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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
Πρὸς 

ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς καθ"ἡμᾶς Ἐκκλησίας. 
 

Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά καὶ περιπόθητα, 

 Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἴῃ μεθ᾽ ἡμῶν. 

 Εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων ὡς πρὸς 
τὸν τρόπον ἀνεγέρσεως νέων Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μοναστηρίων, ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς τῇ 16ῃ/29ῃ Ὀκτωβρίου 2005 
ἤχθη εἰς τὴν ἀπόφασιν ὅπως ὑπενθυμίσει εἰς ἅπαντας τοὺς σχετικοῦς  ἱεροὺς 
Κανόνας κατὰ τοὺς ὁποίους: 

 «...Μηδένα μὲν μηδαμοῦ οἰκοδομεῖν μηδὲ συνιστᾶν μοναστήριον, ἢ εὐκτήριον 
οἶκον, παρὰ γνώμην τοῦ τῆς πόλεως ἐπισκόπου·»  

(Κανὼν δ´ τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) 

 «Πρᾶγμα σεμνὸν οὕτω καὶ τίμιον καὶ τοῖς μακαρίοις καὶ ὁσίοις Πατράσιν 
ἡμῶν πάλαι καλῶς ἐπινοηθέν, ἡ τῶν μοναστηρίων οἰκοδομή, κακῶς ὁρᾶται 
πραττόμενον σήμερον. Τινὲς γὰρ ὄνομα μοναστηρίου ταῖς οἰκείαις περιουσίαις καὶ 
ὑπάρξεσι περιθέμενοι καὶ Θεῷ καθαγιάζειν ταύτας ἐπαγγελλόμενοι, κυρίους τε τῶν 
ἀφιερωθέντων ἑαυτοὺς ἀναγράφουσι καὶ μόνῃ τῇ προσηγορίᾳ τὸ θεῖον ἀφοσιοῦν 
ἐκμηχανᾶσθαι διεγνώκασι. Τὴν αὐτὴν γὰρ ἐξουσίαν καὶ μετὰ τὴν ἀφιέρωσιν οὐκ 
ἐρυθριῶσι σφετερίζεσθαι, ἥνπερ ἔχειν οὐκ ἐκωλύοντο πρότερον. Καὶ τοσαύτῃ 
καπηλείᾳ προσετρίβη τῷ πράγματι, ὥστε πολλὰ τῶν ἀφιερωθέντων, παρ' αὐτῶν γε 
τῶν ἀφιερωσάντων, καθορᾶται πιπρασκόμενα, θάμβος ὁμοῦ καὶ μῖσος τοῖς ὁρῶσι 
παρεχόμενα. Καὶ οὐ μόνον οὐκ ἔστιν αὐτοῖς μεταμέλεια, ἐφ΄ οἷς τῶν ἅπαξ 
ἀνατεθειμένων Θεῷ τὴν ἐξουσίαν ἑαυτοῖς ἐπιτρέπουσιν, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις ταύτην 
ἀδεῶς παραπέμπουσιν. Ὥρισεν οὖν διὰ ταῦτα ἡ ἁγία σύνοδος, μηδενὶ ἐξεῖναι 
μοναστήριον οἰκοδομεῖν ἄνευ τῆς τοῦ ἐπισκόπου γνώμης καὶ βουλῆς. Ἐκείνου δὲ 
συνειδότος καὶ ἐπιτρέποντος καὶ τὴν ὀφειλομένην ἐπιτελοῦντος εὐχήν, ὡς τοῖς 
πάλαι θεοφιλῶς νενομοθέτηται, οἰκοδομεῖσθαι μὲν τὸ μοναστήριον, πάντα δὲ τὰ ἐν 
αὐτῷ προσήκοντα, σὺν αὐτῷ ἐκείνῳ, βρεβίῳ ἐγκαταγράφεσθαι καὶ τοῖς ἐπισκοπικοῖς 
ἀρχείοις ἐναποτίθεσθαι, μηδαμῶς ἄδειαν ἔχοντος τοῦ ἀφιεροῦντος, παρὰ γνώμην 

Νὰ τοιχοκολληθῇ ἔξωθι τοῦ Ναοῦ 
μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν 



τοῦ ἐπισκόπου, ἑαυτόν ἡγούμενον ἢ ἀνθ' ἑαυτοῦ ἕτερον καθιστᾶν. Εἰ γὰρ ἅπερ τις 
ἀνθρώπῳ χαρίζεται, τούτων οὐκέτι κύριος εἶναι δύναται, πῶς ἅπερ τις Θεῷ 
καθαγιάζει καὶ ἀνατίθησι, τούτων ὑφαρπάζειν τὴν κυριότητα παραχωρηθήσεται;»  

(Κανὼν α´ τῆς ΑΒ´ Συνόδου). 

  

 Ὡς προκύπτει ἐκ τῶν ἀνωτέρῳ κανόνων, κατ᾽  οὐδένα τρόπον 
ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις Μοναστηρίου ἢ Ναοῦ, ἄνευ γνώσεως καὶ ἀδείας τοῦ 
ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ἀναγνώσῃ τὰ σχετικάς εὐχάς. Καὶ 
τίθεται ὡς προϋπόθεσις διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας ἡ διασφάλισις τοῦ ὅτι 
ὁ ἀφιερωμένος εἰς τὸν Θεόν λατρευτικός αὐτός χῶρος (ὁ Ἱερός Ναός ἤ τό 
Μοναστήριον) θὰ παραμείνει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ δὲν θὰ καθίσταται 
ἀντικείμενον βεβήλου χρήσεως, οὐδέ θὰ καταλήγουν εἰς χεῖρας 
νεοημερολογιτῶν ἢ σχισματικῶν τὰ μετὰ κόπου καὶ μόχθου ἐκ τοῦ 
ὑστερήματος τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας οἰκοδομηθέντα. 

 Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ 
συμφωνήσουν εἰς τὴν ἀναγκαιότητα τῆς αὐστηρᾶς τηρήσεως αὐτῶν των 
κανονικῶν διατάξεων, τουλάχιστον ἀπό τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς καὶ 
καθιστῶμεν σαφές ὅτι κάθε ἀπόπειρα ἀπό κληρικόν ἢ λαϊκόν, παρά κανόνας 
ἱδρύσεως Ναοῦ μὲ σκοπόν τὴν ἐνοριακήν λειτουργίαν του χάριν οἰκονομικῆς 
ἐκμεταλλεύσεως, θὰ ἀντιμετωπισθῇ μὲ τὴν δέουσαν αὐστηρότητα. 

 

Διὰ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 

†  Ὁ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 

†  Ὁ Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 

α/α   Ὁ Γραμματεύς 

 

 

 

†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ 

Κοιν.:    Ἱερὰς Μονάς τῆς Ἐπικρατείας. 


