
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έχί τοϋ σχεδίου νόμου «χεοί άνίγνωρίσεως τής Πάτμουώς 

Ίεράς Νήσου».

Ποόζ την Βουλήν τών 'Ελλήνων

Ή Πάτμος τής Δωδεκανήσου είναι. ώς γνωστόν, κατά- 
σχαοτος άχό θρησκευτικά καθιδρύυ ατα. μεταξύ τών όχοέων 
έξέχουσαν θέσιν κατέχει το τονάδικόν άνά τον κόσμον 'Γέρον 
Σχήλαιον τής ΆχοκαλύΉως. εις το όχοίσν ό Ευαγγελιστής 
,Ιωάννης ώραματίσθη κζί εγεαψε το τελευτά:ον βιβλίον τής 
Κα:νής Διαθήκης. ώς και ή φερώνυμος τού Εύαγγελιστοϋ 
τούτου Ίεοά Μονή, άρι-Γμοΰσα ? 'ον εννέα αιώνων λαμχράς 
ιστορίας, άναδειχθείσα σΝ τοίς άλλοις καί εις χολύτιμον θη
σαυροφυλάκιο·/. εις το όποιον φυλάσσονται μετ’ εύλαβείας καί 
χροσοχής χλήθος ιερών λειψάνων, ιερών σκευών καί έργων 
•θρησκευτικής τέχνης, χειρογράφων μεγάλης άς'ας κ.ά. καί 
εις την όποιαν, ώς καί ε:ς τά άλλα Μοναστήρια τής Νήσου, 
διατηρείται ζώσα ή μεγάλη χαράδεσις τοϋ ορθοδόξου μονα- 
χισυοϋ.

Ύχό τα δεδομένα αύτά. έχε: διαμορφωθή- καί ΰφίστατα: εκ- 
δηλος εις την Π ατμόν ΐδιάζουσα χνευααχική καί θρησκευτι- 
κή ατμόσφαιρα, οδηγούσα εις τερ’συλλογήν καί κατάνυξιν. 
έκτρέφουσα υψηλά βιώματα καί έχηρεάζουσα εΰεργετ’κώς την 
ζωήν τών κατοίκων καί τών έχισκεχτών της.

Ή κατ’ αξίαν έκτίμησις αυτής τής χραγματικότητος ϋχα- 
γορεύε: την διαχήρησ:ν καί δ:ασφάλ:σ:ν τοϋ ιδιάζοντος τούτου 
χαρακτήρες τής Πάτμου. ίνα αυτή, συν τοί,ς άλλο:ς, εξακο
λούθηση καί εις το μέλλον ν’ άχοτελή. ίεράν εστία/ καί φά- 
ρον χανελληνίου καί διεθνούς χνευματικής ακτινοβολίας καί 
χόλον έλξεως προσκυνητών άχό συ όλου τοϋ ορθοδόξου καί 
τοϋ χριστιανικού έν γένει κόσμου.

Προς τον σκοχόν τούτον, τό Οικουμενικόν Πατριαρχείο·/ 
Κωνσταντινουχόλεως, εις τό όχοίον ΰχάγετα: ή Πάτυος εκ
κλησιαστικούς, χροέβη οιά τής ύχ’ άριθ. 193 τής 13ης Ά- 
χρολίου 1978 Πατριαρχικής καί Συνοδικής Πιράξεως εις 
την άνακήρυξ’.-ν αυτής ·ε’ις Ίεράν Νήσον, έχαφήν.αν εις την 
Έλλη/ική/ Πολιτείαν την λήψιν, τών αναγκαίων· νομοθετι- 
κών μέτρων χρός χρο,στασίαν τοϋ ιερού αύτής χαρακτήρες.

Ή Πολιτεία, σε δεμένη την ώς άνω άτόφ ασ:ν τής Μητρός 
’Εκκλησίας, συμφωνούσα 3’ άμα οϋσ:αστ:κ.ώς χσός τό χεριεγό- 
μενον αύτής, κατήρτισε τό ύχοβαλλόμενον σχέδιον νόμου, 2:ά 
τοϋ όχοίου σκοχείτα: άφ’ ενός μεν ή νομοθετική ά'/αγνώρ:σ:ς 
τής ύχό τού Οΐκομιενικοΰ Πατριαρχείου γενομέ'/ης ώς άνω 
ά/ακηρύξεως. άφ’ ετέρου δε ό καθορισμί-ς τών ληχτέων μέ
τρων, τά όχοία κρίνοντα: ώς άχολύτως άναγκαία. διά την 
χραγμάτιοσιν τού διά τής Πατριαρχικής αύτής Πράςείως 
έχιδιωκομένου σκοχοϋ.

Οΰτω, διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου νόμου αναγνωρίζεται 
ή ύχό τού Οΐκ,ομενικοϋ Πατριαρχείου γενομένη άνακήρυξις 
τής Νήσου Πάτμου εις ιερά·/ καί καθορίζεται ό σκοχός εις 
τον όχοίον αχοβλέχει ή ενέργεια αύτη.

Διά τοϋ άρθρου 2 χροδλέχοντα: ειδικά μέτρα καί χεριορι- 
σμοί, οι όχοίοι θά ισχύουν έν τή Νήσω, χρός διασφάλισιν τής 
ίεροτητος αύτής.

Τχό τοϋ άρθρου 3 χροόλέχεται γενικός σημαιοστολισμός 
τής Νήσου κατά τάς ημέρας τών εορτών τών χρυστατών της 
Άγιου Ίωχννου τού Θεολόγου κ,αί Όσιου Χριστοδούλου, ώς 
καί τά τής καταρτίσεως τοϋ χρογράμματος τών συναφών εκ
δηλώσεων.

Διά τοϋ άρθρου 4 συνιστάται Έχιτροχή. έργον τής όχοίας. 
ώς ορίζεται έν άρθρω 5, είναι ή χαρακολούθησις, ώς καί ή 
εισηγησ:ς τών ληχτέων μέτρων χρός ύλοχοίησιν καί εφαρμο
γήν τών διατάξεων τοϋ ΰχοβαλλομένου νομοσχεδίου.

Έκ τ 
καλείται

ών διατάξεων τού Νομοσχεδίου ούδεμία δαχάνη 
εις βάρος τοϋ Κρατικού Π ρούχο λογισμού.

Έν-Αθήνα:ς τή 27 Νοεμβρίου 1979

Οί ’Γχουργο:
Έθν. Παιδείας καί Θο/υάτων

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΙΙΣ
Εχωτεοικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Εσωτερικών

X. ΣΤΡΑΤΟΣ
Δικαιοσύνης

Γ. ΣΤ ΑΠΆΤΗΣ
Δηυ.οσίας Ταχέως 
Α. Μ Π Α.ΥΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί αναγνώρισε ως τής Πάτμου ώς Ίεράς Νήσου.

Άρθρον 1.

1. Ή Π άτυιος τής Δωδεκα/ήσου αναγνωρίζεται ώς ’Ιερά 
Νήσος.

2. Ή άναγνώρισις αύτη άχοσκοχεί:
α) Εις τήν διασφάλισιν καί έξαρσιν τοϋ ίδιάζοντος θρη

σκευτικού χαρακ.τήρος τής Νήσου, τή/ χροστασίσ/ τών ιερών· 
της χώρων μετά τών έν αυτοί ς κειμηλίων καί θησαυρών καί 
τήν κατάλληλον χροίολή/· καί άξιολόγησιν αυτών.

ί) Εις τήν δημιουργία/ καταλλήλων χροϋχοθέσεων διά 
τήν άχό ταύτης χαγκόσμιον χροίολήν τοϋ ορθοδόξου χνευμα- 
τικ.οϋ χλούτου καί τήν εύρυτέραν μετοχήν χαντός έφιεμένου 
εις τήν μετά τής Νήσου συνδεομένην χνευματικοτητα.

γ) ΕΙς τήν καθιέρωσιν τής Νήσου ώς χαγκοσμίου Προ- 
σκυνηματικοϋ Κέντρου καί εστίας χανελληνίου καί διεθνούς 
χ·/ευμ·ατικής ακτινοβολίας.

Άρθρον 2.

Προς έχίτευξιν τώ/ εις τό χροηγούμενον άρθρον σκοχών 
θεσχίζονται τά κάτωθι ειδικά μέτρα:

α) Άνευ άδειας τοϋ Νομάρχου, έκδιδομένης μετά γ/ώμηυ 
τής κατά τό άρθρον 4 τοϋ χαιρό·/τος νόμου Έχιτροχής. άχα- 
γορεύονται εις τήν χεριοχήν τής Νήσου χάσαι αί εκμεταλλεύ
σεις ή καί χρήσεις ακινήτων, όσαι κατά τή/ νομοθεσίαν χαρσ- 
κτηρίζο/ται ώς ξενοδοχεία, οικοτροφεία, χανδοχεία. olxot 
άσεμνων γυναικών, κέντρα διακοχών καί χαραθερισμοϋ, εστια
τόρια. οινομαγειρεία, μχάρ. καταστήματα χωλήσεως οίνο- 
χ/ουματωδών χοτών, κέντρα διασκεδ άσε ως καί ψυχαγωγίας, 
εντευκτήρια Σωματείων. Συλλόγων καί Όμίϋαον. ώς καί 
χάσα έκυ,ετάλλευσις οΐουδήχοτε χώρου χρός κοτ/ήν έν τή 
κοινωνία διαβίωσιν χλειόνων (κοσμικά κοο/όβια) ή έκμετά).- 
λευσις χώρων συναθροίσεως τοϋ κοινού. Τοισύτη άδεια δεν 
χορηγείται, έά·/ αί ώς ά/ω έκμεταΰ.λιύσεις ή χρήσεις δύναταt 
νά διαχαράξουν καθ’ οΐονοήχοτε τρόχον τον ιερόν χαρακτήρα 
τής Νήσου ή τή/ άσκησιν τοϋ μοναχικού βίου ή τής θείας 
λατρείας ή τό έργον τής Πατμιάδος Σχο/,ής. Οί κύριοι, 
νομείς. κάτοχοι ή καθ’ οίονδήχοτε τροχον έκμετάλλευταί τών 
εις τή/ Νήσο·/ ήδη λειτουργουσών έκμε'σαϋθ.εύσεων καί τών 
υφισταμένων χρήσεων ακινήτων, όσων έμχίκτουν εις τή/ άχα- 
γόρευσιν τής χαρούσης χεριχτώσεως. ΰχοχρεοϋνται νά έφοδια- 
σθοϋν διά τής κατά τά άνω χροβλεχομένης άδειας εντός έξ 
αη·/ών άχό τής ένάρξεως ισχύος τού χαρό·/τος.

6) Έχί τών χεριχτώσεων καθ’ άς. διά τήν άνάχτυξιν 
δραστηριότητος χ/ευματικής ή θρησκευτικής φύσεως, άχαι- 
τείται άδεια τών κρατικών Αρχών, αύτη χαρέχεται μετά 
γνώμην τής εκκλησιαστικής ’Αρχής τής Νήσου.

Άρθρον 3.

Κατά τάς έορτάς τοϋ Εύαγγελιστού Ίωάννου τοϋ Θεολόγου 
(8 Μαΐου. 26 Σεχτεμβρίου) καί τοϋ Όσιου Χριστοδούλου 
τοϋ έν Πάτμω (16 Μαρτίου, 21 Όκτωμβρίου) λαμβάνει


