1ν, 2004, ζει. 51. 
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πεξηιακβάλεη ηδηψηεο-άηνκα
33

 θαη γ) απηή πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ
34

 φπνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη νη Δθθιεζίεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν.    

ε αληίζεζε κε ηα θξάηε πνπ δηαζέηνπλ πιήξε δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ηα 

άιια ππνθείκελα δηεζλνχο δηθαίνπ, φπσο νη δηεζλείο νξγαληζκνί, είλαη δπλαηφλ λα 

δηαζέηνπλ κία ή νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο δηεζλνχο λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο.
35

 Έηζη, κπνξεί θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη φηη ηα ππνθείκελα απηά ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, θαζνξηδφκελε απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή. Ήδε απφ ην 1923, ν δηαθεθξηκέλνο 

δηεζλνιφγνο Lord Phillimore έγξαθε φηη ηα θξάηε δελ απνηεινχλ ηα κνλαδηθά πξφζσπα 

ζην δηεζλέο δίθαην θαη φηη ππάξρνπλ ζεζκνί θαη δπλάκεηο άιινπ είδνπο, φπσο νη κεγάινη 

αξρεγνί Δθθιεζηψλ ή ζξεζθεηψλ, ν Πάπαο θαη ν Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη 

ν Υαιίθεο. ηε ζπλέρεηα, ν θαζεγεηήο ηέιηνο εθεξηάδεο ππνζηήξημε φηη ην δηεζλέο 

θαζεζηψο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζα κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε ηνλ ηηαιηθφ 

λφκν πεξί εγγπήζεσλ (γηα ην Βαηηθαλφ). Δληνχηνηο, απηή ε εμνκνίσζε ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη δεθηή ζε ζρέζε κφλν κε ην θαζεζηψο ηνπ Παηξηαξρείνπ πξηλ απφ ηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο, φηαλ ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο ζπληζηνχζε φρη κφλν ζξεζθεπηηθφ αξρεγφ, 

αιιά θαη εγέηε ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο.
36

     

Μηα άιιε πξνζέγγηζε πνπ ππνζηεξίρζεθε γηα ηελ πεξηνξηζκέλε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ κε δηάθνξα επηρεηξήκαηα είλαη ε εμήο: Tν 

Παηξηαξρείν απνηειεί ππνθείκελν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζην δηεζλέο επίπεδν 

θαη ζπγθξηκέλα δηαζέηεη ην δηθαίσκα έδξαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ην δηθαίσκα 

άζθεζεο ρσξίο εκπφδηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ εμνπζίαο θαη ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο εθ 

κέξνπο ηνπ ηνπξθηθνχ Kξάηνπο. κσο, θαλέλα απφ ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα δελ έρεη 

αλαγλσξηζηεί ζην Παηξηαξρείν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

Πξφθεηηαη απιά γηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηεζλείο πξάμεηο πξνο φθεινο ηνπ, 

φπσο ζπκβαίλεη ι.ρ. κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απφ δηεζλή 

ζπκβαηηθά θείκελα ππέξ ησλ ηδησηψλ. Έλα δεχηεξν επηρείξεκα απνδίδεη ηελ 

πεξηνξηζκέλε δηεζλή λνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηελ αλαγλψξηζε, απφ ην 

εζηκηθφ δίθαην, ηεο νηθνπκεληθήο ηνπ ζξεζθεπηηθήο αξκνδηφηεηαο. ηo ίδην κήθνο 

θχκαηνο, αιιά κε δηαθνξεηηθή λνκηθή εμήγεζε, βξίζθεηαη ην επηρείξεκα πνπ βαζίδεη 

ηελ πεξηνξηζκέλε δηεζλή ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ, ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνπκεληθή ηνπ απνζηνιή
37

. 

Σέινο, ε ηξίηε πξνζέγγηζε,
38

 ηεο δηεζλνχο θχζεο ηνπ Παηξηαξρείνπ, ζηεξίρζεθε 

ζην φηη ην ηειεπηαίν ηαπηφρξνλα απνηειεί αθελφο πξφζσπν ππεξεζληθνχ ραξαθηήξα, 

εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ σο νηθνπκεληθνχ ζξεζθεπηηθνχ ζεζκνχ, αθεηέξνπ ζην φηη, ππφ 

ηε κνξθή ηεο Αξρηεπηζθνπήο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ππάγεηαη ζηελ ηνπξθηθή έλλνκε 

ηάμε, σο πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε δηνηθεηηθέο επαξρίεο ζην εμσηεξηθφ.  

Αλ δελ κλεκνλεχεηαη ξεηά ε δηεζλήο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα απφ ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ νξγαληζκνχ, εμεηάδεηαη αλ ν δηεζλήο νξγαληζκφο δηαζέηεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

ηδηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη φηη κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζηνλ ππφ εμέηαζε 

νξγαληζκφ ηε δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Σέηνηεο ηθαλφηεηεο είλαη: 1) ην ελεξγεηηθφ 

θαη παζεηηθφ δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο, 2) ηα δηεζλή πξνλφκηα θαη αζπιίεο, 3) ε δηεζλήο 

                                                      
33

 Δ. ΡΟΤΚΟΤΝΑ, Γηεζλέο Γίθαην-Σεχρνο 1ν, 2004, ζει. 59. 
34

 Δ. ΡΟΤΚΟΤΝΑ, Γηεζλέο Γίθαην-Σεχρνο 1ν, 2004, ζει. 58. 
35

 Δ. ΡΟΤΚΟΤΝΑ, Γηεζλέο Γίθαην-Σεχρνο 1ν, 2004, ζει. 49 επ. 
36

 Γ. ΗΑΣΡΟΤ, Ζ ζέζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ζηελ εθθιεζηαζηηθή, ηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή 

έλλνκε ηάμε, 2010, ζει. 628. 
37

 ΚΡ. ΗΩΑΝΝΟΤ, Κ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ, ΥΡ. ΡΟΕΑΚΖ, Α. ΦΑΣΟΤΡΟ, Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, 1988, ζει. 97. 
38

 ΚΡ. ΗΩΑΝΝΟΤ, Κ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ, ΥΡ. ΡΟΕΑΚΖ, Α. ΦΑΣΟΤΡΟ, Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, 1988, ζει. 99. 
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επζχλε, 4) ε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο δηθαηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 5) ε ηθαλφηεηα 

ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλζεθψλ.
39

        

  Ωο πξνο ην ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο, απηφ ζα πξέπεη λα 

πθίζηαηαη ζε ζρέζε κε άιια ππνθείκελα δηεζλνχο δηθαίνπ (θξάηε θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο). Δίλαη κελ γεγνλφο φηη ην Παηξηαξρείν δηαηεξεί ζρέζεηο κε δηάθνξα θξάηε 

θαη ηηο εγεζίεο ηνπο ζε φια ηα κέξε ηνπ πιαλήηε φπνπ ππάξρνπλ νξζφδνμεο θαη 

ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο. κσο, απηέο νη επαθέο δελ ζπληζηνχλ έλα είδνο 

«δηπισκαηηθψλ» επαθψλ θαηά ην δηεζλέο δίθαην. Σν γεγνλφο φηη, ην ειιεληθφ Kξάηνο 

πάληα ζπκπεξηθέξζεθε ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν κε φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ θξάηνπο, δηεπθνιχλνληάο ην δηπισκαηηθά θαη εληζρχνληαο ηελ επέθηαζε 

ησλ Δπαξρηψλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ, δελ ζεκαίλεη νηνλεί θαη απηνκάησο ηελ θαζνιηθή 

αλαγλψξηζε ηεο δηεζλνχο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Παηξηαξρείνπ. Ωο πξνο ηα 

δηεζλή πξνλφκηα θαη αζπιίεο, ηέηνηα δελ έρνπλ παξαρσξεζεί ζην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν, ελψ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα δηάθνξα θξάηε ην 

Παηξηαξρείν ππέρεη δηεζλή επζχλε. Παξάιιεια, απφ πνπζελά δελ πξνθχπηεη νχηε έρεη 

πνηέ ζπκβεί ζηελ πξάμε ην Παηξηαξρείν λα δηαζέηεη ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο 

δηθαηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο.
40

         

 Ωο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλζεθψλ
41

 (treaty-making capacity), 

πνπ απνηειεί ην ζπλεζέζηεξν κέζν δηαθξίβσζεο ηεο χπαξμεο δηεζλνχο λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη ζα πξέπεη ηα κέξε ζε κία δηεζλή 

ζπκθσλία λα ζπλαηλνχλ ζην φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηεζλή ζπλζήθε θαη φρη γηα κηα απιή 

δηκεξή ζπκθσλία εθηφο δηεζλνχο δηθαίνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη ην Παηξηαξρείν, ζην πιαίζην 

ησλ νηθνπκεληθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, πξνέβε απφ πνιχ λσξίο (κεηά ηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο) ζηε ζχλαςε ζπκθσληψλ κε δηάθνξεο ρψξεο γηα ηε ξχζκηζε, ζπλήζσο, ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο θαηάζηαζεο νξζνδφμσλ πιεζπζκψλ ζηηο ρψξεο απηέο, φπσο ι.ρ. κε ηελ 

Αιβαλία (1937), ελψ κε ηελ Πνισλία (1930), ηε Φηλιαλδία (1923) ηε Ληζνπαλία (1936) 

θαη ηε Βνπιγαξία (1936/1945) ππήξμαλ επαθέο-δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δελ θαηέιεμαλ 

ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο. Γηκεξείο ζπκθσλίεο θαηαξηίζηεθαλ θαη κεηαγελέζηεξα κε 

θξάηε ηεο Δπξψπεο, Απζηξαιίαο, Ακεξηθήο, Αζίαο πνπ αλαγλψξηζαλ ηελ αληίζηνηρε 

Δμαξρία ηνπ Παηξηαξρείνπ, θαζψο θαη κε θξάηε άιισλ Οξζνδφμσλ Δθθιεζηψλ, 

Παηξηαξρείσλ, Απηνθεθάισλ ή απηνλφκσλ ρξηζηηαληθψλ εθθιεζηψλ αλά ηνλ θφζκν.
42

 

Ηδηαίηεξα ζηηο ζρέζεηο ηνπ Παηξηαξρείνπ κε ηελ Διιάδα, παξφιν πνπ ζην πνιηηηθφ θαη 

δηπισκαηηθφ επίπεδν, αιιά αθφκα θαη απφ ην ίδην ην χληαγκα κε ηε ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε ηεο νκνηαμίαο, νη ζρέζεηο ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα ζηελέο, αλαγλψξηζε άκεζα ή 

έκκεζα ηεο δηεζλνχο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Παηξηαξρείνπ δελ ππήξμε ηππηθά 

πνηέ.   

Απφ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη, φηη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

δηαζέηεη κφλν «ελδείμεηο» κε βάζε ηνπο ζχγρξνλνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, πνπ 

θαηνρπξψλνπλ ηε δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη απαηηνχληαη εληαηηθφηεξεο λνκηθά 

ελέξγεηεο γηα ηελ γεληθή επξεία αλαγλψξηζή ηνπ κε απηή ηελ ηδηφηεηα. Απηφ φκσο, δελ 

ζεκαίλεη δηθαίσζε αθξαίσλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ, φηη ην Παηξηαξρείν απνηειεί απιψο έλα 

θαζίδξπκα (ζσκαηείν) ηνπ ηνπξθηθνχ δηθαίνπ, ζεσξψληαο κάιηζηα παξέκβαζε ζηα 

εζσηεξηθά ηνπ θξάηνπο θάζε απφπεηξα δηεζλνπνίεζήο ηνπ απφ πιεπξάο ηεο Διιάδαο. Σν 

Παηξηαξρείν απνηεινχζε ηζηνξηθά, θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί θαη κεηά ηε πλζήθε 

                                                      
39

 Δ. ΡΟΤΚΟΤΝΑ, Γηεζλέο Γίθαην-Σεχρνο 1ν, 2004, ζει. 58-63. 
40

 Μ. ΒΑΛΑΚΟΤ-ΘΔΟΓΩΡΟΤΓΖ, Σν Ννκηθφ πεξίγξακκα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο, 2001, ζει. 29 θαη 97. 
41

 Δ. ΡΟΤΚΟΤΝΑ, Γηεζλέο Γίθαην- Σεχρνο 1ν, 2004, ζει. 125-145. 
42

 Μ. ΒΑΛΑΚΟΤ-ΘΔΟΓΩΡΟΤΓΖ, Σν Ννκηθφ πεξίγξακκα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο, 2001, ζει. 94. 
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ηεο Λσδάλλεο, έλα de facto δηεζλή ζεζκφ πνπ θηλείηαη ζε δηάθνξα επίπεδα ζηε δηεζλή 

ζθελή. Υσξίο λα ηαπηίδεηαη επαθξηβψο κε ηνπο δηεζλείο Με Κπβεξλεηηθνχο 

Οξγαληζκνχο, παξνπζηάδεη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην φηη απνηειείηαη 

απφ επηκέξνπο νξζφδνμεο Δθθιεζίεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

εζσηεξηθή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, θαζψο θαη φηη επηηειεί έξγν ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ 

δηαθνξά κε ηνπο δηεζλείο κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ζπλίζηαηαη ζην φηη ν 

νηθνπκεληθφο ραξαθηήξαο ηνπ Παηξηαξρείνπ πθίζηαηαη ηζηνξηθά, ελψ ε ηθαλφηεηα ησλ 

κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ λα θηλνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν εμαξηάηαη απφ ηελ κεηά 

ηελ ίδξπζή ηνπο αλαγλψξηζε απηήο ηεο ηθαλφηεηαο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη, φηη ν 

νηθνπκεληθφο ραξαθηήξαο ζην πιαίζην ηεο χπαξμεο ελφο de facto δηεζλνχο ζεζκνχ πνπ 

είλαη ην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο δελ απνθιείεη ηελ αλαγλψξηζε, ζε έλα 

θνληηλφ ή απψηεξν κέιινλ, κηαο δηεζλνχο πξνζσπηθφηεηαο, πιήξνπο ή πεξηνξηζκέλεο, 

ζε φια ηα επίπεδα γηα ηνλ νηθνπκεληθφ ζξφλν.
43

      

 Άιισζηε, θαη κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν 

ζπλαιιάζζεηαη κε θξάηε γηα εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα θαη παγθφζκηα πξνβιήκαηα, ελψ ν 

εθάζηνηε Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο γίλεηαη δεθηφο ζηηο επίζεκεο επηζθέςεηο ζε θξάηε 

κε ηηκέο αξρεγνχ θξάηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επίζθεςε ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ ην 1994 ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ε απνδνρή ηνπ απφ 

απηφ ην ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ζεζκηθνχ πξνζψπνπ. Σν 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, παξά ηηο θαηά πεξηφδνπο ζπγθξνχζεηο κε άιιεο νκφζξεζθεο 

Δθθιεζίεο (Παηξηαξρείν Μφζραο) έρεη θαζηεξσζεί σο κία εθθιεζία-ζχλδεζκνο, 

ζπληνληζηήο φισλ ησλ Οξζφδνμσλ Υξηζηηαληθψλ Δθθιεζηψλ αλά ηνλ θφζκν, κε 

παξεκβάζεηο ζξεζθεπηηθνχ, πλεπκαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ζε φια ηα θαίξηα 

πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε φπσο ην πεξηβάιινλ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε εηξήλε, θαη 

ε δηθαηνζχλε, θάηη πνπ ραξαθηεξηζηηθά επηβεβαηψλεη θαη ε πξφζθαηε ζπλάληεζε ζηα 

ηέιε Ννεκβξίνπ ηνπ 2014 κεηαμχ ηνπ Πάπα θαη ηνπ Παηξηάξρε ζηελ χλνδν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ην θνηλφ ςήθηζκά ηνπο γηα ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξηζηηαλψλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

Μέζα απφ ηελ επηβίσζε ηξηψλ θξαηψλ κε δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

δηαθνξεηηθφ πνιίηεπκα, δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο ζρέζεσλ θξάηνπο-εθθιεζίαο, ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ράξαμε ηε δηθή ηνπ απηνηειή πνξεία, ζηηο δχν απηνθξαηνξίεο, 

αθνινπζψληαο ηε δηεχξπλζε ή ηε ζπξξίθλσζή ηνπο.     

 Με ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, επαθνινχζεζε ζπξξίθλσζε ηνπ νξζφδνμνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ Σνπξθία, ε νπνία δηαηήξεζε ην δηθαίσκα λα επεκβαίλεη ζηηο 

πξνυπνζέζεηο εθινγήο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε, κε ην λα απαηηεί λα είλαη Σνχξθνο 

ππήθννο απηφο θαη ηα κέιε ηεο πλφδνπ (γη’ απηφ ην ιφγν νη Μεηξνπνιίηεο επαξρηψλ 

πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζην Παηξηαξρείν, π.ρ. Γσδεθαλήζσλ, παίξλνπλ θαη ηελ 

ηνπξθηθή ππεθνφηεηα), παξαβηάδνληαο ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη παξεκβαίλνληαο 

ζην νξζφδνμν δφγκα, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ζην πιαίζην δηεζλνχο 

ζπκθσλίαο. Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, παξφια απηά, ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα έρεη 

θαηαθέξεη λα δηεπξχλεη ηηο Δπαξρίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πηζηψλ ζην εμσηεξηθφ.
44

 

Σν ζεκεξηλφ ζρήκα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ζπλεπψο πξάγκαηη κε ηηο 

Δπαξρίεο ηνπ αλά ηνλ θφζκν, πξνζνκνηάδεη ζρεκαηηθά κε έλα δηεζλή κε θπβεξλεηηθφ 

νξγαληζκφ πνπ ηνλ απνηεινχλ νη Δπαξρίεο ηνπ, νη νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αλάινγα κε ην θαζεζηψο ησλ ζρέζεσλ 

θξάηνπο-εθθιεζίαο, ζε θάζε θξάηνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε επαξρία. 

                                                      
43

 Γ. ΗΑΣΡΟΤ, Ζ ζέζε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ζηελ εθθιεζηαζηηθή, ηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή 

έλλνκε ηάμε, 2010, ζει. 631. 
44

 Μ. ΒΑΛΑΚΟΤ- ΘΔΟΓΩΡΟΤΓΖ, Σν Ννκηθφ πεξίγξακκα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο, 2001, ζει. 354. 
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5. Νομικό καθεζηώρ εκκληζιαζηικών πποζώπων. 

 

Σν ηδηαίηεξν λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη θάζε εθθιεζία, ζξήζθεπκα ή δφγκα 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, θπξίσο φκσο ην είδνο ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ε 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε αλαγλσξίδεη ζε απηά θαη ηηο νξγαλσηηθέο ηνπο ππνδηαηξέζεηο, έρεη 

θαζνξηζηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζην πεδίν ησλ δεκνζηνλνκηθψλ βαξψλ. Σν είδνο ηεο 

λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο πνπ λνκηκνπνηεί θάζε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα ζπλεπάγεηαη 

δηαθνξεηηθφ είδνο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο, αιιά θαη δεκνζηνλνκηθήο επζχλεο, 

απέλαληη ζην θξάηνο. 

Ζ απφθηεζε αξρηθψο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

εθ κέξνπο ησλ ζξεζθεπκάησλ, ηα θαζηζηά ππνθείκελα δηθαίνπ ζην πιαίζην ηεο 

ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο, δηεπθνιχλνληαο ηε ιεηηνπξγηθφηεξε λνκηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή ζπλαιιαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ εμππεξεηνχληαη δσηηθέο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο, φπσο είλαη ε απφθηεζε 

πεξηνπζίαο, ε αλάιεςε λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ε δηθαηνπξαθηηθή 

ηθαλφηεηα γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ ή θαηάξηηζε δηθαηνπξαμηψλ, ε δηθνλνκηθή 

παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην, ε αζηηθή επζχλε γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνιιέο αθφκε 

λνκηθήο θαη ζπλαιιαθηηθήο θχζεσο πξάμεηο. 

 Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζξεζθεπηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο είλαη νη 

θπξηφηεξεο νξγαλσηηθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο (Δθθιεζίεο ηεο 

Διιάδνο θαη ηεο Κξήηεο, Μεηξνπφιεηο, Δλνξίεο, Μνλέο θ.ιπ.) θαζψο θαη νη 

Ηζξαειηηηθέο Κνηλφηεηεο, έρνπλ αλαγλσζζεί σο Ν.Π.Γ.Γ.
45

 Απφ θνξνινγηθήο πιεπξάο, 

ε ηδηφηεηα απηή ζπλεπάγεηαη θπξίσο ηελ επλντθφηεξε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε, κε 

ηε κνξθή ηεο νιηθήο ή κεξηθήο ηνπο απαιιαγήο, ζηα πιαίζην γεληθφηεξεο απαιιαθηηθήο 

θνξνινγηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ην Κξάηνο, έλαληη ηνπ ζπλφινπ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 
46

 

Σν γεγνλφο απηφ επηθέξεη άληζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ ελ ιφγσλ 

ζξεζθεπηηθψλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ απιψο ηελ ηδηφηεηα ηνπ Ν.Π.Η.Γ. (άιιεο 

ζξεζθείεο θαη δφγκαηα εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ, κε ζσκαηεία, ηδξχκαηα θ.ιπ.). 

Απφ ηελ άιιε, σζηφζν, πιεπξά, ηα Ν.Π.Γ.Γ. (ζπλεπψο θαη ηα εθθιεζηαζηηθνχ ή 

ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα) ππάγνληαη ζην δεκνζηνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηνπ 

Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θαη ηνπο απζηεξφηεξνπο θαλφλεο ειέγρνπ πνπ απηφ πξνβιέπεη, ν 

νπνίνο δηελεξγείηαη θαηά θαλφλα απφ Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, αιιά θαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Ν. 4272/2014 «Πεπί Δη-

μοζίος Λογιζηικού, Ελέγσος ηων δαπανών ηος Κπάηοςρ και άλλερ διαηάξειρ» θαη άξζξ. 1 

(Κεθ. Α': Διεγθηηθφ πλέδξην) ηνπ Ν. 3060/2002, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Ν. 

4272/2014 «Ρύθμιζη θεμάηων απμοδιόηηηαρ ηος Υποςπγείος Δικαιοζύνηρ». 

Ηδηαίηεξν δήηεκα σζηφζν, σο πξνο ηε λνκηθή θχζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο πξνθάιεζε ε ππ’ αξηζκ. 502/2011 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
47

. ηελ πξνθείκελε απφθαζε επηρεηξείηαη 

αληηζηξνθή ηεο λνκνινγίαο σο πξνο ηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο Διιελνξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο, ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο «ηδηάδνπζαο θχζεσο» δεκνζίνπ δηθαίνπ λνκηθφ 

πξφζσπν θαη φρη Ν.Π.Γ.Γ. φπσο θνηλψο έρεη γίλεη απνδεθηφ κε βάζε θαη ην λφκν 

590/1977 (Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο). Ζ ππφζεζε απηή αθνξά 

                                                      
45

 Φ. ΜΑΛΑΜΑ, Φνξνινγία Ννκηθψλ Πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, 2012, ζει. 60. 
46

 Κ. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ, Σν Φνξνινγηθφ Καζεζηψο ησλ Θξεζθεπκάησλ, 2005, ζει. 74-75. 
47

 Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ΝΟΜΟ. 
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(κε αθνξκή Μνλή ηεο Μεηξφπνιεο Καιαβξχησλ) ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ 1611/1950 

θαη 2216/1994 κε ηνπο νπνίνπο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απαηηεί απφ ηα Ν.Π.Γ.Γ. λα 

έρνπλ θαηαηεζεηκέλα ηα ρξεκαηηθά ηνπο δηαζέζηκα ζε απηήλ, ψζηε λα ηα δηαρεηξίδεηαη 

θαη λα ηα επελδχεη ζε θηλεηέο αμίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (π.ρ. νκφινγα). Με βάζε 

ην ζπγθεθξηκέλν ζθεπηηθφ, σο ηδηάδνπζαο θχζεο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο ρψξαο απάιιαμε ηα εθθιεζηαζηηθά λνκηθά πξφζσπα απφ ηελ 

παξαπάλσ ππνρξέσζε, δηαηεξψληαο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απηνλνκία απφ ηνλ ππφινηπν 

θξαηηθφ κεραληζκφ. Δίλαη πξνθαλέο φηη δηαθνξεηηθά αληηιακβάλεηαη ε Δθθιεζία απφ ην 

Κξάηνο ηε κνξθή θαη ηελ θιίκαθα ηνπ κεηαμχ ηνπο δηαρσξηζκνχ, κε ηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ λα ζέιεη λα ηελ ειέγρεη παξεκβαηηθά εμαηηίαο ηεο επηξξνήο ηεο ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ Δθθιεζία λα επηζπκεί ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο απέλαληί ηεο σο 

αληαπφδνζε ζηε δηαρξνληθή ηεο πξνζθνξά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Γελ είλαη ιίγεο νη 

θσλέο θαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο αθφκα θαη ζήκεξα (φπσο ν 

Μεηξνπνιίηεο Γεκεηξηάδνο Ηγλάηηνο, ζε δεκφζηα ηνπνζέηεζε ηνπ ην 2009) αιιά θαη ζε 

κέξνο ηεο ζεσξίαο
48

 πνπ κηινχλ αλνηρηά γηα ηελ αλάγθε ελφο λένπ sui generis λνκηθνχ 

κνξθψκαηνο δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία φηη απηφ ην λέν λνκηθφ 

θαζεζηψο ζα επαλαπξνζδηφξηδε ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηηο ζρέζεηο θξάηνπο θαη 

εθθιεζίαο, ζε θάζε επίπεδν, αλαδεηθλχνληαο ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θαη απηνλνκία ηεο 

εθθιεζίαο. 

Σν λνκνθαλνληθφ θαζεζηψο ηεο «επηθξαηνχζαο»
 

Αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο 

Δθθιεζίαο σζηφζν, δελ είλαη εληαίν ζε φιν ην εχξνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, θαζψο 

ε ηειεπηαία ππνδηαηξείηαη απφ εθθιεζηαζηηθήο άπνςεο ζηηο πέληε πεξηθέξεηεο, ηεο 

Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ησλ Μεηξνπφιεσλ ησλ Νέσλ Υσξψλ, ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο, ηνπ Αγίνπ ξνπο θαη ησλ Μεηξνπφιεσλ Γσδεθαλήζνπ, πνπ ε 

ηδηαηηεξφηεηά ηνπο ζα αλαπηπρζεί ακέζσο παξαθάησ.  

 

6. Σο ιδιαίηεπο καθεζηώρ Δπαπσιών ηος Οικοςμενικού Παηπιαπσείος ζηα 

Γωδεκάνηζα. 

  

Οη εθθιεζηαζηηθέο επαξρίεο ηεο Γσδεθάλεζνπ, δειαδή νη πέληε κεηξνπφιεηο (1. 

Ρφδνπ, 2. χκεο-Σήινπ-Υάιθεο- Καζηειφξηδνπ, 3. Κσ, 4. Καξπάζνπ-Κάζνπ, 5. Λέξνπ-

Καιχκλνπ-Αζηππάιαηαο) θαη ε Δμαξρία ηεο Πάηκνπ ηεθκαίξνληαη κφλν θαη’ αλαινγία 

κε ηα εθθιεζηαζηηθά πξφζσπα ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο σο Ν.Π.Γ.Γ ζχκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζκφ 142 ηνπ 1979 γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο («δένλ είλαη λα ζεσξεζνχλ»- εμαηξεί κφλν ηελ Ηεξά Μνλή Πάηκνπ Αγίνπ 

Ησάλλε, πνπ κε έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο απφ ην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν επηθπξψζεθε σο Ν.Π.Η.Γ.).
4950

 Ωζηφζν, κέρξη θαη ζήκεξα, απνιχησο 

ηππηθά, δελ έρεη ππάξμεη αληίζηνηρε λνκνζεηηθή μεθάζαξε ξχζκηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ειιεληθήο Πνιηηείαο, κε ηηο φπνηεο επαθφινπζεο επηπηψζεηο ζε ζπλαιιαθηηθφ-

θνξνινγηθφ θαη δηθατηθφ επίπεδν. Δλψ αληίζεηα, ε εκηαπηφλνκε Δθθιεζία ηεο Κξήηεο 

πνπ επίζεο ππάγεηαη ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν κε ηνλ λφκν 4149/1961,εμαζθάιηζε 

φηη ηα εθθιεζηαζηηθά ηεο λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα Ν.Π.Γ.Γ.. 

 Γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ππάξμεη απνθαζηζηηθή απνζαθήληζε θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, 

σο πξνο ηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ πξνζψπσλ ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ, θαζψο απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ Γσδεθαλήζσλ κε ηελ πλζήθε Δηξήλεο ηνπ 

                                                      
48

 Μ. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ, ρέζεηο Πνιηηείαο θαη Δθθιεζίαο, 1993, ζει. 28, Π. ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ, Υσξηζκφο 

Κξάηνπο-Δθθιεζίαο; Ννκηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνηάζεηο, 2006, ζει. 19. 
49

 Η. ΚΟΝΗΓΑΡΖ, Ηδηαίηεξα Δθθιεζηαζηηθά Καζεζηψηα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, 2012, ζει. 51-52. 
50

 Φ. ΜΑΛΑΜΑ, Φνξνινγία Ννκηθψλ Πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, 2012, ζει. 59-61. 
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1947 (10 Φεβξνπαξίνπ-Παξίζη) αθφκα θαη ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ 

ακθηηαιαληεχεηαη σο πξνο ηε θχζε ηνπο (ηΔ 128/1983, 3237/2000, αλη. πκβΠιεκΡνδ 

71/2012). Ωζηφζν, απφ ηελ άιιε θαη’ αλαινγία, έρνπλ εηζαρζεί θαη ζηελ πεξηνρή απηή, 

κφλν κε πεξηπησζηνινγηθφ ηξφπν, εηδηθνί λφκνη πνπ αθνξνχλ ηα Ν.Π.Γ.Γ. ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο φπσο ε κέξηκλα γηα ηηο απνδνρέο ηνπ εθεκεξηαθνχ θιήξνπ 

(Β.Γ. 14/1950, Ν.Γ. 1399/1973), ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζπληαμηνδφηεζε, αζθάιηζή 

ηνπο (Β.Γ. 7/1950 θαη 5/1963), νη απνδνρέο ησλ Μεηξνπνιηηψλ θαη ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

(Ν.Γ. 295/1969 θαη Ν. 1168/1981). 

 

7. Ππόηαζη-Θέζη .  

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο πξνηείλεηαη  ε  δηαπηζησηηθή 

αλαγλψξηζε απφ πιεπξάο Πνιηηείαο ηεο ίδξπζεο, ηφζν ησλ Ηεξψλ Μεηξνπφιεσλ φζν 

θαη ησλ Δλνξηψλ θαη Μνλψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπο, σο 

εθθιεζηαζηηθψλ επαξρηψλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. Δπ’ απηνχ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε, φηη ηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ππάγνληαη απεπζείαο 

ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ινγίδνληαη σο ηέηνηα ρσξίο λα 

είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ε έθδνζε εηδηθήο ηδξπηηθήο πξάμεο, απφ ηελ επνρή ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο
51

, θαη ζηελ ζπλέρεηα επί ηνπξθνθξαηίαο, αθνχ ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν είρε ρνξεγήζεη ηα αληίζηνηρα πξνλφκηα θαηά ηνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο θαλφλεο
52

. Δπίζεο, γηα ηνλ ίδην ιφγν, ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε κε 

παξέκβαζε αθφκα θαη ηνπ ηηαιηθνχ θαζεζηψηνο ζηα Γσδεθάλεζα πνπ δηαηήξεζε ην 

εηδηθφ θαζεζηψο κε βάζε ξπζκίζεηο ηεο ηηαιηθήο λνκνζεζίαο πεξί λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ρψξνπ
53

. Σελ παξαπάλσ δηαδξνκή ζεβάζηεθε θαη δηαηήξεζε 

βέβαηα θαη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηελ εηδηθή πξφβιεςε ζηελ ίδηα ηε δηάηαμε ηνπ 

πληάγκαηνο κέρξη θαη ζήκεξα.
54

  

Αθφκα πην εηδηθά, φζν αθνξά ζηε λνκηθή θχζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εθθιεζηαζηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ σο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε παξαπάλσ δηαπηζησηηθνχ ραξαθηήξα πξάμε ηεο ειιεληθήο 

Πνιηηείαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο : 

α) Ζ ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα (άξζ. 13 παξ. 2 - ίζε αληηκεηψπηζε φκνησλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπλεπψο ε ειιελνξζφδνμε επηθξαηνχζα ζξεζθεία πξέπεη λα έρεη ζηελ 

ειιεληθή Δπηθξάηεηα ίδηα δνκή) θαη ε αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε 

ηεο Απηνθέθαιεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο, Ν. 590/1977, άξζξν 1 παξ. 4, αιιά θαη ηεο 

Ζκηαπηφλνκεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο, Ν. 4149/1961, άξζξν 131, αιιά πιένλ θαη ηα 

άξζξα 21 θαη 22 ηνπ Ν. 4301/2014 (ΦΔΚ Α223/14) πνπ αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα 

ζχζηαζεο ηδξπκάησλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ, φπνπ ππάξρεη γηα πξψηε θνξά ξεηή 

κλεία, έζησ κε γεληθφ ηξφπν, ζηα «Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ησλ 

Μεηξνπφιεσλ Γσδεθαλήζνπ θαη ηεο Δμαξρίαο Πάηκνπ». 

 β) Ζ ππ’ αξηζκ. 142/1979 Γλσκνδφηεζε ηεο Οινκειείαο ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ έγηλε απνδεθηή θαη απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ηεο 

ρψξαο κε ηελ ππ’ αξ. Φ.030.1/285/Α/673/17-3-1979 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδνληαη αλαινγηθά νη 

Δπαξρίεο ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηα Γσδεθάλεζα, σο Ν.Π.Γ.Γ. 

                                                      
51

 Π. ΚΑΛΛΗΓΑ, χζηεκα Ρσκατθνχ Γηθαίνπ, η. Α΄, 1858, ζει. 201, Γ. ΜΟΜΦΔΡΑΣΟ, Γεληθαί Ἀξραί 

1914, παξ. 72, ζει. 207, ζεκ. 6 θαη ζει. 208 ζεκ. 5 , Γλκδ. 142/1979 Οινκ. Ν..Κ. 
52

 Γλκδ. 142/1979 Οινκ. Ν..Κ αλαθνξά ζε ΘΔΟΣΟΚΑ, Ννκνινγία Οἰθνπκεληθνῦ Παηξηαξρείνπ, 1897, 

ζει. 26. 
53

 Codice Civile commentario 1940 A, 114-115 απφ Γλκδ. 142/1979 Οινκ. Ν..Κ. 
54

 πλη. 1952 αξ. 1, χλη. 1975 αξ. 3 παξ. 1 θαη 2, Ν.Γ. 126/1969 άξ. 1, Ν. 590/1977 αξ. 1 παξ. 5. 
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Πξνο ελίζρπζε ησλ παξαπάλσ, γηα ηελ ηππηθή θαη κφλν- δηαπηζησηηθή, ιφγσ ηεο 

νκνηαμίαο, αλαγλψξηζε παξαηίζεηαη ην εμήο παξάδεηγκα: Δλψ νη Μεηξνπφιεηο ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο ηδξχνληαη κε λφκν πνπ ςεθίδεη ε Βνπιή θαη νη Μεηξνπνιίηεο 

απηήο νξίδνληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Ηεξάο πλφδνπ ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αληίζεηα, σο 

Δπαξρία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ε Ηεξά Μεηξφπνιε χκεο, Σήινπ, Υάιθεο 

θαη Καζηειφξηδνπ ηδξχζεθε ην 2004, κε κφλε απφθαζε ηεο Αγίαο θαη Ηεξάο πλφδνπ 

ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ κε ηνλ ππ. αξ. 478/28-4-2004 Παηξηαξρηθφ θαη 

πλνδηθφ Σφκν, φπσο επίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν νξίζζεθε θαη ν πξψηνο Μεηξνπνιίηεο 

απηήο θ.θ. Υξπζφζηνκνο Γεκεηξηάδεο. Γηα απηέο ηηο πξάμεηο, επαθνινχζεζε απιψο ε 

έθδνζε ζρεηηθήο φρη εγθξηηηθήο, αιιά απιψο δηαπηζησηηθήο απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηεο ππ. αξ. 115730/Α1/2011/2004, ε νπνία θαη 

δεκνζηεχζεθε ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ Β’ 1713), σο ζηνηρείν 

αθξηβψο θαη κφλν δεκνζηνπνηήζεσο ηεο ηζρχνο (λνκηκφηεηα-εθηειεζηφηεηα) ηεο 

απφθαζεο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ.  

H αλαγθαηφηεηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αλαγλψξηζε πξνθχπηεη δηφηη θαη ζε 

εθαξκνζηηθφ επίπεδν πξαθηηθήο θαζεκεξηλήο ζπλαιιαγήο κε ηελ ειιεληθή δηνίθεζε 

(Αξκφδηεο Γ.Ο.Τ., Τπνπξγεία Ο.Σ.Α. θ.ιπ.), κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη απνπζηάδνπλ 

αλαγλσξηζηηθέο πξάμεηο ίδξπζεο δεκνζηεπκέλεο ζην Φ.Δ.Κ. γηα ηα παξαπάλσ λνκηθά 

εθθιεζηαζηηθά πξφζσπα, απηά αληηκεησπίδνληαη ελ έηε 2017, 70 ρξφληα κεηά απφ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζην Διιεληθφ Κξάηνο σο νληφηεηεο «αθαζνξίζηνπ» 

λνκηθνχ ραξαθηήξα! Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξά ιεηηνπξγηθά θαη θνξνινγηθά 

ηδηαίηεξα δεηήκαηα, κε δπζκελέζηαηεο θαη εμνλησηηθέο επηπηψζεηο, ηδηαηηέξσο άληζεο 

φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηα επαθξηβψο φκνηα λνκηθά πξφζσπα ηεο Οξζφδνμεο ηνπ Υξηζηνχ 

Δθθιεζίαο ζηελ ππφινηπε ρψξα, αιιά θαη ζε ζρέζε κε άιιεο ζξεζθείεο θαη δφγκαηα, 

πξάγκα πνπ απνηειεί θαηάθνξε αληηζπληαγκαηηθή κεηαρείξηζε (χληαγκα, άξζξα 4 θαη 

13 παξ. 2).   

Πξέπεη πιένλ απηνχο ηνπο ραιεπνχο δεκνζηνλνκηθνχο θαηξνχο λα θαηαζηεί 

ζαθέο ζην επξχ θνηλφ, πσο ε εθθιεζία γηα ηηο φπνηεο εκπνξηθέο, κηζζσηηθέο θ.ιπ. 

ζπλαιιαγέο θνξνινγείηαη λνκφηππα, ελψ θαηαβάιιεη παξάιιεια ΔΝΦΗΑ, ΦΠΑ θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο κε θεξδνζθνπηθψλ πξνζψπσλ. 

Σαπηφρξνλα, φκσο γηα παξάδεηγκα ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, ε εκηαπηφλνκε Δθθιεζία 

ηεο Κξήηεο αιιά θαη ε Δβξατθή Κνηλφηεηα σο Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

έρνπλ θαη ηηο αληίζηνηρεο απηήο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο θνξναπαιιαγέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε απαιιαγή απφ ΔΝΦΗΑ ησλ αθηλήησλ πνπ ηα Ν.Π.Γ.Γ. απνδίδνπλ ζην 

Γεκφζην σο δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεσο. Απηά ηα αθίλεηα κάιηζηα είλαη θαηά θαλφλα 

κεγάιεο εθηάζεηο εληφο ζρεδίνπ πφιεσο φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο 

θ.ιπ. ε απηά ηα αθίλεηα ινηπφλ ηα εθθιεζηαζηηθά λνκηθά πξφζσπα ηεο Γσδεθαλήζνπ 

σο κε Ν.Π.Γ.Γ. θαηά ηε δηνίθεζε, δελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ 

δπζβάζηαρηνπ πνιιέο θνξέο ΔΝΦΗΑ, κε απνηέιεζκα λα ηνπο βεβαηψλνληαη πνζά απφ 

αλεθκεηάιιεπηεο γηα απηά εθηάζεηο πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ην Γεκφζην, θαη λα 

πεξηνξίδνληαη νη ππφινηπεο θνηλσθειείο θαη θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο ηνπο, ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ πιεξσκή ηνπο. 

Ζ αληίζεηε απηή εξκελεία θαη πξαθηηθή θαηαζηξαηεγεί ηε θνξνινγηθή ηζφηεηα 

ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Ν.Π.Γ.Γ. ηεο ππφινηπεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ζ θαηάθνξε θαη πξνδήισο αληίζεηε εθαξκνγή ηεο ππφ εμέηαζε 

δηάηαμεο, καο νδεγεί ζην παξάινγν ζπκπέξαζκα φηη άιια κε ζξεζθεπηηθά Ν.Π.Γ.Γ. 

απαιιάζζνληαη, ελψ αληίζεηα ηα ζξεζθεπηηθά λνκηθά πξφζσπα ηεο Γσδεθαλήζνπ, δελ 

απαιιάζζνληαη κφλν θαη κφλν επεηδή ραξαθηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά σο ζξεζθεπηηθά 

(έρνληαο απαιιαγέο κφλν γηα ηηο ιαηξεπηηθνχο ρψξνπο ηνπο, απιψο σο γλσζηή 
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ζξεζθεία). Παξαβιέπεηαη έηζη ε εηδηθή δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4223/2013 γηα ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη θαζίζηαηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θελφ 

γξάκκα ε δσξεάλ παξαρψξεζε ζην Γεκφζην αθηλήησλ πνπ εμππεξεηνχλ κάιηζηα 

εθπαηδεπηηθνχο-θνηλσθειείο θ.ιπ. δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζθνπνχο. 

Με βάζε ζπλεπψο, ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο θαζψο θαη ηεο θνξνινγηθήο- αλαινγηθήο- ηζφηεηαο ζε κία επλνκνχκελε 

Πνιηηεία, θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ε δηνίθεζε νθείιεη λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο, κε 

βάζε ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα θαη ηελ αλαινγηθφηεηα, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Μεηά ηελ καθξαίσλε ιεηηνπξγία θαη εζληθή-πνιηηηζκηθή-θνηλσληθή πξνζθνξά 

ηεο Αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο ηνπ Υξηζηνχ Δθθιεζίαο ζηελ παξακεζφξηα λεζησηηθή 

πεξηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ, κέζσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο -έζησ θαζπζηεξεκέλεο- ηππηθήο 

αλαγλψξηζήο ηεο σο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζα επηηεπρζεί ε 

πιήξεο απνθαηάζηαζε ελφο «δηθατηθνχ απηνλφεηνπ». 

Δίλαη μεθάζαξν, φηη νη ελ Γσδεθαλήζσ Δθθιεζηαζηηθέο Δπαξρίεο ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ επηβάιιεηαη απηνλφεηα, λα έρνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε εθείλε 

λνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζσξάθηζε θαη εηδηθή αληηκεηψπηζε πνπ ζα είλαη ηθαλή λα 

θαηνρπξψλεη πξνο απηέο ην απφ χληαγκα πξνλφκην ηεο νκνηαμίαο, σο 

απηνδηνηθνχκελεο δειαδή, απφ ηελ Πνιηηεία, νληφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζε δηνηθεηηθφ 

θαη ιεηηνπξγηθφ θαζεζηψο ζπγθξνηνχκελν απφ Καλφλεο πνπ ζεζπίδεη ε Αγία θαη Ηεξά 

χλνδνο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ.  

 

8. Δπίλογορ. 

 

Με φια ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο, ζε γεληθφηεξν πιαίζην, πσο ε ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηάθξηζεο θξάηνπο-εθθιεζίαο ηφζν ζε ζπληαγκαηηθφ φζν θαη ζε 

θνηλσληθφ-πνιηηηθφ επίπεδν είλαη έλα επαίζζεην θαη πνιχπιεπξν δήηεκα. Ζ θάζε 

πξνζέγγηζε έρεη δηαζηάζεηο πνπ αθφκα θαη κηα αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο πξέπεη λα 

ζηαζκίζεη θαη λα ιάβεη ππφςε ηεο, ηφζν ηα φξηα ζηα νπνία κπνξεί λα θηλεζεί φζν θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα δηακνξθσζνχλ.  

Ζ Δθθιεζία ηεο Διιάδαο, κε ηελ θαηά ην χληαγκα ζρέζε ηεο λφκσ θξαηνχζεο 

πνιηηείαο θαη ηελ πνιηηεηνθξαηηθή δνκή απφ ηελ νπνία δηέπεηαη, έρεη θαηαζηεί ζηελ 

νπζία «γξαλάδη» ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ψζηε κπνξεί κελ λα θαίλεηαη σο 

πεξηζζφηεξν «παξεκβαηηθή» ζην θξαηηθφ γίγλεζζαη, σζηφζν βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ 

απφιπην έιεγρν ηεο Πνιηηείαο κε ζπλερή αλαθνξά πξνο απηήλ. 

Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν απφ ηελ άιιε, σο απηφλνκνο δηεζλνχο δηάζηαζεο 

ζεζκφο πνπ ζπκβάιιεηαη ζπληαγκαηηθά κε ηε κνξθή ζπκθσληψλ-νκνηαμίαο κε ην 

Κξάηνο, ρξήδεη ιεπηήο θαη εηδηθήο κεηαρείξηζεο. Δηδηθφηεξα, ζηηο κέξεο καο, ιφγσ ησλ 

πεξίπινθσλ δηεζλψλ θαη δηκεξψλ ζπζρεηηζκψλ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη, πξέπεη θαη 

ηνπ νθείιεηαη λα ηχρεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηεο δένπζαο λνκηθήο ζπλδξνκήο θαη 

ζηήξημεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θχξνπο ηνπ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ σο πξνο ηε 

δεζκεπηηθφηεηα ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη ηε ζπλαιιαγή ηνπ κε ηελ ειιεληθή Πνιηηεία, σο 

ηζφηηκν ζπκβαιιφκελν κέξνο. ην πιαίζην απηφ εμάιινπ, εληάζζνληαη θαη ηα δεηήκαηα 

ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ θελψλ ζηηο Δπαξρίεο ηνπ ζηε Γσδεθάλεζν. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε Δθθιεζία σο νξγαληζκφο-ζεζκφο κε επηξξνή θαη 

αληίθηππν ζηνλ θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, εζληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο, πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επηβάιιεηαη λα αμηνπνηεζεί απφ 

ηελ Πνιηηεία ζεηηθά, κε δπλακηθφ επαλαθαζνξηζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ ξφινπ ηεο κε φξνπο 

δηαθάλεηαο, λνκηκφηεηαο θαη ρξεζηήο δηνίθεζεο, φπσο επηβάιιεη έλα ζχγρξνλν θξάηνο 

δηθαίνπ, εηδηθά ζε πεξηζηάζεηο δεκνζηνλνκηθήο θαη «θνηλσληθήο» χθεζεο, 
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απνζηαζηνπνηεκέλα θαη πέξα απφ εθάζηνηε ηδενινγηθέο-«εχθνιεο» πξνζεγγίζεηο αιιά 

θαη πειαηεηαθέο πξαθηηθέο δεμακελήο ςήθσλ ηνπ θπξίαξρνπ ιανχ. Ζ εθθιεζία ζεζκηθά 

θαη ιεηηνπξγηθά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ή λα ζεξαπεχζεη, φπσο 

απφ πνιινχο επηθαλεηαθά ππνζηεξίδεηαη, ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηνπ θξάηνπο, σο 

«θνηλσληθνχ θξάηνπο», νχηε κπνξεί απιντθά λα εμηζσζεί κε κία κε θπβεξλεηηθή 

θηιαλζξσπηθή έλσζε. Απαηηείηαη σζηφζν, κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε ζχγρξνλε λνκηθή ζεκειίσζε, λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πνιπδηάζηαην θαη 

απνηειεζκαηηθφ ξφιν κε απζχπαξθηε δξάζε, έρνληαο σο άμνλα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 

 

 


