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Ο ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ὁἀπό Λαρίσης Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Δωρόθεος Κοτ-

ταρᾶς (1888-1957) πρόσφερε σημαντικότατο
ἔργο στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἔζησε καί
ἔδρασε σέ μία πολύ κρίσιμη γιά τήν Ἑλλάδα
καί κατ’ ἐπέκταση καί γιά τήν Ὀρθόδοξη
Ἑλλαδική Ἐκκλησία ἐποχή. Ἡ φλογερή του
πίστη, ἡ ἀφοσίωση στήν Ἐκκλησία, ἡ φιλομά-
θεια καί ἡ ἐπιμέλειά του ἐπιστρατεύθηκαν ἀπό
τήν πολύ νεαρή του ἡλικία στήν παραγωγή
ἑνός σημαντικότατου ἔργου. Ἄνθρωπος εὐρύ-
τατης μόρφωσης, δέν σταματοῦσε νά ἐρευνᾷ
ὅ,τι εἶχε σχέση τόσο μέ τούς κανόνες καί τό
Ὀρθόδοξο δόγμα, ὅσο καί μέ τούς νόμους, τούς
ὁποίους, μέσῳ τῆς ἐνδελεχοῦς γνώσης του,
ἐρευνοῦσε στήν κάθε τους λεπτομέρεια συνδυάζοντάς τους μέ τούς κανόνες
τῆς Ἐκκλησίας. Λόγῳ τῶν γνώσεών του γύρω ἀπό τά οἰκονομικά θέματα προ-
σέφερε ἐπίσης τίς ὑπηρεσίες του ὡς Οἰκονομικός Ἐπίτροπος τῆς Ἐκκλησίας.
Μέ αὐτήν τήν ἐπιμελή συνεχή ἐνασχόληση ἔλυσε πολλά προβλήματα νομικῆς
καί οἰκονομικῆς φύσεως πού προέκυψαν στά χρόνια του στήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος.

Ἡ ὕπαρξη καί ἡ διατήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἔχει ἄμεση σχέ-
ση μέ ἕναν κλάδο πού ἀνήκει στό Κανονικό δίκαιο. Ἡ Ἐκκλησία, μέσω κανο-
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νικῶν διατάξεων καί κανόνων δικαίου θέλησε, ἐκτός τῶν ἄλλων, νά περιφρου-
ρήσει τήν περιουσία της. Τό σημεῖο τοῦ ἀναπαλλοτρίωτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς
περιουσίας εἶναι ἡ σύμπτωση τῶν κανονικῶν διατάξεων καί τοῦ κανονικοῦ
δικαίου. Σύμφωνα μ᾽ αὐτά, ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ἡ ὁποία προέρχεται
ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό ἀφιερώματα, θεωρεῖται ἱερή λόγῳ τοῦ ὅτι ἀνήκει στήν
Ἐκκλησία. Γι’ αὐτόν τόν λόγο δέν πρέπει νά μεταβιβάζεται σέ ὁποιοδήποτε
ἄλλο φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο, ὅπως καί δέν πρέπει νά ἀφαιρεῖται ἀπό
ἐκεῖνον πού εἶναι ὁ ἀρχικός κάτοχος. Θά πρέπει δέ νά παραμένει στήν ἐξουσία
καί στήν κυριότητά του γιά νά χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν ἀναγκῶν1.

Αὐτά πιστεύοντας καί ὠθούμενος ἀπό τήν ἀστείρευτη ἀγάπη του γιά τήν
Ἐκκλησία καί τήν διαφύλαξη τῆς περιουσίας της ἀπό ὁποιοδήποτε νομικῆς
καί οἰκονομικῆς φύσεως πρόβλημα θά μποροῦσε νά ἀντιμετωπίσει, ἐργάσθηκε
ἀκαταπόνητα προσφέροντάς της τίς ἐπιστημονικές του γνώσεις, τίς ὁποῖες
ἄλλωστε γι’ αὐτόν τόν λόγο εἶχε μοχθήσει γιά τήν ἀπόκτησή τους. 

Ὁ Δωρόθεος, ὅπως ὁ ἴδιος τονίζει, ἀπό τό 1910, τήν ἐποχή δηλαδή πού
ἦταν ἕνας ἁπλός διάκονος καί κατεῖχε μία μικρή «ὑπαλληλική» θέση μέσα
στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, παρακολουθοῦσε αὐτόν τόν ἰδιαίτερο τομέα
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Συνέχισε δέ τήν ἐργασία του ἐπάνω σ’ αὐτό τό ἀντι-
κείμενο καί ὅταν προβιβάσθηκε σέ ἀρχιερέα. Ὅταν κάποια χρόνια πρίν γίνει
Ἀρχιεπίσκοπος ὁρίσθηκε ὡς Οἰκονομικός Ἐπίτροπος τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν
Ἱερά Σύνοδο καί ἐργάσθηκε ἀκόμα πιό ἐμπεριστατωμένα ἐπ’ αὐτῶν τῶν θεμά-
των, θεώρησε καθῆκον του νά ἐκδώσει βιβλίο, στό ὁποῖο ἀναφερόταν λεπτο-
μερῶς σέ ὅ,τι εἶχε σχέση μέ τήν ἐκκλησιαστική περιουσία. Ὁ λόγος πού προ-
χώρησε σ’ αὐτήν τήν ἔκδοση ἦταν ὅτι ἐπιθυμοῦσε νά γίνει γνωστό αὐτό τό
σημαντικό ἐκκλησιαστικό ζήτημα, ὄχι μόνο στόν κλῆρο, ἀλλά καί σέ ὅλον τόν
ἑλληνικό χριστιανικό λαό.

Πολλοί εἶχαν ἄγνοια τοῦ θέματος καί ἄλλοι δέν γνώριζαν τίς σημαντικές
λεπτομέρειές του, ὅπως καί τό τί ἔχει προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στόν λαό. Ἕνας
ἄλλος λόγος γιά τόν ὁποῖο ἐπιθυμοῦσε ὁ Δωρόθεος νά δημοσιοποιήσει τό
θέμα αὐτό ἦταν ὅτι ἐπιθυμοῦσε νά γίνει γνωστὸς ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία παραπονεῖται γιά τήν ἐγκατάλειψη ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος, μέσω
τῆς ἀφαίρεσης τῆς λιγοστῆς περιουσίας της. Ἔπρεπε, ἐπίσης, νά γίνουν γνω-

1 Δωροθέου Μητροπολίτου Λαρίσης, ῾Η ἐξέλιξις τοῦ ἀναπαλλοτριώτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς περι-
ουσίας μέχρι σήμερον, ἐκδ. ᾿Αστήρ, ᾿Αθῆναι, 1951.
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στοὶ οἱ σκοποί γιά τούς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία παρεχώρησε δωρεάν πολλές
ἐκτάσεις γιά τόν λαό2.

Στήν σημαντική αὐτή μελέτη ὁ Δωρόθεος κάνει μιά ἱστορική ἀναδρομή σέ
ντοκουμέντα πού συνδέονται ἄμεσα μέ αὐτό τό ζήτημα, γιά νά ἀναλυθεῖ καί
νά τεκμηριωθεῖ ἐπιστημονικά τό ἀναπαλλοτρίωτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς περι-
ουσίας. Ξεκινάει ἀπό τά πρωτοχριστιανικά χρόνια καί τήν συνεισφορά τῶν
πρώτων χριστιανῶν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν δαπανῶν τῆς κοινῆς τους
λατρείας, τήν συντήρηση τῶν Λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας, τήν βοήθεια ἐκείνων
πού ἦταν οἰκονομικά ἀδύναμοι καί τῶν ἀσθενῶν. Ὁ Δωρόθεος ἀναφέρεται
στήν περίοδο τῶν διωγμῶν, ὅταν ἡ Ἐκκλησία δέν εἶχε τήν δυνατότητα ἀπό-
κτησης περιουσίας καί συνεχίζει τήν ἱστορική του διερεύνηση φθάνοντας στήν
ἐποχή κατά τήν ὁποία ἀπέκτησε τήν ἐλευθερία, ὁπότε ἀρχίζει καί ἡ κτήση
ἀκίνητης καί κινητῆς περιουσίας μέσῳ τῆς ὁποίας ἐξυπηρετοῦσε τίς ἀνάγκες. 

Ἑπομένως, τό ἀναπαλλοτρίωτο, γιά τό ὁποῖο θεσπίσθηκαν σύν τῷ χρόνῳ
διάφορες ἐκκλησιαστικές καί πολιτικές διατάξεις, ἔλαβε χαρακτῆρα ἀσφαλείας
γιά τήν Ἐκκλησία καί ὑπεράσπισής της ἀπό ὁποιασδήποτε μορφῆς ἐκτροπή,
ὅπως καί ἀπό κάθε ἐπιβουλή. Μέσα ἀπό αὐτές τίς διατάξεις ἡ Ἐκκλησία διοι-
κεῖ καί διαχειρίζεται ἐλεύθερα τήν περιουσία της γιά ὅποιον σκοπό κρίνει ὅτι
εἶναι χρήσιμος, ἀλλά καί γιά ὁποιαδήποτε ἐπείγουσα ἀνάγκη προκύψει στούς
κόλπους της3.

Ὁ Δωρόθεος ἀναφέρεται στίς Οἰκουμενικές Συνόδους καί στούς ἱερούς
κανόνες, οἱ ὁποῖοι στήριξαν τό ἀναπαλλοτρίωτο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιου-
σίας. Ἡ τεκμηρίωση τοῦ ζητήματος ἐμπλουτίζεται μέ τήν ἐμπεριστατωμένη
ἀναφορά στίς «Νεαρὲς» τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων, οἱ ὁποῖες ἐπανέλα-
βαν καί βεβαίωσαν τίς ἐκκλησιαστικές διατάξεις κηρύσσοντας μέσω τῆς πολι-
τικῆς ἐξουσίας τό ἀναπαλλοτρίωτο καί ἀπαγορεύοντας τήν ἀπαλλοτρίωση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἐπιπλέον, τονίζει ὅτι οἱ διατάξεις αὐτές ἐπε-
κράτησαν καί κατά τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας καί οὐδέποτε ἡ Ἐκκλη-
σία ἔχασε τά δικαιώματα τῆς κτήσης καί τῆς διαχείρισης τῆς περιουσίας της,
πρᾶγμα τό ὁποῖο θεσπίσθηκε καί μέσω τῶν βερατίων τῶν Σουλτάνων. 

Κάνοντας μνεῖα στούς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως φθάνει στό
Διάταγμα τῆς 13ης Μαΐου τοῦ Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια,

2 Δωροθέου Μητροπολίτου Λαρίσης, ̔Η ἐξέλιξις τοῦ ἀναπαλλοτριώτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς περι-
ουσίας μέχρι σήμερον, αὐτόθι, σσ. 8-9.
3 Αὐτόθι, σσ. 9-12.

229

Ο ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΚΟΤΤΑΡΑΣ 

ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ.qxp_Layout 1  18/11/2020  17:36  Page 229



σύμφωνα μέ τό ὁποῖο στιγματίζονται οἱ ἐκποιήσεις μοναστηριακῶν κτημάτων
πού ἔλαβαν χώρα καί κηρύσσονται ἄκυρες τόσο ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες εἶχαν πραγ-
ματοποιηθεῖ, ὅσο καί ὅποιες ἄλλες θά προχωροῦσαν στό μέλλον. Τό Διάταγμα
ὀνομάζει τίς ἐκποιήσεις αὐτές ἱερόσυλες, καταχρηστικές καί παράνομες πρά-
ξεις, οἱ ὁποῖες ὑποκρύπτουν ἀθέμιτη ἰδιοτέλεια. Στό ἴδιο πνεῦμα κινήθηκαν
καί οἱ ἐπόμενες πολιτικές διατάξεις μέχρι περίπου τά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα4.

Ὁ Δωρόθεος, ἀναφερόμενος σέ λεπτομέρειες, οἱ ὁποῖες τεκμηριώνουν τό
ἀναπαλλοτρίωτο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως καί σέ διάφορα γεγονότα καταπάτη-
σης τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαιωμάτων, φθάνει στίς σύγχρονές του Συνταγμα-
τικές Διατάξεις περί ἀπαλλοτριώσεων τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ὅπως
καί στήν κωδικοποίηση τῶν ἀγροτικῶν νόμων περί τῶν ἀπαλλοτριώσεων.
Ἀναφέρεται στήν ἐναντίωση τῆς Ἐκκλησίας σ’ αὐτές τίς πολιτικές ἀποφάσεις,
τήν περίοδο, μάλιστα, τῆς θητείας του ὡς Οἰκονομικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς
Ἐκκλησίας, ἐκθέτοντας στό βιβλίο ὅλα τά ντοκουμέντα καί τίς ἐπιστολές του
πρός τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο. Σ’ αὐτά τά κείμενα βεβαιώνεται ἡ ἔγκυρη ἐπι-
στημονική γνώση του ἐπί τοῦ θέματος, ἀλλά καί ἡ ἀκατάβλητη ἐργασία του
ἐπάνω στό σοβαρότατο αὐτό ζήτημα μέσα ἀπό τήν ἐπίσημη ἰδιότητα τοῦ
Οἰκονομικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὁ Δωρόθεος ἔλαβε τήν
ἀπόφαση νά παραιτηθεῖ ἀπό τίς ἀποδοχές του ὡς Ἀρχιεπισκόπου γιά νά διο-
χετευθοῦν αὐτά τά χρήματα γιά τήν ἵδρυση νοσοκομείου τῶν Κληρικῶν, ἀφοῦ
εἶχε ἑξασφαλίσει προηγουμένως τόν χῶρο στόν ὁποῖο θά οἰκοδομεῖτο τό νοσο-
κομεῖο καί ἐνδιαφέρθηκε ἰδιαίτερα γιά τήν βελτίωση τῶν ὅρων διαβίωσης τῶν
κληρικῶν, ἐνῶ προσπάθησε γιά τήν ἐπίλυση τῶν ὀργανωτικῶν καί διοικητικῶν
θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ πρόωρος θάνατός του στίς 27 Ἰου-
λίου 1957 δέν ἐπέτρεψε ὥστε οἱ γνώσεις καί οἱ ἱκανότητές του νά λύσουν προ-
βλήματα τά ὁποῖα ταλανίζουν μέχρι καί σήμερα τίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί
Πολιτείας. 

4 Δωροθέου Μητροπολίτου Λαρίσης, ̔Η ἐξέλιξις τοῦ ἀναπαλλοτριώτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς περι-
ουσίας μέχρι σήμερον, αὐτόθι, σσ. 12-16.
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