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'(Σ.'ΓΕ:Ρ' ΑΠ' ΤΙ Σ Δ 1ΑΓi1 LΤΩ.ΣΕΙ Σ '!Ιίοι:, κάναμιι cn"o nρο
ηyαίιμ~ο αρf/pο, Οτι το ~cιι~; Ο~Lι την ·~Ι)Οιcι νά δl•σ.Ι 
bοuΛη ΤΙΙ\Ι ιιο.1 Otl ~ΧfόΙ tιι:μ'~ ΤΟ. X[flΙCI: 'Τώ• 'Αρ:κιf41~~ .... τi 
1Τρmr.ι νά yινη; ~Ormo ~Ερ<Ιμε. ότι 'tlJiν · b.κJιΑηcτιa. τήιv Όρ 

ilcocsη 'c.ιαλφια, την ιπtcrrει.ιιι όχι μο110 ό ιι1ιvος. ω.Ν:J. ιιο;ι 
ο Λαος, τ·~ ι:mΑJ;ι μr.λη της 't:.ιιιuιηοιι°"' (;ιμι;wrι οιιι;Q.Ι·QΑ.οyημιι;-
11όι cmι.~UVT• στη ~η l η.;, TOlf 

0

lόp11Τη 1 ηc;; ιι:aί Κοιίρι~:ι 1 rις. 
Οτα11 ι;ιά; -σο:ρι:ιuqιι;ιαbαιιμι; μwpoinir Τ °"• δι11 .ι;Ι'Jfοι.ιι,ι.ε, iT ι fό,μ~r;, 
-rά. μU.η τηc;; 'eιui;ι.ηCI' ι~ όD ~αμιε: ,. ί 'ΙΙ'ιηε.. &1tι:ιbή τΘ ιο;.ρο:
,.~:ις ,ι:κ~ άfόμιι::i'Ο: •α χιριο; 'Τή.ιt ' Ηιywιο.ι,; Τής 'Ι:κ'Jιι.τpιω;; Ι ιό: 
Tbw ~ιι:ι ΙΙΧΙ d'ι>Ω.ι ewri:ι °'*ι.το ως ιιuια.ιa.t.οy ίcι ι,ιας; 

Πρωl'α - τηχ;γrα y4α 'fήlf 'ΙfCι;θl\tf'Ικη σ"Τόc7~ 'fώμ 'Αρχ:ιφέ

ω'ίl Cι!rεvaνtι ΙΜΟ ΚρCΜος Μι. γι' mn:out d~uι ό;ρJιΕτή οι.ιιαιcι
λο"rlα, ι&rι tl\ιcu δφtm τtι. χ~ρJα ΤΘ\Ις. 'Εοrιιbή ΙΙQΤά τήν Χ''' 
pοtό11Ια τι...11 ol 'Αρχιι:ρciι; ιι.χοων δώσυ Οριιι:τοιfς /;iριιομς,, οτι 

θc:ι ι.[Ur;R -π-ιctτοί ψiιλΦιιίς τοu l 'pq" ii::IXηy~ίCl\I κcιi τώ'Ι' Ιι.
ρώ'Ι Καντ:m.rr τής Έuλησ[α[ς. Mτropov., nσ,.~Y{,.j .. νά i!J')(VPI• 

dοίιv, ~ι την -π11Θιtηιι:η whή cπι;w.ι τι;ι~:ιι; i.11t.6αλε τό tφό 
ε->αyyϋ.ιο ιrcτ1 ο-1 Ιφοi KQ1Vj)1r~ς; 

·ε~τ11τc;c μ' πολλή J.Cmη μας 'ΙΤρmεcι νec όμο~ογι\Ο'ουμε, 
ΜΙ ol •εpιaι1Cn"€pOL 6"' 'ΤοUς Άρχιqι.εί~ μcις lxou .. σιιvτιθtcrι.ι 
τόαο 'ΤΓοΛv Ο'Τήιr ιι:Ι)δq1.011i« -τοιιcο c!mo 'Τό Κρό:τοι:; ωl ιπfι" npοσ
τοα ία., '1Ι:ΟU τοί'ις -;rαρέ)ιLΙ ο J(ωpοψUλαιι.cις, ωστ~ δt11 μηι:ιραίiν 
νά crκεφ~.,. ό'rι 'ή Ί:.κ.ιιληulα μttάp(i iΙά ζι'iαο tντdιώι; C:νι:ςάρ
τητη άι:r' τό Κράτος;, cτίιμφωνα μt. τίι; Έντο.λiς τοϊ. 'Afixηyou 

Της καί των ίι:pων Κανόνων Της. 
Άπόδcιξις yι' αίιτή τή cττάσι τ4ν 'Αρχιιρ[Qν dΥαι, δτι 

ςπά ίιtατόν 'Τtινήν-τc;c χpόνιc;c τι\ς ζwlir; τί\ς Ί~ιι~ησίαι; 'Ι'qς ' Ελ
Λάδος ( tννοwμι: άπό τm τrοιiι MQIM:IXIJjlίι)('J'f)ll;I άνtξάρ'Ι'η

,.η ιinr' το ΟίιcοuμΙΥΙΙ'Ο Πατpιορχ~.iοl ~ Ίqκχ J:ιί~ιοδος δίοιr 1Tpό
"F(;!ll~ την ό:ν~<φ'Ιl)Ο'ίο: της; <Μό 'Ιό Κpάιοι; olnc ιιιά. μοwχδική 
ψ~ oi ιιtι~ιμ,1c)ι; τrρότσΟ'Ι Ν.όμιοu. 

Άw' t'fm"T ic:ι.ς. Άκι)pα κα:ί Μιχν [να c7;<έ.διο KάTάCf'τ\ett ι -
ι(οU Xι;ivτou η,.αv 'ξ όλοκ.λιήροu O"fcJ xi91cc 'Tijς ' Ι φ<φχ:ι~ τ-i;~ 
·~ηcτίαι;. 1TOU ιιΤχε τό 1962 κοτcφτίσιιι μ1Cι Έπιτροm) ι!ητά 
7 'Αρχιψίς καί 7 K~y~,.Q'CO τοiίι Πο.vε-τtίΟ"τημi°" οιiίη: ιιαi , 
όπως κιnόιιιν vro 1964 ΤΟ τpoιrO'l1'0t ησι. ή Ί ιρ<Χ Σi.ιvώος χαί 
'Ι'ό< ίrιτόypάψt. δ τδτι. 'AρJ(Ιtlf lctκO'TrOo:; ιιm τ&: 12 ι;ιfλη τίίι; Ί ~ 
ράς Σcιι;δδοο, ή 'Ειιςκληοία αιcl,φθηκι vO: .ιιάνη ~στω καί μιά vUξ1 
yιά άιιι:ξ.αpτC1rοitισi Τηι:;. Κα1 μ' αίιτό τΟ Νομwχwιο πpο
τεlvcντάν ν6. .t:~ω<cιλcυ&ήση ~dι ι:iva.~ η Έ.κκ.ληαiα δι:pbιr;ι ι;π(~ 
άρμα -π'\ι; ΠολιτLίας. 

Ή μόνη σημαντικι} μετα6ολή, 1TOU εγινε γιa τι}ν πραγμα
τικη ΟΟιεξαρτοποίηση της 'Εκκλησίας άπ' την Πολιτεία, εt

vαι έκείνη ΠοU Εγιvε με τον Καταστατικο Χάρτη τοίί 1969. 
Χαρακτηριστικο εtνcχι ΤΟ δτι άπο ΤΟ πρωτο κιόλας aρθpο TOU 

παp(rγρ. 4 ό Κατασ-rατικος αύτος {.)ριζεν, οτι «διa την διοί
κησιν, διcχχείριοιν, έκμετάλλwσιν ιι:αl διάθεσιν των 1Τεpιου
σιακων σ-rοιχείων καi των πόρων των Νομικωv τοVτων Προσ

ώ-ιrων (δηλαδη τa Νομικc'χ: Πρόσωπο: της 'Εκκλησίας ποiι προ
ηγουμένως τc'χ εΤχε άπcφιθμήσει tνα • πρΟς tνα) οόδεμία συγ
κατάθεσις η &δεια οlασδήποτε πολιτικijς Άρχijς άπαι7.ε'ίταυ>. 

Ά~c'χ το άκόμα σπουδαιότερο άπ' δλα δσα ώριζε αότος 

ο Κcχτο:στατικος Χάρτης Γjταν, ότι εδινε στ!~ν 'Εκκλησία το δι
καίωμα YCx νομοθετη ή ίδια γιά τον έαvτό Της καi δτι ο! Ά

'ΠΟφάσεις Της νa εχοvν καi για ΤΟ Κράτος ΤΟ ίδιο κuρος που 
εχουν ol Νόμοι Του. Το κίτρος ο:ύτο το ε.tχαν &ναγνωρίσει καi 
το Σvμ6ούλιον της 'Επικρατείας ιι:αl δλα τc'χ Διιι:αστήρια τοίί 

Κράτους, ΠοU γι' αότa oi 'Α1f0ψάσεις της 'Εκκλησίας,, οταν 
Τjταν νεώτερες άπο ΟΟιτίθετους πρΟς αύτες Νόμους τfjς Πολι
τείας, τοος ιι:αταργοϋσαν' καi τa Δικαστήρια δεν τοuς έφάρ
μοζαν, άλλdc f6γαζαν τiς άποφάσεις τους σύμφωνα με τaς 
'Αποφάσεις τi}ς '6κκλησίας. 

• Δuστuχως ομως ό Καταστcχτικος Χάρτης τοίί 1969· έκτος 

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ~ ΣΕΑ. 



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ Ι~ ΣΕΛ. 

«πο λίγες διατάξεις τοv, καταργήθηκε μέ το Νομο&τικο Διά
ταγμα άριθ. 87 τοίί J 9 74, καί wρισε νά Ισχuη πάλι ό κατοχι
κος Νόμοc; 671 τοiί 1943. Καί έ:τσι ή 'Εκκλησία, καi μάλιστα 
με πρότασι καi σύμπραξι τijς νέας έκκλησιαστικijς 'Ηγεσίας, 
δέθηκε πάλι στο Οιρμα τίjς Πολιτείας, L>στε τa περισσότερά 
Της προβλήματα νa χρειάζωνται πάλι τfιν εγκρισι τi)ς Πολι
τείας, γιa νa λuθοίίν. 

Μέ τiιν άντι κατάστασι τοί/ Καταστατικοίί Χάρτοu 126/ 
1969 καταργήθηκε φυσικά καi οι ο!κονομικiι άνεξαρτησία τijς 
'Εκκλησίας στfι διαχείρισι τijς περιουσίας τη,ς, μέχρι ποu 

φθάσαμε στfι δήμευσί της. 'Αλλ' ούσιαστικά καi πρίν φθά
σουμε στη δήμευσι, ή περιοuσία τίjς 'Εκκλησίας εΤχε δημευθij. 
Γιατί γι~ νa κάνη ή 'Εκκλησία Σνα παραγωγικο έ:ργο, σuμ

φωνα μέ &ναν τελεvταiο Νόμο, δέν χρειαζόταν ό:πλwς τfιν a
δεια ένός ύπουργοίίt, Οπως γίνεται γιά κάθε wΕλληνα πολίτη, 
c:iλλά χρειάζονταν τitν εγκρισι όλοκλήροu τοίί Ύποuργικοίί· Συμ-
6ουλίοv! 'Έτσι, με τίς δεσμεύσεις, καi με τη δήμεuσι πού 

Τίjς έπι6άλλει το Κράτος, ή 'Εκκλησία δi:ν θCχ μπορέση ποτt 
νa γίνη αότοσυvτήρητη, δηλαδη άνεξάpτητη. Mt το σημερινο 
καθεστώς, ποu ξανάφερε πίσω ό Νόμος 671 / 1943 καl μl: τe>Uς 
νόμους ποu ψηφίστηκαν τελευταϊα, ή 'Εκκλησία πάντοτε θ<'χ 
ζητιανεύη άπό το Κράτος τfιν οiκονομική τοu ένίσχυσι καi μ' 
αύτο τον τρόπο Θ<Χ είναι πάντοτε δεμένη στο άρμα τοu. Δηλα

δη eα έξαρτiicται άπ' τοiις πολιτικοuς εϊτε αύτοi πιστεύουν 

στο Χριστο καi άγcmοίίν τitν 'Εκκλησία, ε'{τε οχι . 
••• 

ΤΩΡΑ Τ Ι ΘΑ ΓΙΝΗ; Ή Πολιτεία δέν &χει πρόθεσι ν 
άφίση την 'Εκκλησία άνεξάρτητη. Ή 'Ηγεσία τijς 'Εκκλησίας, 

Οπως εΤναι σήμερα τc'χ πράγματα, δέν θC:ι κινηθij. 
Έπομέ.νως, ό είισε6ης ·Ελληνικος Λαός, ποu εΤναι το 

προζύμι τijς 'Εκκλησίας καi <ίΤΟ Οιλας τijς γί)ς», το άλάτι γιa 
τitν διατήρησι τί\ς ύπάpξεως τοV WΕθνοuς, aς μfιν περιμένη νa 
καλuτερέψη ή κατάστασις τijς Μάνας Του, τijς 'Εkκλησίας. 

Το Κράτος, δηλαδfι ή κάθε Κυ6έρνησις, θέλει ό κλίJρος νa 
εΤναι δσο μπορεί πιο λίγο καταριrισμένος γιa το εργο του, 

ή ζωit τwν κληρικwν, μιιφwν καi άνωτέρων, νc'χ εΤναι γεμάτη 
άπο ήθικa σκάνδαλα, ποu οί πρόθvμοι καλοθελητές θCχ τa φου

σκώνοuν καί θC:ι τά διατυμπανίζουν, ol 'Αρχιερείς νa εΤναι οσο 
γίνεται ποu άνεκτικοl άπένcχντι στο οποιο Κόμμα ποu εiναι 

στι)ν Κυ6έρνησι, τα οlκονομικά τijς 'Εκκλησίας νc'χ εΤναι Οσο 
μπορεί πιο ιi&λια, γιά νa έξαρτ&ται eχπ' 'TcX ψίχουλα ΠοU τfiς 
δίνει τό Κράτος κλπ. κλπ. 

"Αν ό εύσε6ι)ς Έλληνικος Λαός θέλη νa lδiJ καλύτερες 
ήμiρες στην 'Εκκλησία, πρέπει νc'χ τrάρη τiιν ύπόθεσι στa χέ.
ρια τοu. Πρέπει νc'χ ξυπνήση καl νa νοικοκυρέψη το σπίτι 

του καi τοος πνευματικοι)ς θησαυρούς TOU. 

Πρέπει ό dισε6iις Ααος να άψίση την ήττοπάθεια καl νΟ: 

σuναισθανθij την εύθύνη, ποu tχει άπέναντι τοίί Κυρίου καi 
τοίί ΝΕθνοuς, έπειδι) άφίνει άναξιοποίητη τι)ν τεράστια δuvα
μι, ποu διαθέτει. ΕΤναι lνας κοι μισμένος γίγαντας. Το ξέρει; 

'Άς μι) ξεχνiicμε, καl γιc'χ το ΝΟνομα TW Παvτοδuvάμοu, 
aς μην ύποτιμοίίμε το γεγονός. Ό 'Ορθόδοξος Χριστιανός, δ

ταν εΤναι πραγματικα 1Τιστος καi όλοκληρωτικa άφιερωμένος 
στον Κύριό Tou, εΤναι άκαταγώνιστος. 

Ό π~ματικος Χριστιανος εΤvαι έξωπλισμένος με &να 
&τrλο, ποu εΤναι πιο δuνατο καl άπ' τiιν άτομικΤι 6όμδα καl 
άπο τι) 6όμ6α τοίί νετρονίοu καi άπ' δλα τΟ: άλλα Οπλα ποu 
εχοuν μέχρι τώρα έψεuρεθij, η μπορεί νά έψεuρεθοiίν. Ό τrρα- · 
γματικά 'Ορθόδοξος Χριστιαvος εΤναι ώπλισμένος με μιΟ: δύ
ναμι, ποu μπορεί &κόμα κα1 6ουνα νά μετακινήση καi με &να 
μόνο κόκκο της. 

ΝΕχει δίπλα του 'Εκείνον, ποiι εδωκε ΤΟ ψως σε τuφλοίις, 
χά:ρ ισε την &κοη σε κωφοuς, γιάτρεψε παραλυτικούς, καθάρι
σε λεπρούς, ίίθ'ρεψε πεινασμένοuς, tδωσε άκόμα κι άπ' τη σκλη

ρη καi άσuγκίνητη πέτρα νερό στοuς διψασμένους, Εσχισε τη 

θάλασtrα ~ i:καvε τοuς δικούς Του να βαδίζουν έπάνω της σάν 
νά ηταν πάνω σε λεωφόρο, μετάβαλε σε ρήτορες 6ραδυγλώσ
σοuς, σόφισε Οcγραμμάτοuς . Οί δικοί Του πάλαιψαv με λιον
τάρια καl τίγρεις καl τΟι νίκησαν, κατατρόπωσαν αότοκρατο
ρίες. 'Εκείνος άνό:στησε &κόμα καi νεκρούς, νίκησε ολοuς τοiις 
tχ&ροuς Του, καi τον ϊδιο το θάνατο, νίκησε τέλος δλόκληρο 
τον κόσμο. Μ' αότfι τη δύναμι όπλίζει ό Κύριος τον πραγμα
τικdc 'Ορθόδοξο Χριστιανό. ΕΤναι ή δύναμις «ή νικήσασα τον 

κόσμον ή πίcrης ήμών» (Α' Ίω. ε', 4). 


