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Ἐνημέρωσις 
γιὰ τὸν Νόμο 4.301/ Ὀκτώβριος 2014

Νηφάλιες Ἀπαντήσεις σὲ Ποικίλες Ἀνησυχίες

Τί εἶναι αὐτό, τὸ ὁποῖο καλούμεθα νὰ ὑπογράψουμε;
● Ὁ Νόμος 4.301/Ὀκτώβριος 2014 παρέχει γιὰ πρώτη φο-
ρὰ τὴν εὐκαιρία στὴν Ἐκκλησία μας νὰ ἀναγνωρισθῆ νομι-
κῶς καὶ ἐπισήμως ὡς Ἐκκλησιαστικὸ Νομικὸ Πρόσωπο.
● Τὸ Νομικὸ Πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ εἶναι 
ἀπολύτως ἰσότιμο καὶ ἰσόκυρο μὲ τὴν λεγομένη ἐπίσημη 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
● Προσοχή: Δὲν ἐπιδιώκεται ἡ δημιουργία-σύστασις τῆς 
Ἐκκλησίας, ὡς ἐὰν Αὐτὴ νὰ μὴν ὑπῆρχε μέχρι τώρα, οὔτε 
μιᾶς Ἀστικῆς Ἑταιρείας μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος, 
διότι αὐτὸ θὰ ἐμείωνε, ὑποτιμοῦσε καὶ ἀλλοίωνε τὴν φύσι 
τῆς Ἐκκλησία μας.
● Ἑπομένως: Καλούμεθα νὰ συμμετάσχουμε στὴν νομικὴ 
ἀναγνώριση τῶν Μητροπόλεών μας ὡς Θρησκευτικῶν 
Νομικῶν Προσώπων, τὰ ὁποῖα συνενούμενα καὶ νομι-
κά, θὰ δώσουν νομικὰ στὴν Ἐκκλησία μας, τῶν Γνησίων 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἐκκλησι-
αστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου.

Πῶς μποροῦμε νὰ συμμετάσχουμε;
● Ὑπογράφουμε τὴν ἕτοιμη κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος 
Ὑπεύθυνη Δήλωσι.
● Παρέχουμε φωτοτυπία καὶ τῶν δύο (2) πλευρῶν τῆς 
Ταυτότητός μας.
● Ὑπογράφουμε τὴν Κατάστασι Συλλογῆς Ὑπογραφῶν. 
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 Ποιοί μποροῦν νὰ συμμετάσχουν;
● Μόνον οἱ Πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία 
μας, τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν 
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαρ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Καλλίνικον.
● Συγκεκριμένα: Μόνον οἱ Πιστοί μας, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν 
στὸ Γεωγραφικὸ Διαμέρισμα (ἀνεξαρτήτως Πόλεως, Δή-
μου, Κοινότητος), ὅπου εὑρίσκεται τὸ ὑπὸ ἀναγνώρισιν 
Θρησκευτικὸ Νομικὸ Πρόσωπο.

Μέχρι τώρα δὲν ἤμεθα ἀναγνωρισμένοι; 
● Ἤμεθα γνωστοὶ ἀνέκαθεν μόνο ὡς Θρησκευτικὴ Κοι-
νότητα, «μὲ συγκεκριμένη θρησκευτικὴ ὁμολογία γνωστῆς 
θρησκείας», δηλαδὴ ἤμεθα γνωστοὶ ὡς ἡ Ἐκκλησία τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἡ Ὁποία εἶχε 
Ἐπισκοπικὴ καὶ Συνοδικὴ Δομὴ καὶ ἐπιτελοῦσε τὸ Ἔργο Της 
(Λατρευτικό, Προνοιακὸ κ.ἄ.) ἀκωλύτως καὶ ἐλευθέρως. 
● Ἐν τούτοις, δὲν εἴχαμε μέχρι τώρα νομικὴ προσ-
ωπικότητα, δηλαδὴ δὲν εἴχαμε ὡς συλλογικὴ ἐκκλη-
σιαστικὴ ὀντότητα πλήρη κατοχύρωσι νομική, πολιτει-
ακή, φορολογική, διοικητική, πολεοδομικὴ κ.ἄ.
● Τὰ Ἱερὰ Μυστήριά μας δυσκόλως ἀνεγνωρίζοντο ἐκ 
μέρους τῆς Πολιτείας.
● Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ οἱ Ἱερὲς Μονές μας λειτουργοῦσαν 
συνήθως ὡς Σύλλογοι, Σωματεῖα καὶ Ἀστικὲς Ἑταιρεῖες 
Μὴ Κερδοσκοπικοῦ Χαρακτῆρος.
● Οἱ μορφὲς ὅμως αὐτὲς ἀφοροῦσαν μόνο μεμονωμένες 
συλλογικότητες ἰδιωτικοῦ χαρακτῆρος, μὲ μεγάλες 
δυσλειτουργίες στὴν ἐπιβίωσι καὶ ἀνάπτυξί τους, οἱ ὁποῖες 
ἄφηναν πολλὰ νομικά, φορολογικά, πολεοδομικὰ καὶ 
ἄλλα προβλήματα ἄλυτα.

Πῶς θὰ τακτοποιηθοῦν ὅλα αὐτά;
● Ἐφ᾽ ὅσον ἀξιοποιήσουμε τὴν εὐκαιρία τοῦ Νόμου 4. 301 /
Ὀκτώβριος 2014, θὰ ἐπιτύχουμε τὰ ἑξῆς μεγάλα πλε-
ονεκτήματα:
α. Ἐπίσημη νομικὴ ἀναγνώρισι-κατοχύρωσι καὶ ἀντιπροσ-
ώπευσι τῆς Ἐκκλησίας μας ἔναντι τοῦ Κράτους καὶ τῶν 
ἐλεγκτικῶν-διοικητικῶν φορέων αὐτοῦ.
β. Ἐπίσημη νομικὴ ἀναγνώρισι ὑπὸ τοῦ Κράτους τῶν Ἱε-
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ρῶν Ναῶν, Μονῶν, Μετοχίων καὶ τῶν περιουσιακῶν 
αὐτῶν στοιχείων.
γ. Ἀξιοποίησι κάθε νομίμου μέσου, προκειμένου νὰ ἑδραι-
ωθῆ, ἰσχυροποιηθῆ καὶ διαδοθῆ τὸ ποικιλόμορφο Ἔργο καὶ 
ἡ Μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκωλύτως καὶ μὲ πλήρη 
διαφάνεια.

Γιατί χρειάζεται φωτοτυπία τῆς ταυτότητός μας;
● Οἱ λόγοι εἶναι καθαρῶς πρακτικοί: Εἶναι ἀδύνατον, 
ὅταν ἀπαιτηθῆ τοῦτο, νὰ συναχθοῦν καὶ νὰ ἐμφανισθοῦν 
στὴν Αἴθουσα τοῦ ἁρμοδίου Πρωτοδικείου οἱ τριακόσιοι 
(300) τουλάχιστον Πιστοί, οἱ ὁποῖοι καταθέτουν τὴν Αἴτησί 
τους πρὸς ἀναγνώρισιν τοῦ Θρησκευτικοῦ Νομικοῦ 
Προσώπου.
● Σημειωτέον, ὅτι ἡ ταυτότητα ἐπέχει θέσιν αὐτο-
προσώπου παρουσίας-παραστάσεως.
● Ὅλα τὰ σχετικὰ Ἔγγραφα, ὡς Εὐαίσθητα Προσωπικὰ 
Δεδομένα, ὑπόκεινται σὲ αὐστηρὴ προστασία καὶ δὲν 
γνωστοποιοῦνται σὲ τρίτους, οὔτε περιλαμβάνονται στὸ 
τηρούμενο Βιβλίο Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων.
● Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἀνησυχοῦν οἱ Πιστοί, ὅπως 
ἀκριβῶς αὐτοὶ δὲν ἀνησυχοῦν στὶς καθημερινὲς κοινωνικές 
τους δραστηριότητες (Τράπεζες, Ἑταιρεῖες Τηλεφωνίας, 
Δ.Ε.Κ.Ο., Δημαρχεῖα, Ληξιαρχεῖα, Νοσοκομεῖα, Πολυκα-
ταστήματα κ.ἄ.), ὅταν ἀπαιτηθοῦν καὶ πολλαπλᾶ μάλι-
στα ἀντίτυπα τῶν ταυτοτήτων τους, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐπικε-
κυρωμένα.

Τί θὰ συμβῆ, ἂν ἀλλάξουμε γνώμη μετὰ τὶς ὑπογραφές μας;
● Μετὰ τὴν συλλογὴ ὅλων τῶν σχετικῶν Ἐγγράφων καὶ 
πρὸ τῆς καταθέσεως αὐτῶν στὸ ἁρμόδιο Πρωτοδικεῖο, 
θὰ συγκληθοῦν τουλάχιστον δύο μεγάλες Συνάξεις 
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μας, προκειμένου νὰ γίνη μία 
ὑπεύθυνη καὶ ἀναλυτικὴ ἐνημέρωσι καὶ τελικὴ ἀποτίμησι.
● Ἐὰν κάποιος Πιστὸς ἔχη ἀλλάξει γνώμη καὶ δὲν θέλει 
τελικὰ νὰ συμμετάσχη στὴν δημιουργία τοῦ Θρησκευτι-
κοῦ Νομικοῦ Προσώπου, τότε ἔχει τὴν πλήρη ἐλευθε-
ρία καὶ δυνατότητα νὰ ἀποσύρη τὴν ὑπογραφή του.
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Συμβαίνει κάτι ἀνάλογο στὸ Ἐξωτερικό;
● Οἱ Μητροπόλεις, οἱ Ἐπισκοπές, οἱ Ἐνορίες καὶ οἱ Μονὲς 
τὴς Ἐκκλησίας μας στὸ Ἐξωτερικὸ ἔχουν ἀναγνωρισθῆ 
καὶ λειτουργοῦν ὡς Θρησκευτικὰ Νομικὰ Πρόσωπα, 
προσαρμοσμένα στὸ ἑκασταχοῦ Ἐθνικὸ Δίκαιο.
● Αὐτὸ συμβαίνει λ.χ. στὴν Ἰταλία, τὴν Σουηδία, τὸ Ἡνω-
μένο Βασίλειο, τὴν Τσεχία, τὴν Αὐστραλία, τὶς Η.Π.Α. κ.ἀ.
● Ἀξιοπρόσεκτον: Στὴν ὁμόδοξη Κύπρό μας, ἡ Γνησία 
Ἐκκλησία εἶναι συνταγματικῶς ἀναγνωρισμένη ὡς Θρη-
σκευτικὸ Νομικὸ Πρόσωπο, ἰσότιμο πρὸς τὴν λεγομένη 
ἐπίσημη Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου. 
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Φυλὴ Ἀττικῆς,
14η Νοεμβρίου 2014 ἐκ. ἡμ.,

†Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου

Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 

Κυπριανὸς

+
Τῷ δὲ Θεῷ 

δόξα, προσκύνησις  
καὶ εὐχαριστία!

Ἀμήν! 


