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ΤΑΞΙΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΙΛΙΩΤΙΚΗΝ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΝ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Παρατηρουμεν οτι ενίοτε ωρισμένοι ιερείς μας εφημέριοι δέν 
γνωρίζουν επακριβώς τόν τρόπον αλληλογραφίας των είτε μέ 
τήν προϊσταμένην των ’Αρχήν ήτοι τήν Ί. Μητρόπολιν, είτε 
κατά τήν έκπλήρωσιν κοινωνικού καθήκοντος πρός άνωτέρους, 

ισοβάθμους ή κατωτέρους των. Ή  άγνοια αυτή εξαναγκάζει τούς 
άγνοοΰντας ή νά έπιλέξουν έσφαλμένον, εξ άπόψεως εκκλησιαστικής 
δεοντολογίας, τρόπον αλληλογραφίας, ή νά μή άνταποκρίνονται 
έπαρκώς εις τάς κοινωνικάς των υποχρεώσεις, μέ αποτέλεσμα, καί εις 
τάς δύο περιπτώσεις, νά εκτίθενται.

Έπιθυμοΰντες νά συμβάλωμεν εις τήν ύπέρβασιν τής άγνοιας 
αυτής καταχωρίζομεν κατωτέρω, έκ τής προσωπικής μας έμπειρίας, 
άλλά καί έκ μελετών, μερικάς βασικάς άρχάς εκκλησιαστικής 
δεοντολογίας περί τήν αλληλογραφίαν, τόσον τήν υπηρεσιακήν δσον 
καί τήν ιδιωτικήν, μεθ’ υποδειγμάτων εγγράφων καί επιστολών, οπου 
τοϋτο είναι άπαραίτητον, έλπίζοντες ότι ή Τάξις αυτή θέλει προσφέρει 
άσφαλές καί αυθεντικόν βοήθημα εις τούς έπιθυμουντας νά είναι 
συνεπείς πρός τάς υποχρεώσεις των, πού άπορρέουν άπό τήν ιδιότητά 
των καί τήν άνάγκην γραπτής επικοινωνίας των μέ Άρχάς καί 
πρόσωπα.

+ Ό  Δημητριάδος Χριστόδουλος

Βόλος, Φεβρουάριος 1998
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I - ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Επίσημος ή υπηρεσιακή χαρακτηρίζεται, ή αλληλογραφία πού 
ανταλλάσσεται πρός Άρχάς, έκκλησιαστικάς ή άλλας. Εκκλησια
στική δέ επίσημος καί υπηρεσιακή λέγεται ή αλληλογραφία μεταξύ 
εκκλησιαστικών ’Αρχών ή έκκλ. ’Αρχών πρός αλλας κοσμικάς 
Άρχάς, ή έκκλ. "Αρχών πρός πρόσωπα κληρικά ή λαϊκά, καί 
τανάπαλιν. Ό  τρόπος ανταλλαγής επισήμων έγγράφων μεταξύ κλη
ρικών καί έκκλ. ’Αρχών ύπόκειται εις ώρισμένους δεοντολογικούς 
κανόνας, ή τήρησις τών οποίων προδίδει γνώσιν λεπτών ζητημάτων 
εστω καί λεπτομερειακών, πού συνδέονται μέ τό είδος τής 
αλληλογραφίας αυτής καί αποδεικνύουν σεβασμόν πρός τούς δεσμούς.

Εις τήν επίσημον αυτήν αλληλογραφίαν διακρίνομεν, κατά βάσιν, 
4 τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι έξαρτώνται:

α) έκ τής Ιδιότητος, υπό τήν όποίαν αλληλογραφεί ο άπο- 
στολεύς κληρικός,

β) έκ τής ιδιότητος τοΰ παραλήπτου τής αλληλογραφίας, ήτοι 
έάν ουτος είναι ’Αρχή άνωτέρα, ισότιμος ή κατωτέρα εκείνης τήν 
όποίαν εκπροσωπεί ό αλληλογραφών κληρικός, 

γ) έκ τοϋ περιεχομένου τής αλληλογραφίας καί 
δ) έκ τοΰ τρόπου διεκπεραιώσεως τών έγγράφων.
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α) Περίπτωσής πρώτη.
Εις τήν πρώτην περίπτωσιν πρόκειται περί υπηρεσιακής 

αλληλογραφίας κληρικού δ οποίος ασκεί καί έκκλ. διοίκησιν, είναι 
π.χ.Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ή είναι απλός εφημέ
ριος χωρίς νά ασκεί καί διοίκησιν.

Ώς εκπρόσωπος έκκλ. ’Αρχής, π.χ. Πρόεδρος του Έκκλ. 
Συμβουλίου, ό άλληλογραφών κληρικός οφείλει νά y^rpi[xo-oizi κατ’ 
αρχήν φύλλα χάρτου φέροντα τόν τίτλον τοϋ ί. ναού εις τόν οποίον 
υπηρετεί, αριθμόν πρωτοκόλλου, ήμερομηνίαν, υπογραφήν καί 
σφραγίδα.

Ώς προς τήν χρήσιν τής σφραγίδος βλ. κατωτέρω σελ. 10

β) Περίπτωσής δευτέρα.
Τά επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα πού αποστέλλει πρός τινα 

’Αρχήν ή πρός πρόσωπα δ κληρικός διαφέρουν επίσης ώς πρός τόν 
τύπον καί τό ύφος, άναλόγως τής Αρχής πρός τήν όποίαν ταϋτα 
απευθύνονται ή τοϋ προσώπου. Έάν πρόκειται νά απευθυνθούν πρός 
τήν Ί. Μητρόπολιν, ή οποία άποτελεΐ τήν Πρόίσταμένην του έκκλ. 
’Αρχήν, δ τύπος τοϋ εγγράφου εχει τά στοιχεία σεβασμού πρός τήν 
άνωτέραν αυτήν ’Αρχήν, καί χρησιμοποιήσεως των καταλλήλων λ έ
ξεων, ώς θά δείξωμεν κατωτέρω. Έάν όμως πρόκειται δι’ άλλην τινα 
’Αρχήν π.χ. πολιτικήν, δίκαστικήν, έκπαιδευτικήν κλπ. ή όποια 
χαρακτηρίζεται ισότιμος ή καί κατωτέρα τής εκκλησιαστικής, δ 
άλληλογραφών κληρικός χρησιμοποιεί τύπους καί ύφος πού προ - 
σιδιάζουν εις αλληλογραφίαν πρός ισοτίμους καί ίσοβάθμους. Έάν 
πάλιν δ παραλήπτης υπηρεσιακού έγγράφου είναι πρόσωπον, τότε ή 
έπιστέλλουσα ’Αρχή χρησιμοποιεί τόν τύπον πού προσιδιάζει εις 
τοιούτου είδους έγγραφα, άναλόγως τής θέσεως τήν όποίαν κατέχει τό 
πρόσωπον πού παραλαμβάνει τό έγγραφον.

γ) Περίπτωσής τρίτη.
Πρόκειται δι’ επίσημον μέν αλληλογραφίαν, δ τύπος δμως τής 

δποίας έξαρτάται έκ τοϋ περιεχομένου τοϋ έγγράφου, πού άποστέλ- 
λεται. Π.χ. δ Πρόεδ ρος τοϋ Έκκλ. Συμβουλίου ένημερώνει τόν 
Μητροπολίτην του επί τίνος ύποθέσεως, ή άπευθύνεται πρός τινα
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μισθωτήν καταστήματος του L ναοϋ, ή καί πρός άλλην τινα ’Αρχήν 
ζητών διάφορα πράγματα κλπ. Ή  περίπτωσις αυτή επιβάλλει τήν 
χρησιμοποίησιν ειδικής έκάστοτε φρασεολογίας καί τύπων, (άριθμός 
πρωτοκόλλου, ημερομηνία, υπογραφή καί σφραγίς).

δ) Περίπτωσις τέταρτη.
Τέλος, εδώ πρόκειται περί άλληλογραφίας διεκπεραιουμένης διά μέ

σου τής Τ. Μητροπόλεως. Τοϋτο συμβαίνει οσάκις δ κληρικός 
απευθύνεται πρός άνωτέρας αύτοϋ Άρχάς καί επιθυμεί νά εχει τήν 
ύποστήριξιν καί εγκρισιν τοϋ διαβήματος του άπό μέρους τής οικείας 
του έκκλ. Αρχής, π.χ. απευθύνεται πρός τό Ύπουργεΐον Πολιτισμοΰ 
καί ζητεί οίκονομικήν βοήθειαν πρός άναστήλωσιν κινδυνεύοντος έκκλ. 
μνημείου κλπ.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ά ς  πάρουμε λοιπόν τά πράγματα χωριστά:

α) ’Έτσι αρχίζομεν από τήν πρώτην περίπτωσιν 
ανταλλαγής αλληλογραφίας μεταξύ τού Προέδρου του 
Έ κκλ. Συμβουλίου καί τής Ί . Μητροπόλεως. Έδώ έχομε 
τάς κάτωθι ενεργεί ας:

αα) 'Υποβολή Πράξεως τοΰ Έ κκλ . Συμβουλίου πρός τό 
Μητροπ. Συμβούλιον πρός εγκρκπν.

Ή  Πράξις αντιγράφεται μέ γραφομηχανήν επί έντίτλου 
χάρτου του ί. ναου έκ του Βιβλίου τών Πρακτικών, οπου ή 
Πράξις έχει καταχωρισΦή καί υπογραφή από τόν Πρόεδρον καί 
τά μέλη.

Κατωτέρω παραΦέτομεν υπόδειγμα τοιαύτης Πράξεως:



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ..... ...........

Πράξις ύπ’ άριθμ.......

Θέμα: ’Αποδοχή παραιτήσεως του Νεωκόρου τής έκκλησίας.

Έ ν........  σήμερον τήν........  του μηνός........  του έτους.......... ήΐ-'-έ"
ραν....... . καί ωραν........  συνήλθεν εις συνεδρίαν τό Έκκλ.
Συμβούλιον του ί. ναοϋ........... κατόπιν νομίμου προσκλήσεως τοϋ
αίδεσιμ. Προέδρου αυτοϋ εις τήν συνήθη αίθουσαν συνεδριάσεων αυτού 
εντός τοϋ ι. ναοϋ.

Κατά τήν συνεδρίαν παρόντες ήσαν: α) ό Αίδεσιμ. Πρόεδρος πρωτ.
Β.Τ. β) ό κ............  ’Αντιπρόεδρος, γ) Ό  κ.............Ταμίας καί δ) Ό
κ............... Γραμματεύς. ’Απουσίαζεν ό κ..............  καίτοι νομίμως
έκλήθη.

Μετά τήν γενομένην προσευχήν υπό τοϋ αίδεσιμ. Προέδρου, καί 
διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας, τόν λόγον λαβών δ αίδεσιμ. 
Πρόεδρος εθεσε τό ζήτημα αποδοχής τής παραιτήσεως τοϋ Νεωκόρου 
τοϋ ί. ναοϋ κ. Γ. Ν. καί ειπεν ε’ισηγούμενος τά έξης:

Ό  νεωκόρος τής έκκλησίας μας κ. Γ.Ν. υπέβαλε πρό δνθημέρου 
τήν παραίτησιν αυτοϋ έκ τής θέσεώς του, έπειδή είναι αναγκασμένος 
νά μετοικήσει εις ’Αθήνας οπου φοιτά ή θυγάτηρ του. Ή  παραίτησίς 
του εχει ως εξής (ένταϋθα άναγινώσκεται τό κείμενον τής
από............... παραιτήσεως). Κατόπιν τούτου κρίνεται ότι θά πρέπει νά
τήν αποδεχθούμε καί νά ενεργήσουμε τά δέοντα πρός τήν Ί. 
Μητρόπολιν, προκειμένου ή παραίτησίς νά γίνει καί ύπ’ αυτής απο
δεκτή.

Γενομένης συζητήσεως τό Έκκλ. Συμβούλιον δμοφώνως αποφα
σίζει:
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α) ’Αποδέχεται τήν υποβληθεΐσαν εις αυτό από...................
παραίτησιν του Νεωκόρου κ. Γ.Ν. έκ της θέσεώς του διά λόγους 
προσωπικούς.

β) ’Εξουσιοδοτεί τόν Πρόεδρον αυτοϋ οπως υποβάλει άντίγραφον 
τής παρούσης Πράξεως μετ’ αντιγράφου τής παραιτήσεως πρός τήν Ί. 
Μητρόπολιν Δημητριάδος διά τά περαιτέρω.

Μεθ’ δ μή υπάρχοντος έτέρου θέματος έλύθη ή συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Άναστ. Π.

Πρωτ. Β. Τ. Νικόλ. Σ.
Ήλίας Ρ.

’Ακριβές άντίγραφον έκ του Βιβλίου Πρακτικών

’Εν.............  τη...............
Ό  Γραμματεύς 

(υπογραφή)

Σημ.: Ή  υπογραφή πάντοτε τίθεται εύκρινώς. ’Εάν είναι δυσανά
γνωστος, έπιβάλλεται νά έπεξηγείται κάτωθι διά τής γραφομηχανής. 
Πρός άνωτέρας μάλιστα Άρχάς ε’ιναι άνάρμοστον νά τίθεται δυσα
νάγνωστος υπογραφή.

Μετά σταυρου πρό του ονόματος των υπογράφουν πάντοτε οί 
’Αρχιερείς. Καί οι ιερείς. Ουδέποτε δέ οί διάκονοι. Πρός άνωτέρους 
πάντως καί δή πρός Πατριάρχας ένδείκνυται νά μή τίθεται σταυρός 
πρό του ονόματος.

Σφραγίς τίθεται πάντοτε εις τό τέλος τών επισήμων εγγράφων πρός 
διασφάλισιν του έγκυρου των. Δέν τίθεται σφραγίς επί έγγράφων 
άπευθυνομένων πρός Πρόίσταμένην ’Αρχήν.

αβ) Ή Πράξις αυτή υποβάλλεται πρός τήν Ί. Μητρόπολην μέ 
διαβιβαστικόν έγγραφον, ώς τό κατωτέρω υπόδειγμα:
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ................
ΆριΦμ. Πρωτ.....................

Έ ν................ τη.........  1998

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Δημητριάδος κ.κ. Χριστόδουλον 
Εις Βόλον

θέμα: 'Υποβολή Πράξεως Έκκλ. Συμβουλίου ύπ’ άριΦμ. 
περί αποδοχής τής παραιτήσεως του Νεωκόρου τοΰ ί  να ου μας.

Σεβασμιώτατε Δέσποτα,
Ευλαβώς ύποβάλλομεν συνημμένως έν αντιγράφω τήν υπ’

άριΦμ............  Πράξιν τοΰ καθ’ ήμάς Έκκλ. Συμβουλίου, μετά τής εις
αυτήν προσηρτημένης από................  παραιτήσεως από τής θέσεώς του
του νεωκόρου τοΰ ί. ναοΰ κ. Γ.Ν. καί παρακαλοΰμεν διά τήν απο
δοχήν αυτής.

Μετά βαΦυτάτου σεβασμοΰ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφή άνευ σφραγίδος)
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αγ) Έάν ο κληρικός δέν ασκεί διοίκησιν, ά λλ ’ειναι απλός 
εφημέριος καί επιθυμεί νά αλληλογραφήσει δι’ υπηρεσιακήν του 
υπόθεσιν μέ τήν Ί. Μητρόπολιν ή μέ τόν Μητροπολίτην, τότε 
δύναται νά χρησιμοποιήσει φύλλον χάρτου φέρον τόν τίτλον τοϋ ί. 
ναου εις τόν οποίον υπηρετεί, ή καί άπλοϋν φύλλον χάρτου, χωρίς νά 
θέσει αριθμόν πρωτοκόλλου καί σφραγίδα. Θά θέσει άπαραιτήτως 
ήμερομηνίαν καί τήν υπογραφήν του, καί θά αρχίσει τό έγγραφόν του 
μέ τάς λέξεις: «Εύσεβάστως αναφέρω» ή «Ευλαβώς» ή «Μ ετά 
βαθύτατου σεβασμού υποβάλλω». Εις τό τέλος θά προτάξει τό 
«Μ ετά βαθυτάτου σεβασμού» καί ουδέποτε τό «Μετ’ ευχών». Καί 
θά υπογράψει ιδιοχείρως καί εύκρινώς καί ουδέποτε μέ τήν γραφο
μηχανήν.

Έάν τό έγγραφον είναι γεγραμμένον μέ τήν γραφομηχανήν, ή 
προσφώνησις καί ή κατακλείς πρέπει νά γραφούν μέ τό χέρι.

r>T 2* > ζ '  *  ’Ιοου εν υποοειγμα:

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτην 
Δημητριάδος κ.κ. Χριστόδουλον 
Εις Βώλον

’Εν........  τή...................
Σεβασμι c o t a t e *

Λίαν εύσεβάστως σάς αναφέρω ότι ή θυγατήρ μου εισήλθεν εις τό 
Α ’ ετος τής Νομικής Σχολής ’Αθηνών καί σάς παρακαλώ θερμώς 
δπως συμπεριλάβητε ταύτην εις τό μηνιάΐον βοήθημα, τό οποίον ή Ί. 
Μητρόπολις χορηγεί εις φοιτητάς έχοντας ανάγκην.

Θερμώς δέ ευχαριστών έκ τών προτέρων καί πρόθυμος διά πάσαν 
σχετικήν διευκρίνισιν, διατελώ,

Μ ε ΐά  β α θ υ ν ά ν ο υ  σ ε β α σ μ ο ύ  ■ 
Πρεσβ. Τ.Α.

* "Οπου ένταΰ·8α τίθεται ή οικογένεια αυτή των γραμμάτων σημαίνει τήν ιδιόχειρον αναγραφήν 
τής λέξεως ή φράσεοις
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β) Έρχόμεθα τώρα είς τήν δευτέραν περίπτωσιν

Έάν πρόκειται νά αλληλογραφήσει έπισήμ,ως ό ασκών διοίκησιν 
κληρικός μέ ’Αρχήν τινα άλλην, παρεκτός τής Ί. Μητροπόλεως, 
πρέπει νά έξετασθή έάν ή ’Αρχή πρός τήν δποίαν άλληλογραφεί 
είναι άνωτέρα, ίση ή κατωτέρα τής έκκλ. ’Αρχής (ένορίας) τήν δποίαν 
δ κληρικός έκπροσωπεί. Τό αυτό ισχύει καί δταν άλληλογραφεί τις 
πρός πρόσωπον.

Καί περί μέν τών προσώπων είναι σαφές έάν είναι άνωτέρου, ’ίσου ή 
κατωτέρου βαθμού εκείνου τοϋ άποστολέως. Προηγοϋνται ώς γνωστόν 
καί είναι άνώτερα πρόσωπα τών ιερέων οί ’Αρχιερείς, οί δφφικιοϋχοι 
κληρικοί που κατέχουν ύψηλότερον οφφίκιον καί οί άξιοσέβαστοι 
άνθρωποι ως Γέροντες, παλαιοί καθηγηταί, κλπ.

Τό πρόβλημα γεννάται μέ τάς Άρχάς. Ποία Άρχή, εκτός τής 
Εκκλησιαστικής, δύναται νά χαρακτηρισθή άνωτέρα εκείνης; Κατά 
τό κοσμικόν πρωτόκολλον, τής Τ. Συνόδου, ή οποία είναι άνωτάτη 
Έκκλ. Άρχή προηγοϋνται δ πολιτειακός Άρχων, δ Πρωθυπουργός, 
δ Πρόεδρος τής Βουλής, οί Υπουργοί, καθώς καί οί Αρχηγοί τών 
πολιτικών Κομμάτων. Είς τήν έκκλ. πράξιν πάντως ώς άνώτεραι τών 
Εκκλησιαστικών Άρχαί θεωροϋνται μόνον δ Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας, δ Πρωθυπουργός καί δ Πρόεδρος τής Βουλής. Ά λ λ ά  καί 
πρός αυτούς άπευθυνόμενα τά έκκλ. έγγραφα δέν χρησιμοποιούν 
εκφράσεις σεβασμοϋ, άλλά μόνον τιμής.

Έάν ή Άρχή είναι άνωτέρα π.χ. ή Τ. Σύνοδος, ή τό πρόσωπον 
άνώτερον π.χ. δ Μητροπολίτης, τότε τηρείται δ τύπος τοϋ πρός τήν 
Ί. Μητρόπολιν εγγράφου. Τό έγγραφον άρχίζει μέ τό «Εύσεβάστως 
άναφέρομεν» ή «Εύλαβώς ύποβάλλομεν» ή «Μ ετά σεβασμού καί 
τιμής άπευθυνόμεθα πρός υμάς, διά νά σάς ύποβάλωμεν» καί
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λήγει μέ τό «Μ ετά βαθυτάτου σεβασμού» καί ουδέποτε μέ τό 
«Μετ’ ευχών».

Έάν πρόκειται περί προσώπου ή ’Αρχής ίσης ή Ισοτίμου, τότε τό 
έγγραφον άρχεται μέ τό «Γνωρίζομεν εις υμάς» ή μέ τό « ’Έχομεν 
τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν υμΐν» ή μέ τό «Προαγόμεθα νά 
γνωρίσωμεν υμΐν» ή « ’Αδελφικώς απευθυνόμενοι πρός υμάς φέ 
ρομεν εις γνώσιν σας δτι...... Καί λήγει μέ τό «Μ ετ’ αδελφικής
αγάπης» (έάν απευθύνεται εις ισόβαθμον κληρικόν) ή μέ τό «Μ ετ’ 
ευχών έν Κυρίω» ή καί «Μ ετ’ ευχών καί αγάπης έν Κυρίω».

Έάν πάλιν πρόκειται περί ’Αρχής κατωτέρας ή περί προσώπου 
κατωτέρου εις βαθμόν, τότε τό έγγραφον άρχεται μέ τό «Φέρομεν εις 
γνώσιν υμών» ή μέ τό «Συνημμένως σάς άποστέλλομεν (ή σάς 
διαβιβάζομεν, ή διαπέμπομεν ή άποστέλλομεν)», ένίοτε δέ καί μέ τό 
«παραγγέλλομεν υμΐν» ή «έντελλόμεθα δπως» καί λήγει μέ τό 
«Μ ετ’ ευχών έν Κυρίω».

Τό «Διάπυρος πρός Κύριον ευχέτης» προσιδιάζει μόνον εις τούς 
’Αρχιερείς έπιστέλλοντας πρός κατωτέρους αυτών.

γ) Ό  κληρικός ώς Πρόεδρος του Έ κκλ. Συμβουλίου ενδέχεται 
ένίοτε νά άλληλογραφή μέ Άρχάς ή πρόσωπα περί θεμάτων τά 
όποια είναι ποικίλα καί διά τά όποια δέν χρειάζεται νά 
άποστείλει Πράξιν τοΰ Έ κκλ . Συμβουλίου. Τοιαύτη είναι π.χ. ή 
περίπτωσις υποβολής εις τόν Μητροπολίτην αιτήματος τίνος ή 
παρακλήσεως, ή παραπόνων κατά τόν ακόλουθον τύπον.

γα) Τό έ'γγραφον μέ τό αίτημα άποστέλλεται γεγραμμένον επί 
έντίτλου χάρτου τοΰ ι. ναοΰ κατά τό κάτωθι υπόδειγμα:
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ..............
Άριθμ. Πρωτ................

Έ ν................ τη.......................

Θέμα: Πρόσκλησής δι’ ομιλίαν εις γονείς 

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Δημητριάδος κ.κ. Χριστόδουλον 
Εις Βόλον

Σεβασμιώνανε, Γϊάΐερ καί L eonora ,
Εύλαβώς άναφέρομεν πρός τήν Ύμετέραν Σεβασμιότητα ότι τήν

προσεχή Πέμπτην............... καί ωραν....................  προγραμματίζομεν
σΰναξιν εις τήν αίθουσα του Πνευματικού μας Κέντρου καί 
παρακαλοϋμεν νά παραστήτε καί νά απευθύνετε λόγον πρός τούς 
συγκεντρωθησομένους.

Μενά ßadwcätou σεβασμού  

(υπογραφή άνευ σφραγίδος)
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γβ) Ιδού ετερον υπόδειγμα υποβολής αναφοράς παραπόνων η 
συμβάντος εις τήν ενορίαν, διά τό όποιον κρίνεται ότι πρέπει νά 
ενημερωθή ο Σεβ. Μητροπολίτης.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ...............
’Αριθμ. Πρωτ.....................

Έν

Θέμ,α: Διάρρηξις παρεκκλησίου του ί. ναοϋ 

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Δημητριάδος κ.κ. Χριστόδουλον 
Ενταύθα

Σεβασμι ώτ-ατε,
Ευλαβώς άναφέρομεν πρός τήν ύμετέραν Σεβασμιότητα ότι τήν

νύκτα τής χθές...........  άγνωστος ή άγνωστοι διέρρηξαν τό
παρεκκλήσιον τοϋ Ά γ ...................., εισελθόντες εις αυτό εκ τίνος
παραθύρου τό οποίον παρεβίασαν. Άνεχώρησαν άπρακτοι, διότι δέν 
ύπήρχον χρήματα εις τό παγκάρι. Έπροξένησαν ομως μικροζημίας εις 
τό έπιπλον. Ένημερώθη σχετικώς τό οικεΐον ’Αστυνομικόν Τμήμα. 
Συναφώς άναφέρομεν ότι εχομεν λάβει ολα τά ένδεδειγμένα μέτρα διά 
τήν άσφάλειαν ναοϋ καί παρεκκλησίων, όμως οι διαρρήκται 
κατώρθωσαν, παρά πάσαν ελπίδα, νά υπερφαλαγγίσουν τά ληφθέντα 
μέτρα.

Μετά σεβασμού 

(υπογραφή άνευ σφραγίδος)
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δ) Τέλος, εις τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν απευθυνόμενος τις πρός 
άνωτέραν τινα Αρχήν, επιβάλλεται νά υποβάλει διά τής Ί . 
Μητροπόλεως τό αίτημά του, ακολουθεί τόν έξης τύπον.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ..............
’Αριθμ. Πρωτ...............

Έ ν......................

Πρός
Τόν Σεβσμιώτατον Μητροπολίτην 
Δημητριάδος κ.κ. Χριστόδουλον 
Ενταύθα

Σεβασμιώτατ-ε,

Εύσεβάστως ύποβάλλομεν υμΐν συνημμένως (ή περικλείστως) ωδε
τό ύπ’άριθμ...........  έγγραφον του Έ κκλ. Συμβουλίου, πρός τό
Ύπουργειον Πολιτισμού άπευθυνόμενον καί παρακαλούμεν θερμώς 
δπως άγαθυνόμενοι διαβιβάσητε τούτο εις τόν πρός ον ορον μετά τής 
ύμετέρας συνηγορίας πρός ίκανοποίησιν τού έν αύτώ διαλαμβανομένου 
αιτήματος.

Meta σεβασμού

(υπογραφή άνευ σφραγίδος)

Σημ.: Χρειάζεται προσοχή δταν υποβάλλεται μαζί μέ τό έγγραφον 
καί άλλο «συνημμένως» ή «περικλείστως» νά προσαρτάται τό 
δεύτερον όπισθεν τού πρώτου. Τούτο τονίζομεν διότι ένίοτε άφηρημένοι 
άποστολείς λησμονούν νά προσαρτήσουν τό δεύτερον έγγραφον περί 
τού οποίου γίνεται λόγος εις τό πρώτον έγγραφον. Τούτο δέ τό 
προσαρτώμενον έγγραφον φέρει δλα τά στοιχεία τού επισήμου 
έγγράφου δηλ. χάρτης έντιτλος, άριθμ. πρωτ., ήμερομηνία, υπογραφή.
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II - ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

’Ιδιωτική λέγεται ή αλληλογραφία πού διεξάγεται μεταξύ δύο 
προσώπων μέ ποικίλον περιεχόμενον, πρός καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν 
τών κοινωνικών καί διαπροσωπικών σχέσεων ή έπίλυσιν διαφορών κλπ. 
’Ιδιωτική εκκλησιαστική δέ αλληλογραφία είναι ή διαμειβομένη είτε 
μεταξύ κληρικών, είτε μεταξύ κληρικού καί τής ’Αρχής, είτε μεταξύ 
κληρικού καί λαϊκού, καί άναφέρεται είς έξωύπηρεσιακά θέματα ώς τά 
τών κοινωνικών σχέσεων, συναλλαγών κλπ. Ή  αλληλογραφία αυτή 
είναι δ καθρέπτης τής προσωπικότητος τοϋ έπιστέλλοντος, διότι 
γράφει κανείς κατά τρόπον πού τοϋ υπαγορεύει ή αγωγή καί ή 
παιδεία του, ή ανατροφή καί δ χαρακτήρας του. Επομένως από τόν 
τρόπον πού γράφει κανείς μίαν επιστολήν, προδίδει τήν προέλευσίν 
του, τίς γνώσεις του, τήν οΐκογενειακήν κατάστασίν ' του, τήν 
κοινωνικήν του ένηλικίωσιν.

Ή  ιδιωτική αλληλογραφία τών κληρικών ακολουθεί, κατά βάσιν, 
τούς κανόνας τής έπισήμου αλληλογραφίας ώς αυτοί κατεστρώθησαν 
ανωτέρω. Αυτονόητον είναι οτι μία επιστολή ιδιωτικού χαρακτήρος δέν 
φέρει ούτε αριθμόν πρωτοκόλλου, ούτε σφραγίδα. ’Οφείλει δμως νά 
φέρει ήμερομηνίαν καί ιδιόχειρον υπογραφήν. Επομένως δέν έπανα- 
λαμβάνομεν τά ήδη προεκτεθέντα, συμπληροϋμεν δέ αυτά μέ τίς 
κάτωθι υποχρεώσεις:

α) "Οταν κληρικός τις (ώς καί πας εύγενής άνθρα>πος πού εχει 
άγωγήν) δέχεται μίαν επιστολήν ή έγγραφον ή αίτημα ή ευχάς κλπ. 
οφείλει νά άπαντήσει καί μάλιστα εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος. Είναι επαινετή ή συνήθεια μερικών κληρικών νά 
άπαντοϋν αυθημερόν, έφαρμόζοντες τό αξίωμα: «ο,τι μπορείς νά κάνεις 
σήμερον, μή τό άναβάλλεις δι’ αύριον». Είναι άχαρακτήριστος πάντως 
άγένεια τό νά λαμβάνει τις έπιστολάς, εύχάς κλπ. καί νά μή δίδει
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καμμίαν άπάντησιν. Τούτο εκλαμβάνεται, καί δρθώς, ώς περιφρόνησις 
καί προσβολή πρός τόν αποστολέα καί έκτιμάται ώς σημαντική καί 
χαρακτηριστική παράλειψις. Μικρότερον κακόν, αλλά πάντως κακόν, 
είναι καί ή υπερβολική βραδύτης εις τήν άπάντησιν.

β) Δέν άπαιτεΐται άπάντησις εις υβριστικού περιεχομένου καί 
λιβελλογραφικάς έπιστολάς ή καί ανωνύμους, καί έν γένει αύθάδεις 
καί απρεπείς έπιστολάς. Ή  μή άπάντησις εις αύτάς είναι εύγλωττος 
τοποθέτησις άπέναντι του ύβριστοϋ, καί άποβλέπει εις τό νά του δώσει 
τήν ευκαιρίαν νά άντιληφθή δτι εσφαλε. Πολλάκις ή τήρησις 
αποστάσεων άπό άπρεπων καί θρασέων άνθρώπων είναι ή καλυτέρα 
άπάντησις εις τάς ύβρεις των. Καί δ προσφορότερος τρόπος 
διαφυλάξεως τής τρωθείσης άξιοπρεπείας μας.

γ) "Οταν γράφει τις ίδιωτικήν επιστολήν εις τήν γραφομηχανήν, 
συμπληρώνει ιδιοχείρως άφ’ ενός μέν τήν προσφώνησιν π.χ. 
«’Αγαπητέ μου κ. Γιάννη» ή «Σεβαστέ μου π. Νικόλαε» ή 
«Σεβασμιώτατε», άφ’ ετέρου δέ τήν καταληκτήριον φράσιν ώς λ.χ. 
«Μέ πολλήν έν Χριστώ αγάπην καί εύχάς» ή «Μετά βαθυτάτου 
σεβασμού καί τιμής» ή απλώς «Μετ’ ευχών».

δ) Εις τήν ίδιωτικήν άλληλογραφίαν συνήθως γράφει πρώτος δ 
κατώτερος πρός τόν άνώτερον, καί επεται μέ τήν άπάντησιν του δ 
ανώτερος πρός τόν κατώτερον. ’Εξαιρέσεις του κανόνος αύτου είναι: μέ 
τάς συλλυπητηρίους έπιστολάς ή τά τηλεγραφήματα, μέ τάς 
συγχαρητηρίους επίσης.

ε) "Οταν πρόκειται νά άποστείλει τις εύχάς επ’ όνομαστηρίοις, 
τότε ο κατώτερος ύποχρεοΰται νά άποστείλει τάς εύχάς του εις τόν 
άνώτερον, ουτος δέ οφείλει νά άπαντήσει, άλλά δ κανών αύτός δέν 
τελεί υπό τόν όρον τής άμοιβαιότητος. Δηλ. δέν σημαίνει δτι επειδή 
δ ίερεύς εύχήθη τόν Μητροπολίτην του επί τή εορτή του, οφείλει 
καί ο Μητροπολίτης νά εύχηθή τόν ιερέα του επί τή ϊδική του εορτή. 
Τούτο δμως έάν γίνη σημαίνει τήν δεοντολογικήν ευπρέπειαν του 
ανώτερου.
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στ) Οί κατώτεροι άπευθύνοντες εύχάς πρός ανωτέρους δεν επιτρέ
πεται νά χρησιμοποιούν χάρτες ή επισκεπτήρια δελτάρια. Ταϋτα χρη
σιμοποιούνται πρός ίσους ή καί κατωτέρους. Οί κατώτεροι απευθύ
νονται πρός τούς ανωτέρους διά τήν υποβολήν ευχών είτε δι’ επιστο
λής, εϊτε διά τηλεγραφήματος.

ζ) Ή  δι’ αποστολής Fax έκπλήρωσις μιας ύποχρεώσεως ή ή 
ρύθμισις μιας έκκρεμότητος επιβάλλεται σήμερον έκ τής ανάγκης 
ταχείας διεκπεραιώσεως τής συγκεκριμμχνης ύποθέσεως. "Ομως 
επιβάλλεται καί ή διά τοϋ ταχυδρομείου αποστολή τοϋ ίδίου κειμένου 
ταυτοχρόνως.

η) Τό μέτρον καί ή διάκρισις πρέπει νά χαρακτηρίζουν τάς 
έπιστολάς τών κληρικών ώς καί τάς απαντήσεις. Ή  ύπέρβασις αυτών 
χαρακτηρίζει τούς άδιακρίτους.

θ) Ή  τήρησις αντιγράφων τών άποστελλομένων επιστολών είναι 
υποχρεωτική πρός τήρησιν αρχείου προσωπικής αλληλογραφίας.

ι) Σημασίαν εχει, επί ιδιοχείρου επιστολής, ή τήρησις ώρισμένων 
κανόνων ορθής γραφής, μέ μέριμναν διά τήν ύπαρξιν περιθωρίου, μέ 
γραφήν εύανάγνωστον, μέ τήρησιν παραγράφων, σημείων στίξεως κλπ. 
ώς θά ύποδείξωμεν κατωτέρω εις τά υποδείγματα. Επίσης άπαιτεΐται 
ή τήρησις όρθοϋ τρόπου αναγραφής επί τοϋ φακέλλου τοϋ ονόματος 
τόσον τοϋ άποστολέως, όσον καί τοϋ παραλήπτου. ’Άνω αριστερά τοϋ 
φακέλλου τίθεται τό όνομα καί ή πλήρης διεύθυνσις τοΰ άποστολέως. 
Εις τό μέσον περίπου τοϋ φακέλλου άναγράφονται τά στοιχεία τοϋ 
παραλήπτου κατά στίχους επαλλήλους καί άπαντας άρχομένους άπό 
τοϋ αύτοϋ σημείου. ’Άνω δεξιά άφήνεται χώρος διά τήν έπικόλλησιν 
τοϋ γραμματοσήμου. Ή  τήρησις τών κανόνων αυτών προδίδει άνθρω
πον μέ αγωγήν, παιδείαν καί μόρφωσιν. Καί δ κληρικός οφείλει νά 
διαθέτει τά προσόντα αυτά. Αυτονόητος είναι επίσης καί ή ανάγκη 
πιστής τηρήσεως τών κανόνων τής ορθογραφίας καί καλλιεπείας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

α) ’Αποστολή ευχών πρός τόν Μητροπολίτην

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Δημητριάδος κ. Χριστόδουλον 
Εις Βόλον

Έν Βόλω τη.

Σεβασμιώτ-ανε,
’Επ’ ευκαιρία τών Αγίων Εορτών τοϋ Δωδεκαημέρου (ή του 

Αγίου Πάσχα) εύλαβώς υποβάλλω τάς υιικάς εύχάς μου, δεόμενος 
τοϋ Σαρκί υπέρ ήμών Νηπιάσαντος (ή τοϋ υπέρ ήμών παθόντος καί 
Άναστάντος) Κυρίου, οπως δωρήται τη Ύμετέρα Σεβασμιότητι 
μακρότητα ήμερων καί άκμαιότητα σωματικών καί πνευματικών 
δυνάμεων πρός συνέχισιν τοϋ, εις δόξαν Θεοϋ άφορώντος, ποιμαντο- 
ρικοΰ Σας έργου.

\λεχ,ά βα9υτάτου σεβασμού 

Πρεσβ. N.T.

Σημ.: Δέν είναι ορθή γραμματικώς ή εκφρασις: «Έπί τών αγίων 
εορτών» αντί τής ορθής: «Έ π ί ταΐς αγίαις έορταΤς». Ή  πρόθεσις 
«έπί» συντασσομένη μέ δοτικήν σημαίνει «ζπ ευκαιρία», ενώ μέ γενι- 
κήν σημαίνει «επάνω».
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β) Ευχαριστίαν είς ληφθείσας εύχάς

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Δημητριάδος κ.κ. Χριστόδουλον 
Εις Βόλον

Σεβασμιώΐανε,
Εύγνωμόνως δεξάμενος τάς θεοπειθέϊς ευχάς Σας επί τή έπετείω 

τών δνομαστηρίων μου, Σάς ευχαριστώ από μέσης καρδίας καί 
αντεύχομαι μέ υίικήν αγάπην πλουσίαν τήν θείαν χάριν έφ’ Υμάς, 
πρός ένίσχυσίν Σας είς τήν άρχιερατικήν διακονίαν Σας.

Μενά ßadutatou σεβασμού 

Πρεσβ. Ν. Κ.

γ) ’Αποστολή ευχών πρός αδελφόν ή φίλον

Πρός
Τόν αίδεσιμώτατον πρεσβ. Π.Σ.
’Εφημέριον ι. ναου Α.Γ.
Είς Βόλον

Έ ν...............
Ά Υ ^ π η ΐέ  μου π. Π.,
Έπιλαμβανόμενος τής εύκαιρίας τών επί θύραις εορτών τών 

Χριστουγέννων (ή τών δνομαστηρίων σου) αδελφικώς καί μέ πολλήν 
αγάπην σου απευθύνω εγκαρδίους καί ειλικρινείς εύχάς, δεόμενος τοΰ 
Κυρίου μας δπως σου χαρίζει υγείαν, δύναμιν Θεού καί πλουσί αν 
εύλογίαν πρός έκπλήρωσιν τής ίεράς αποστολής σου.

Χρόνια πολλά καί εύλογημένα.

Μ ευ ’ Α δ ε λ φ ικ ή ς  έ ν  Χ ρ ισ τώ  ^ ^ π η ς .

Πρεσβ. Ι.Γ.
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δ) Κοινή επιστολή

Πρός
Τόν κ. Ν.Λ.
οδόν Νίκωνος, 24
104 56 ’Αθήνας Έ ν ..................

*Αyavcfce κ. Ν.,
Σάς εύχομ.αι τήν παρά Κυρίου ευλογίαν καί χάριν.
Επανερχόμενος επί παλαιότέρου αιτήματος μου, σάς υπενθυμίζω 

τήν ανάγκην τής συμπράξεώς σας εις τήν όίκονομικήν ένίσχυσιν τοϋ 
σπουδάζοντος Θεολογίαν φοιτητοϋ κ. Τ.Φ. άξίου νά ένισχυθή εις τήν 
καλήν προσπάθειάν του καί περατώσει εγκαίρως τάς σπουδάς του. 
Καί πάλιν . σάς διαβεβαιώ δτι πρόκειται δι’ εύλαβέστατον νέον, δ 
όποιος δεν θά λησμονήσει τήν ευεργεσίαν σας, αλλά θά τήν 
ανταποδώσει διά τής προσφοράς του εις τό εργον τής Εκκλησίας.

M e t ’ eùxcov ev Κυρίω . 
(υπογραφή)

ε) ’Επιστολή πρός ύπεροχικόν πρόσωπον

Πρός
Τόν έντιμότατον κ. Λ.Κ.
Δήμαρχον...........
Εις...............  Έ\

JE v t ip ô ta te  κ. Δ ή μ α ρ χ ε ,
Σάς εύχομαι πάσαν παρά Κυρίου φιλάγαθον παροχήν καί ευλογίαν.
Τό ενδιαφέρον πού επιδεικνύει επ’ εσχάτων δ Δήμος διά τόν 

έξωραϊσμόν τοϋ προαυλίου χώρου τών ί. ναών, κινεί τήν γραφίδα μου 
προκειμένου νά σάς παρακαλέσω νά θέσετε υπ’ όψιν μου τά σχέδια 
άναπλάσεως, τά δποϊα, ώς πληροφοροΰμαι, εχει ήδη εκπονήσει ή 
άρμοδία 'Υπηρεσία τοϋ Δήμου διά τόν αύλειον χώρον τοϋ ναοϋ μας. 
Ελπίζω δτι οί τυχόν επ’ αυτών παρατηρήσεις μου, θά είναι χρήσιμοι 
διά τήν ορθολογιστικοτέραν έπίλυσιν τών συναφών προβλημάτων πρός 
μείζονα άνάδειξιν τοϋ χώρου.

M e ta  ΐ ίμ η ς  καί Ευχώ ν, 
(υπογραφή)
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οί δεοντολογικοί κανόνες που παρεϋέσαμεν ανωτέρω δέν 
άποτελοΰν άπλήν έκπλήρωσιν ενός τύπου κα ί μόνον.

"Όπισθεν του τύπου κρύπτεται ή ουσία των πραγμάτων, 
κα ί ο τύπος διασώζει αυτήν τήν ουσίαν, όπως τό κέλυφος 
τοϋ αυγού περιβάλλει τό περιεχόμενόν του.

νΑς μή  θελήσει, κατά συνέπειαν, κανείς νά σχολιάσει 
τήν πρωτοβουλίαν μας αυτήν ώς δήθεν άφορμη-Βεϊσαν από 
διάδεσιν ά λλην  εκείνης ή οποία όντως ύπήρξεν κινητήριος 
δύναμις κα ί επ ί τοϋ προκειμένου.

Ή  τελειοτέρα δηλαδή κα ί πληρεστέρα ένημέρωσις τοϋ 
ιερού μας Κλήρου κα ί επ' αυτών τών «κοινωνικών» 
ζητημάτων καλής συμπεριφοράς, ώς τοϋτο προσιδιάζει εις 
πρόσωπα μέ ήγετικήν δέσιν εντός τής κοινωνίας.
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