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ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Tὸ παλαιοημερολογιτικό ζήτημα ἀπασχόλησε καὶ ἀπασχολεῖ πολλοὺς
χριστιανούς. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ θέσεις καὶ οἱ ἀνα-

λύσεις τῆς σπουδαίας προσωπικότητας τοῦ ἀπὸ Λαρίσης Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Δωροθέου Κοτταρᾶ (1888-1957), ὁ ὁποῖος ἦρθε
σὲ δημόσιο διάλογο ὡς Μητροπολίτης Λαρίσης μὲ ἐκπροσώπους τοῦ παλαιοῦ
ἡμερολογίου, ἀφήνοντάς μας μία λίαν ἐνδιαφέρουσα παρακαταθήκη, ὄχι μόνο
γιὰ τὸ ζήτημα καθαυτό, ἀλλά καὶ γιὰ ἄλλα θέματα, ὅπως εἶναι ἡ ἀναχειροτο-
νία καθῃρημένων κληρικῶν. 

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1947 ὁ πρῴην Μητροπολίτης Φλωρίνης Χρυσόστομος, μέσα
στὰ πλαίσια τῆς πολεμικῆς τῶν παλαιοημερολογιτῶν, εἶχε συγγράψει καὶ κυκλο-
φορήσει κείμενο μέ τὸν τίτλο «Ἀναίρεσις τῆς ἡμερολογιακῆς πραγματείας τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δωροθέου Κοτταρᾶ τῆς δημοσιευθείσης εἰς τὸ
μηνιαῖον περιοδικὸν “Ἀρχεῖον τοῦ Κανονικοῦ καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου”». Ἐκεῖ
ἀπαντοῦσε στὸν Δωρόθεο προσπαθῶντας νὰ ἀναιρέση τὰ ἐπιχειρήματά του ὡς
ἐσφαλμένα μὲ σκοπό, ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει, νὰ πείση τὸ ὀρθόδοξο κοινὸ καὶ νά
τὸ προφυλάξη ἀπὸ τήν, κατὰ τὴν γνώμη του, πλάνη στὴν ὁποία μποροῦσε νὰ
ὑποπέση, λόγῳ τοῦ κύρους, τῆς μόρφωσης καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς πείρας τοῦ
Δωροθέου, ποὺ ἔχουν εἰδικὴ βαρύτητα στὴν δημόσια γνώμη.1

1῾Υπό τοῦ Σεβ. Χρισοστόμου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης, ᾿Αναίρεσις τῆς ἡμερολογιακῆς
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Μὲ μεγάλη νηφαλιότητα στὴν μελέτη του, ποὺ ἀνήκει στὴν παρὰ πάνω
ἔκδοση ὑπὸ τὸν τίτλο Νομοκανονικὴ θέσις τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ ζητή-
ματος, ὁ Δωρόθεος, ἀπόλυτα καὶ πολύπλευρα τεκμηριωμένα, διατυπώνει τὴν
ἄποψη ὅτι οἱ παλαιοημερολογίτες ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐξακολουθοῦν
νὰ ὑπάρχουν, χωρὶς νὰ κατατάσσονται στοὺς ἀλλοδόξους ἢ ἀλλόθρησκους,
γιὰ τοὺς ὁποίους ἰσχύει ἔτσι κι ἀλλιῶς, μὲ βάση τὶς συνταγματικὲς διατάξεις,
ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ ἡ ἐλεύθερη τέλεση τῆς λατρείας τους. Ἑπομένως,
οἱ Παλαιοημερολογίτες ἀποτελοῦν μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὑπά-
γονται στὶς διατάξεις τῶν νόμων τοῦ Κράτους, οἱ ὁποῖοι προστατεύουν τὰ
δικαιώματά της.

Οἱ παλαιοημερολογίτες δὲν εἶναι σχισματικοὶ οὔτε αἱρετικοί, ἀλλὰ ὀρθόδοξοι
χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι πρεσβεύουν τὰ ὀρθόδοξα δόγματα καὶ τὴν ἴδια καὶ ἀπα-
ραλλάκτη ὀρθόδοξη πίστη. Ἄρα, καὶ γι’ αὐτοὺς ἐφαρμόζονται ὅλες οἱ κανονικὲς
καὶ οἱ νομικὲς διατάξεις. Ἐφ’ ὅσον δὲ τίς παραβοῦν ὑπόκεινται στὶς κανονικὲς
καὶ στὶς νόμιμες ποινές. Τὶς μὲν κανονικὲς ποινὲς τὶς ἐπιβάλλει ἡ Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία καθαιρεῖ τοὺς κληρικοὺς καὶ ἀφορίζει τοὺς λαϊκούς, τὶς δὲ ἄλλες ποινὲς
ἐπιβάλλει τὸ Κράτος, σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους του, ἀλλὰ καὶ μέσῳ τῶν Δικα-
στηρίων, τὰ ὁποῖα, σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν προστα-
σία τῆς Ὀρθόδοξης Θρησκείας, τιμωροῦν ἐπιβάλλοντάς τὶς ἀνάλογες ποινές. 

Ἐκεῖνοι ποὺ καθαιροῦνται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία δὲν μποροῦν νὰ ἱερουργοῦν
καὶ νὰ ἐκτελοῦν ἱερατικὲς πράξεις, στὶς ὁποῖες ἔχουν δικαίωμα μόνο ἐκεῖνοι
ποὺ ἔχουν τὴν Ἱερωσύνη. Οἱ παραβάτες προχωροῦν σὲ πράξεις ἀντιποιήσεως
βαθμοῦ, τίτλου, τιμῆς, ἱερατικοῦ λειτουργήματος καὶ διακριτικῶν διασήμων.
Ὡς ἐκ τούτου, ἀπαγορεύεται νὰ τὰ φέρη καὶ νὰ ἐνεργῆ μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ
καθῃρημένος κληρικός2. 

Τὸ ἴδιο πρόβλημα ἐπεξεργάζεται ὁ Δωρόθεος καὶ στὴν συνέχεια στὴν μελέ-
τη του με θέμα Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς γνωματεύσεως τῶν κ. κ. καθηγητῶν ἐπὶ
τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ ζητήματος. Ἡ γνωμάτευση ἐπ’ αὐτοῦ τῶν καθη-
γητῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου Γ. Ῥάμου, Χ. Σγουρί-
τσα καὶ Κ. Τσάτσου, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε τὸ 1951 στὸ περιοδικὸ Ἐκκλησία
εἶχε δύο σημεῖα τὰ ὁποῖα τέθηκαν ὑπὸ τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ Δωροθέου. Τὸ
πρῶτο ἀνέφερε ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰσήγαγε τὸ Γρηγοριανὸν ἡμε-

πραγματείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δωροθέου Κοτταρᾶ τῆς δημοσιευθείσης εἰς
τό μηνιαῖον περιοδικόν “᾿Αρχεῖον τοῦ Κανονικοῦ καί ᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαίου”, Δεκέμβριος 1947.
2 Δωροθέου Μητροπολίτου Λαρίσης, Νομοκανονικαί ̓Έρευναι, Ἀθῆναι 1951-52. σσ. 181- 195.
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ρολόγιον» καὶ τὸ δεύτερο ὅτι «οἱ καθαιρεθέντες Ἀρχιερεῖς μεταστάντες στὶς
τάξεις τῶν μοναχῶν καὶ ἀπολέσαντες τελείως πάντα ἱερατικὸν βαθμὸν καὶ τὴν
ἰδιότητα τοῦ κληρικοῦ, δύνανται νὰ ἐπανακτήσωσι ταύτην μόνον διὰ νέας χει-
ροτονίας».3

Ὁ Δωρόθεος ἐδῶ ἀποδεικνύει μὲ ἱστορικὰ ἐπιχειρήματα ὅτι τὸ Γρηγοριανὸ
ἡμερολόγιο ἔχει καταδικασθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, διότι δὲν ἀποτελεῖ διόρθω-
ση τοῦ ἡμερολογίου, ἀλλὰ μεταρρύθμιση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Λόγω καινο-
τομίας καὶ χρησιμοποίησής του ὡς προσηλυτιστικοῦ μέσου, τὸ ἔχουν κατα-
στήσει ἀπαράδεκτο. Ἀπαντᾶ δὲ ῥητῶς ὅτι τὸ διορθωμένο Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο
εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖται. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδεχθῆ τὴν εἰσαγωγὴ
τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου, διότι αὐτὸ ἀποκρούεται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἀποκλείσει τὴν ὅποια διόρθωση τοῦ Ἰουλιανοῦ
ἡμερολογίου, ἀπὸ ἄποψη ἀστρονομική. Αὐτὸ τὸ εἶχε ἀποφασίσει τὸ 1919 ἡ
ἐπιτροπή, ἡ ὁποία εἶχε ὁρισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ ἀποτελεῖτο ἀπὸ
Μητροπολίτες, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστομο καὶ πανεπιστημια-
κοὺς καθηγητὲς καὶ μάλιστα ἀναφέροντας τὰ ἑξῆς: «Ἡ Ἐπιτροπὴ φρονεῖ ὅτι
ἡ μεταβολὴ τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου μὴ προσκρούουσα εἰς δογματικοὺς
καὶ κανονικοὺς λόγους δύναται νὰ γίνῃ μετὰ συννενόησιν μετὰ τῶν λοιπῶν
Ἐκκλησιῶν ...ὑπὸ τὸν ὅρον οὐχὶ τῆς προσχωρήσεως εἰς τὸ Γρηγοριανὸν ἡμε-
ρολόγιον». Ὁ Δωρόθεος σημειώνει, ἐπίσης, ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος συνῆλθε τὸ 1923 καὶ ἀποφάσισε τὴν ἀποδοχὴ τοῦ διορθωμένου Ἰου-
λιανοῦ ἡμερολογίου καὶ ὄχι τοῦ Γρηγοριανοῦ, μὲ τὴν προσθήκη 13 ἡμερῶν στὸ
Ἰουλιανό, χωρὶς νὰ μεταβληθῆ ἀπολύτως τὸ Πασχαλινὸ καὶ τὸ ἐν γένη Ἑορτο-
λόγιο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιπροσθέτως, τὸ 1929 ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἐξέδωσε ἀνακοίνωση ἡ ὁποία ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος σὲ συμφω-
νία μὲ τὴν Ἱεραρχία ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν θεωρεῖ ὅτι ἡ διόρθωση
ἡ ὁποία ἔγινε στό Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο δὲν προσκρούει στὰ δόγματα οὔτε στὶς
παραδόσεις καὶ στοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

Ὁ Δωρόθεος ἐξηγεῖ καὶ ἐδῶ μὲ ἱστορικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἀκρίβεια ὅλα τὰ
σημεῖα καὶ τὶς λεπτομέρειες τῆς διορθώσεως καὶ κάνει πολὺ σημαντικὲς παρα-
τηρήσεις, τὶς ὁποῖες θεωρεῖ ἀναγκαῖες γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπόκρουση ὅλων τῶν κατηγοριῶν πρὸς τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ
τοὺς παλαιοημερολογίτες, ὅτι εἰσήγαγε τὸ Γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο, πρᾶγμα ποὺ

3 Αὐτόθι, σ. 196.
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δὲν συμβαίνει στὴν πραγματικότητα, προσπαθῶντας νὰ παραστήσουν τὴν
Ἐκκλησία ὑποταγμένη στὴν Δυτική. Ἡ κατηγορία ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι δῆθεν
σχισματικὴ ἀπορρίπτεται ἀπὸ τὸν Δωρόθεο μὲ τὴν οἰκεία γι’ αὐτὸν μέθοδο τῆς
ἄψογης τεκμηρίωσης.4

Ὡς πρὸς τὸ δεύτερο σημεῖο τῆς παρατηρήσεως, ὅπου θίγεται τὸ ζήτημα
τῆς ἀναχειροτονήσεως, ὁ Δωρόθεος δὲν τὸ ἐξετάζει περιοριζόμενος στὴν εἰδικὴ
περίπτωση τῶν καθαιρεθέντων παλαιοημερολογιτῶν, ἀλλὰ μέσα στὰ γενικὰ
του πλαίσια τῶν κανόνων καὶ τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Καταλήγει δὲ ὅτι
τὰ δόγματα πιστεύονται ὅπως παραδίδονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔχουν
ἀδιάσειστο κῦρος. Δὲν χωράει κανένας συμβιβασμὸς στὰ ζητήματα πίστεως.
Σύμφωνά μ᾽ αὐτὴν τὴν πίστη, καὶ ἀπὸ τὴν πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ἂν κάποιος
κληρικὸς χειροτονηθῆ κανονικῶς καὶ ἔπειτα καθαιρεθῆ, ἐὰν θέλη νὰ μετανοή-
ση καὶ νὰ ἐπανέλθη, γίνεται δεκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸν οἰκεῖο βαθμὸ
ἱερωσύνης, χωρὶς νὰ γίνη νέα χειροτονία. 

Πρὸς τεκμηρίωση δὲ τῶν παραπάνω παραθέτει τὴν μαρτυρία τοῦ ἀκλόνη-
του ΞΗ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνα, ὁ ὁποῖος ὁρίζει ὅτι «Εἴ τις Ἐπίσκοπος ἢ Πρε-
σβύτερος ἢ Διάκονος δευτέραν χειροτονίαν δέξηται παρά τινός, καθαιρείσθω
καὶ αὐτὸς καὶ ὁ χειροτονήσας, εἰ μὴ ἄρα συσταίει ὅτι παρὰ αἱρετικῶν ἔχει τὴν
χειροτονίαν. Τοὺς γὰρ παρὰ τῶν τοιούτων βαπτισθέντας ἢ χειροτονηθέντας
οὔτε πιστούς, οὔτε κληρικοὺς εἶναι δυνατόν».5

Ἰσχυροποιῶντας, μάλιστα, τὴν θέση του ὁ Δωρόθεος παραθέτει καὶ τὸ
γεγονὸς ὅτι καὶ ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία διδάσκει τὸ ἀνεπανάληπτο τῆς ἱερωσύνης.
Ἀποδέχεται καὶ αὐτὴ ὅτι ἡ ἱερωσύνη δέν εἶναι δυνατὸν νὰ ἑξαλειφθῆ λόγῳ
ποινῆς, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἑκουσίως σὲ περίπτωση ἀποσκίρτησης ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία καὶ οὔτε ἀναστέλλονται τὰ δικαιώματα τῆς ἄσκησης ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ
τὴν ἱερωσύνη. Ὑπαγωγὴ τοῦ κληρικοῦ στὴν τάξη τοῦ λαϊκοῦ σημαίνει τὴν
ἀπώλεια τῶν ἀξιωμάτων τὰ ὁποῖα συνδέονται μέ βαθμό, οὐδέποτε, ὅμως, τῆς
ἱερωσύνης. Δὲν ἐπιτρέπεται σὲ τέτοια περίπτωση ἡ τέλεση ἱερατικῶν πράξεων,
ποὺ εἶναι, ὅμως, ἔγκυρες, ὅταν τυχὸν τελεσθοῦν ἀπ’ αὐτόν, διότι πηγάζουν
ἀπὸ τὸ μυστήριο τῆς ἱερωσύνης, τὸ ὁποῖο ὁ κληρικὸς φέρει ἀκέραιο. Ἑπομέ-
νως, ἀπαγορεύεται ἡ ἐκ νέου χειροτονία.6

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀποφανθεῖ ἐπισήμως περὶ τοῦ ἀνεξαλεί-

4 Δωροθέου Μητροπολίτου Λαρίσης, Νομοκανονικαί ᾿Έρευναι, αὐτόθι, σσ. 196-201.
5 Δωροθέου Μητροπολίτου Λαρίσης, Νομοκανονικαί ᾿Έρευναι, αὐτόθι σ. 201.
6 Αὐτόθι, σ. 201.
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πτου, ἀλλὰ κατὰ τὴν δογματικὴ διδασκαλία πιστεύει ὅτι ἡ ἱερωσύνη συγκα-
ταλέγεται στὰ μὴ ἐπαναλαμβανόμενα μυστήρια. Ὅμως, καὶ ἡ πράξη ἡ ὁποία
τηρήθηκε ἀνέκαθεν ὁμοιόμορφα, ἀποκλείει τὴν ἀναχειροτόνιση, ἀφοῦ ἡ ἱερω-
σύνη, σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία της, εἶναι ἔργο τῆς Θείας Χάριτος καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ἐπιφοιτεῖ καὶ καθιστᾷ τὸν Κληρικὸ ἄξιο τοῦ ὑπουρ-
γήματός του μέσω τῆς παροχῆς τῆς ζωοποιοῦ δυνάμεως. Ἡ Ἱερωσύνη παρέ-
χεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἡ καθαίρεση εἶναι ἀνθρώπινη πράξη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
μέσο πειθαρχικό, ποὺ ἀποβλέπει στό νά ἀχρηστοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία καὶ νά
καθιστᾶ ἀνενεργή τὴν ἱερωσύνη τῶν Κληρικῶν ἐκείνων ποὺ ὑπέπεσαν σὲ
παραπτώματα. Αὐτὸ εἶναι ἕνα δικαίωμά πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία γιά νά ἐπιβάλη
ποινὲς στοὺς Κληρικούς της σὲ περιπτώσεις ποὺ αὐτοὶ περιπέσουν σὲ διά-
φορα παραπτώματα. 

Ἔτσι λοιπόν ὅταν μιλᾶμε γιὰ καθαίρεση δὲν ἐννοοῦμε τὴν ἐξάλειψη τῆς
Θείας Χάριτος, ποὺ ἔχει χορηγηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως καὶ τῆς δυνατότητας
ἐκτέλεσης τῶν ἐνεργειῶν πού ἀπορρέουν ἀπὸ τὸν βαθμὸ τοῦ Κληρικοῦ, ἀλλὰ
ἀπαγόρευση διαρκῆ τῆς ἐκδηλώσεως καὶ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν τῶν ἐνερ-
γειῶν. Ἡ ἀπαγόρευση τῆς ἀναχειροτονήσεως ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ἔχει καθαιρε-
θεῖ, ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἀποδοχή χωρὶς χειροτονία τῶν Μελιτιανῶν καὶ
τῶν Καθαρῶν. Ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἶχε ἀναγνωρίσει τὶς χειροτονίες τῶν
σχισματικῶν τῶν 34 Ἐπισκόπων οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐναντιωθεῖ στὶς ἀποφάσεις
ἐναντίον τῶν Νεστοριανῶν. Ὑπάρχουν, ἐπίσης, ἀρκετὰ παραδείγματα στὴν
ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποδοχῆς χωρὶς νὰ ἀκολουθήση χειροτο-
νία καθαιρεθέντων Κληρικῶν. Μάλιστα, ὁ Πατριάρχης Φώτιος εἶχε ταχθεῖ
κατὰ τῶν ἀναχειροτονήσεων βασιζόμενος στόν ΞΗ΄ Ἀποστολικὸ Κανόνα καὶ
στὸν ΜΗ΄ τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου.7

Ἄλλωστε, οὔτε καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει παράδειγμα ἀναχει-
ροτονίας σὲ Κληρικὸ ὁ ὁποῖος εἶχε καθαιρεθεῖ, ἀρκουμένη μόνον μέσω ἀπο-
φάσεώς της στὴν ἐπιβολὴ ποινῆς καθαιρέσεως. Ἐξ αἰτίας δὲ τοῦ προβλήματος
ποὺ προέκυψε λόγῳ τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἡ Ἐκκλησία γιὰ λόγους σκο-
πιμότητας θεώρησε ὅτι ἔπρεπε νὰ τὴν ὁρίση. Ὁ Δωρόθεος σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο,
διατυπώνοντας τὴν ἐπιφύλαξή του πρὸς αὐτὴν τὴν ἀπόφαση, ἀναφέρει ὅτι
χωρὶς νὰ ἔχη πρόθεση ἐπικρίσεώς της, γιὰ νὰ εἶναι πιὸ ἐμπεριστατωμένη ἡ
μελέτη του, παραθέτει ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ τὶς γνῶμες κορυφαίων Καθηγητῶν
τῆς νομικῆς Ἐπιστήμης, οἱ ὁποῖες συγκλίνουν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐσωτε-

7 Δωροθέου Μητροπολίτου Λαρίσης, Νομοκανονικαί Ἔρευναι, αὐτόθι, σσ. 203-204. 
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ρικὴ ὑφὴ τῆς ἱερωσύνης εἶναι ἀπροσπέλαστη ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινο νόμο.
Παραθέτει, ἐπίσης, καὶ ἄλλες γνῶμες, οἱ ὁποῖες θεωροῦν ὅτι στίς περιπτώσεις
χειροτονίας ἀπὸ αἱρετικοὺς αὐτὲς εἶναι ἄκυρες. Αὐτές τὶς γνῶμες τὶς θέτει πρὸ
τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖες δέχονταν καὶ τέτοιου
εἴδους χειροτονίες. Τονίζει δὲ ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο βάδιζε πάντα μὲ
σύνεση, ὅταν παρουσιάζονταν τέτοιου εἴδους περιστάσεις, διαλέγοντας τὴν
κατάλληλη ὁδὸ καὶ ἀκολουθώντας τὴν οἰκονομία. 

Καταλήγοντας, ὁ Δωρόθεος ὑπογραμμίζει γιὰ μία ἀκόμα φορά ὅτι, βάσει
τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τῶν πράξεων ποὺ ἔχει
μέσα στήν ἱστορία της ἀκολουθήσει, ἡ ἱερωσύνη δὲν εἶναι πράξη δημοσίου
δικαίου. Στὸ μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης μέσω τῆς Θείας Χάριτος ὑπάρχει ὁ
Θεῖος χαρακτήρας, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξαλειφθεῖ οὔτε νὰ χαθεῖ,
ἐφ’ ὅσον πιστεύουμε ὅτι αὐτὸ τὸ χάρισμα δὲν προέρχεται ἀπὸ ἀνθρώπινη
δύναμη, ἀλλὰ εἶναι χάρισμα δοθὲν «διὰ προφητείας μετ’ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν
τοῦ Πρεσβυτερίου», σύμφωνα μὲ τὸν Παῦλο. Ἀντιθέτως, ἡ καθαίρεση εἶναι
πράξη ἀνθρωπίνη (jus ecclesiasticum), χωρὶς νὰ λαμβάνη χώρα μυστηριακὴ
τελετή.8

8 Δωροθέου Μητροπολίτου Λαρίσης, Νομοκανονικαί Ἔρευναι, αὐτόθι, σσ. 207-208. 
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