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ήθηκε χωρίς κανονική άδεια της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, δεν αιτιολογείται».

Η απόφαση αυτή, στην έκδοση της οποίας, 
σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, συνέβα-
λε σημαντικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος στηρίζο-
ντας τη νομική ομάδα του Πατριαρχείου, φέρ-
νει τα «πάνω-κάτω» όσον αφορά τις δικαιοδο-
σίες της Ελλαδικής Εκκλησίας απέναντι σε ναούς 
άλλων Εκκλησιών και αποτελεί πλήγμα για την 
Αρχιεπισκοπή. Εκκλησιαστικές πηγές ανησυχούν 
μήπως αυτή η απόφαση αποτελέσει εφαλτήριο 
για να ξεδιπλωθούν ευρύτερα σχέδια του Πα-

τριαρχείου για πλήρη αυτονόμηση των μητρο-
πόλεων των λεγόμενων Νέων Χωρών από την 
Εκκλησία της Ελλάδος. Νέες Χώρες αποκαλού-
νται οι μητροπόλεις της βόρειας Ελλάδας κυρί-
ως, αλλά και πολλών νήσων, οι οποίες θεωρού-
νται μεν επαρχίες του Πατριαρχείου, με την Πα-
τριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928, ωστό-
σο διοικούνται «επιτροπικώς» από την Εκκλη-
σία της Ελλάδος. Ο κ. Βαρθολομαίος έχει άρι-
στες σχέσεις με την κυβέρνηση και σημαντική 
στήριξη από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, το Φανάρι θέλει να προωθήσει τα σχέδια 
αυτά μέσω αλλαγών στο άρθρο 3 του Συντάγ-
ματος, που καθορίζει τις σχέσεις Εκκλησίας και 
πολιτείας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, λένε εκκλησια-
στικοί κύκλοι, τότε η Τουρκία θα αποκτήσει εμ-
μέσως ερείσματα στις ελληνικές μητροπόλεις. 

2017 το Δ.Σ. του κληροδοτήματος Προμπονά αποφάσισε να μεταβιβάσει τον ναό 
και το παρακείμενο οικόπεδο έκτασης περίπου 8 στρεμμάτων στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, μια δωρεά την οποία ο Βαρθολομαίος αποδέχθηκε ασμένως. Ηταν 
η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία από το 1850 που το Πατριαρχείο αποκτού-
σε έναν δικό του ναό εντός των ορίων της Μητρόπολης Αθηνών και αυτό δεν το 
άφησε ανεκμετάλλευτο. Ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε στην Αθήνα τον ηγούμενο 
της Μονής Βλατάδων και επίσκοπο Αμορίου Νικηφόρο να λειτουργήσει την εκ-
κλησία, τελώντας τον Β’ Χαιρετισμό.

Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Η Αρχιεπισκοπή σφράγισε τον 
ναό του Αγίου Γεωργίου επειδή «επιχειρήθηκε να αποσπαστεί ο Ιερός Ναός Αγί-
ου Γεωργίου από τη νόμιμη και κανονική πνευματική δικαιοδοσία, που είναι η Αρ-
χιεπισκοπή Αθηνών και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος». Ταυτόχρονα, προσέφυ-

γε νομικά κατά του Πατριαρχείου, αλλά και του Δ.Σ. του κληροδοτήματος για τη 
δωρεά. Από την πλευρά του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσέφυγε στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Εκκλησίας της 
Ελλάδος για σφράγιση του ναού. Στο διάστημα που μεσολάβησε, μάλιστα, ο αρ-
χιμανδρίτης Ιγνάτιος Ζακάκης (κλίματος Πατριαρχείου), ο οποίος είχε ρόλο στις 
διαδικασίες της μεταβίβασης, τέλεσε περισσότερες φορές λειτουργία στον εξωτε-
ρικό χώρο της εκκλησίας, διαμαρτυρόμενος για τη σφράγισή της. Εν τω μεταξύ, 
τον Φεβρουάριο, ο κ. Βαρθολομαίος προκάλεσε εκνευρισμό στους μητροπολίτες 
της Ιεράς Συνόδου με την παρέμβασή του κατά των συλλαλητηρίων για το Σκοπια-
νό, στην οποία ζητούσε νηφαλιότητα. Ο Ν. Κοτζιάς επιτέθηκε στους μητροπολίτες 
που υποστήριζαν τα συλλαλητήρια, λέγοντάς τους πως δεν ακούν τον Πατριάρχη. 

Την 1η Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ, η οποία δικαίωσε το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο. Το ανώτατο δικαστήριο (Δ’ Τμήμα) έκανε δεκτή την αί-
τηση ακύρωσης, κρίνοντας ότι «η προσβαλλόμενη πράξη η οποία διατάσσει τη 
σφράγιση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Φωτει-
νής, κληροδοτήματος Δημητρίου Προμπονά, με την αιτιολογία ότι η θέση σε δη-
μόσια λατρεία του ναού από τον ηγούμενο της Μονής Βλατάδων πραγματοποι-

Το ζήτημα που δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών είναι η  
αναζωπύρωση της σύγκρουσης για τις Νέες Χώρες, καθώς το Πατριαρχείο 
φέρεται να επιδιώκει αλλαγή του άρθρου 3 του Συντάγματος, ώστε να θέ-
σει πλήρως τις μητροπόλεις της βόρειας Ελλάδας υπό τον έλεγχό του
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Του Παναγή γαλιατσατου 

Τ
ο παρασκήνιο του «ιερού πολέμου» ανά-
μεσα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολο-

μαίο αποκαλύπτει η Realnews. Σύμφωνα με εκ-
κλησιαστικές πηγές, ο Αρχιεπίσκοπος έκλεισε την 
πόρτα στον Πατριάρχη, ακυρώνοντας την προ-
γραμματισμένη συνάντηση της Πέμπτης, επει-
δή είναι πολύ χολωμένος με τη στάση του Πα-
τριαρχείου όσον αφορά το θέμα του κληροδο-
τήματος Προμπονά. Οι ούτως η άλλως δύσκο-
λες σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο είχαν δοκιμαστεί πρό-
σφατα λόγω της παρέμβασης του κ. Βαρθολο-
μαίου κατά των συλλαλητηρίων για το Σκοπια-
νό, που αξιοποιήθηκε από τον υπουργό Εξωτε-
ρικών Νίκο Κοτζιά και προκάλεσε εκνευρισμό 
στην Ιερά Σύνοδο. Εκκλησιαστικοί κύκλοι εκτι-
μούν, πάντως, ότι το κύριο ζήτημα που δηλη-
τηριάζει τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών είναι η 
αναζωπύρωση της σύγκρουσης για τις λεγόμε-
νες Νέες Χώρες, καθώς το Πατριαρχείο φέρε-
ται να επιδιώκει αλλαγή του άρθρου 3 του Συ-
ντάγματος, ώστε να θέσει πλήρως τις μητροπό-
λεις της βόρειας Ελλάδας υπό τον έλεγχό του. 

Ο κ. Βαρθολομαίος βρισκόταν την περασμένη 
εβδομάδα στην Ελλάδα. Επισκέφθηκε τη Θεσ-
σαλονίκη και την Κρήτη, ενώ επρόκειτο να συ-
ναντήσει τον Ιερώνυμο στην Αθήνα την Παρα-
σκευή. Η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Επισήμως, 
ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Αρχιεπι-
σκοπής Χάρης Κονιδάρης δικαιολόγησε τη μα-
ταίωση της συνάντησης επικαλούμενος  φόρ-
το εργασίας της Ιεράς Συνόδου λόγω της εκλο-
γής του νέου μητροπολίτη Λάρισας, που έγινε 
επίσης την Παρασκευή. Ωστόσο, εκκλησιαστι-
κές πηγές αποδίδουν τη ματαίωση στο γεγονός 
ότι ο κ. Ιερώνυμος είναι πολύ χολωμένος με τη 
στάση και τη μεθόδευση του κ. Βαρθολομαίου 
στο θέμα του κληροδοτήματος Προμπονά. Μά-
λιστα, ο Αρχιεπίσκοπος επικοινώνησε τηλεφω-
νικά με τον Πατριάρχη νωρίτερα και του ζήτη-
σε να μην πάει στη Μονή Πετράκη, του έκλει-
σε δηλαδή την πόρτα!

Αυτό που προκάλεσε την οργή του Ιερώνυμου 
ήταν η μεθόδευση του Φαναρίου στην υπόθε-
ση του κληροδοτήματος Προμπονά. Το κτήμα 
Προμπονά βρίσκεται στα βόρεια της Αθήνας, 
στα σύνορα με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο πλούσιος 
Ναξιώτης γιατρός Δημήτριος Προμπονάς, που 
πέθανε το 1949, το κληροδότησε στον δήμο της 
Αθήνας υπό τον όρο να χτιστεί ναός στον χώ-
ρο του κληροδοτήματος (ο ναός του Αγίου Γε-
ωργίου), το κόστος για την ανέγερση του οποί-
ου κατέβαλε το 1954 το ίδιο το κληροδότημα. 

Ο συγκεκριμένος ναός του Αγίου Γεωργίου 
αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι 
για τον Αρχιεπίσκοπο, καθώς τον Μάρτιο του 

Γιατί του 
έκλεισε 
την πόρτα!

Σκηνικό ρήξης ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο  
Ιερώνυμο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο. Η συνάντηση που δεν έγινε  
ποτέ, το κληροδότημα Προμπονά και τα ασφα-
λιστικά μέτρα για την κλειδωμένη εκκλησία

Ο κ. Βαρθολομαίος προκά-
λεσε εκνευρισμό σε μητρο-
πολίτες με την παρέμβασή του 
κατά των συλλαλητηρίων 
για το Σκοπιανό


