
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
Τι λέγεται χειροτονία: χειροτονία δε σήµερον ονοµάζεται η δια των ευχών επίκλησις του Αγ. 

Πνεύµατος γινοµένη υπό του Αρχιερέως ιεροτελεστία βάλλοντος εν ταυτώ και την χείρα του επάνω εις 
την κεφαλήν του χειροτονουµένου κατά το Αποστολικόν εκείνον «χείρας ταχέως µηδενί επιτίθει».

1- Χείρας ταχέως µηδενί επιτίθει µηδέ κοινώνει αµαρτίαις αλλοτρίαις σε αυτόν αγνόν τήρει. (Α΄Τιµοθ. 
Ε΄.22)

2- Πρεσβύταις νηφαλίους είναι σώφρονας σεµνούς υγιαίνοντας τη πίστει τη αγάπη τη υποµονή. (Τίτ. 
Β΄.2)

3- Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον δια Πνεύµατος Αγίου του ενοικούντος εν υµίν. (Β΄Τιµοθ. 
Α΄.14)

4- Σπούδασον σεαυτόν δόκιµον παραστήσαι εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτοµούντα τον λόγον της 
αληθείας. (Β΄Τιµοθ. Β΄.15)

5- Κήρυξον τον λόγον… έλεγξον, επιτίµησον, παρακάλεσον εν πάση µακροθυµία και διδαχή. 
(Β΄Τιµοθ. ∆΄.2)

6- Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής ής εκλήθης. (Α΄ Τιµοθ. 
Β΄.12)

Υµείς δε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευµα, έθνος άγιον.
(Α΄ Πέτρου Β΄.9)

Και εποίησεν ηµάς βασιλείαν, ιερείς τω Θεώ και Πατρί αυτού, αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους 
αιώνας των αιώνων.

Λάβετε Πνεύµα άγιον. αν τινών αφήτε τας αµαρτίας αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε κεκράτηνται. 
(Ιωάννης Κ΄.22)

Πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύµατος. 

(Ματθαίου ΚΗ΄.19)
Και είπεν αυτοίς. πορευθέντες εις τον κόσµον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον µου πάση τη κτίσει. 

(Μάρκος Ιστ΄.14)
Χειροτονίσαντες δε αυτούς πρεσβυτέρους κατ’ Εκκλησίαν και προσευξάµενοι µετά νηστειών παρέθεντο 

αυτούς τω Κυρίω.
(Πράξ. Ι∆΄.23)

Ου µόνον δε, αλλά και χειροτονηθείς υπό των Εκκλησιών συνέκδηµος συν τη χάριτι ταύτη τη 
διακονουµένη. 

(Β΄ Κορινθ. Η΄.14)
∆εί γάρ τον Επίσκοπον ανέγκλητον είναι ως Θεού οικονόµον. 

(Τίτος Α΄.6)
∆ι’ ήν αιτίαν αναµιµνήσκω σε αναζωπυρείν το χάρισµα του Θεού, ό εστίν εν σοι δια της επιθέσεως των 

χειρών µου.
(Β΄ Τιµοθ. Α΄.6)

Η ιερωσύνη ως ιδιαίτερον και θεοσύστατον αξίωµα εν τη εκκλησία – ιεραρχία – και οι τρείς βαθµοί 
αυτής. Έννοια περί της ιερωσύνης ως µυστήριον

∆ιαλαβόντες άχρι του νυν την περί των µυστηρίων διδασκαλίαν είποµεν περί εκάστου αυτού ότι δύναται 
τελείσθαι και µεταδίδοσθαι τοις πιστοίς µόνον υπό των ποιµένων της εκκλησίας των επισκόπων και των 
πρεσβυτέρων. Αλλ’ όµως οι άνθρωποι δυνηθώσι γενέσθαι ποιµένες της εκκλησίας του Χριστού και λαβείν 
την εξουσίαν του τελείν τα µυστήρια κατέστησεν ο Κύριος ίδιον έτι µυστήριον το της ιερωσύνης.

Η ιερωσύνη εννοείται εν διττή εννοία α) ως ιδία τάξις ανθρώπων ως ίδιον εν τη Εκκλησία αξίωµα 



γνωστόν υπό το όνοµα ιεραρχία και β) ως ιδία ιεροτελεστία δι’ ής αγιάζονται και διορίζονται οι αρµόδιοι 
εις το αξίωµα τούτο άνθρωποι. Εν τη πρώτη εννοία εξητάσωµεν ήδη την ιερωσύνην 
και είδοµεν ότι αυτός ο Κύριος κατέστησεν την ιεραρχίαν ή και την τάξιν των 
ποιµένων ότι εν ταύτη τη ιεραρχία εισί τρείς θεοσύστατοι βαθµοί: ο του επισκόπου, 
ο του πρεσβυτέρου και ο του διακόνου. Νυν δε ερούµεν τα περί ιερωσύνης ως 
µυστήριον.

Υπό το όνοµα της ιερωσύνης, ως µυστηρίου, εννοείται τοιαύτη ιεροτελεστία,  εν ή 
δι’ επιθέσεως των του αρχιερέως χειρών επί την κεφαλήν του εκλεχθέντος προσώπου 
και δι’ ιδίας ευχής κατέρχεται επί το πρόσωπον τούτο η θεία χάρις αγιάζουσα αυτό 
και τάττουσα εις τινα των της Εκκλησιαστικής ιεραρχίας βαθµών και συνεργούσα 
αυτώ µετά τούτο εκ την των ιεραρχικών αυτού καθηκόντων εκπλήρωσιν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΘΕΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

Η θεόθεν σύστασις του µυστηρίου της ιερωσύνης εστίν πρόδηλος εκ των Πράξεων των Αγίων 
Αποστόλων, οίπερ κατά την διδασκαλίαν του Αγίου Πνεύµατος του υποµιµνήσκοντος αυτοίς πάντα 
όσα ο Κύριος ενετείλατο αυτοίς. (Ιωάν. Ι∆΄.26) Ετέλουν το µυστήριον τούτο, και δια της επιθέσεως των 
χειρών εισήγον τους αρµοδίους εις τους τρείς της ιερωσύνης ιεραρχίας βαθµούς. Ούτω την χειροθεσίαν εις 
το Επισκόπου αξίωµα µνηµονεύει ο Άγιος Απόστολος Παύλος εντελλόµενος τω µαθητή αυτού Τιµοθέω 
επισκόπου Εφέσου «µη αµελεί του εν σοι χαρίσµατος ο εδόθη σοι δια προφητείας µετά επιθέσεως των 
χειρών του πρεσβυτέρου». (Α΄ Τιµοθ. ∆΄.14) και εν ετέρα επιστολή: «αναµιµνήσκω σε αναζωπυρείν το 
χάρισµα του Θεού, ό εστίν εν σοι δια της επιθέσεως των χειρών µου» (Β΄ Τιµοθ. Α΄.6) 

Περί της χειροθεσίας εις τον του πρεσβυτέρου βαθµόν αναγιγνώσκοµεν εν τη βίβλω των Πράξεων 
των Αποστόλων αφηγουµένη ότι οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας κηρύξαντες το Ευαγγέλιον εν ταις 
πόλεσι της Μικράς Ασίας Λύστρα, Ικονίω και Αντιοχεία εχειροτόνησαν πρεσβυτέρους κατ’ εκκλησίαν 
(Πάξ. Ι∆΄.23). 

Περί της χειροτονίας των διακόνων αναγιγνώσκοµεν εν τη αυτή ιερά βίβλω εν ή λόγος περί των πρώτων 
επτά διακόνων «ούς έστησαν ενώπιον των αποστόλων και προσευξάµενοι επέθηκαν αυτοίς τας χείρας» 
(Πράξ. Στ΄.6) Εντεύθεν µαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός ο Κύριος έδωκε τη Εκκλησία Αυτού ου 
µόνον Αποστόλους προφήτας ευαγγελιστάς αλλά και ποιµένας και ∆ιδασκάλους προς τον καταρτισµόν 
των Αγίων εις έργον διακονίας. (Εφεσ. ∆΄.11-12) ασπαζόµενος δε τους ποιµένας της εν Εφέσω εκκλησίας 
έλεγε «προσέχετε εαυτοίς και παντί τω ποιµνίω εν ώ υµάς τω Πνεύµα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιµένειν 
την εκκλησίαν του Θεού». (Πράξ. Κ΄.28) «Υιέ ανθρώπου σκοπόν τέθεικά σε τω οίκω Ισραήλ και τω οίκω 
Ιούδα εις µη διαστείλη µηδέ λαλήση αποθανείται ο άνοµος εν τη ανοµία αυτού και το αίµα αυτού εκ της 
χειρός σου εκζητήσω». (Ιωάν. Χρυσόστοµος)

Εκ πάντων τούτων των χωρίων, οµού λαµβανοµένων αποκαλύπτεται και η αλήθεια ότι η ιεροσύνη εστί 
αληθώς µυστήριον διότι έχει ου µόνον θείαν αρχήν αλλά και αισθητόν δια σηµείον την χειροθεσία δι’ ού 
σηµείου κατέρχεται επί τους εκλεχθέντας ιδία χάρις ιδία δωρεά του Θεού ώστε ούτοι καθίστανται εις το 
αξίωµα αυτών υπ’ Αυτού του Αγίου Πνεύµατος και εντεύθεν φαίνεται ότι η ιερωσύνη έχει άπαντας τους 
ουσιώδεις χαρακτήρας του µυστηρίου. Αξιοσηµείωτον επίσης ότι άπασαι οι εν τη Ανατολή Χριστιανικαί 
αιρέσεις εξ αρχαιοτάτου ήδη αποσχισθείσαι της Ορθοδοξίας οµοθυµαδόν παραδέχονται την ιερωσύνη ως 
έν των µυστηρίων της εκκλησίας.

ΤΟ ΟΡΑΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΑΟΡΑΤΟΙ 
ΑΥΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

1. Το ορατόν µέρος του µυστηρίου της ιερωσύνης συνίστησι η χειροθεσία µετά την ευχής.
Α) Η χειροθεσία. Περί ταύτης µαρτυρεί η Αγία Γραφή λέγουσα ότι δια της χειροθεσίας ετελείτο απ’ 

αυτής της Αρχής καθαγιασµός εις τε το του επισκόπου αξίωµα. (Α΄ Τιµοθ.∆΄.14,  Β΄ Τιµοθ.Α΄.5) και εις το 
του πρεσβυτέρου (Α΄ Τιµοθ. Ε΄.22,  Τίτ.Α΄.5) και εις το του ∆ιακόνου (Πράξ. Στ΄.6). Μαρτυρούν επίσης οι 
κανόνες των Αγίων Αποστόλων Καν. 68 και αι Οικουµενικαί και Τοπικαί Σύνοδοι. Η εν Νικαία Α  Καν. ∆ 
και ΙΘ, η εν Αγκύρα Καν. ΙΓ, η εν Αντιοχεία Καν.Ε, η εν Καλχηδόνι Καν.Στ, η εν Καρθαγένει Καν. Α Στ 



ΝΘΡ.
Β) Η άµα τη χειροθεσία επαγγελοµένη ευχή. Ούτως εποίουν αυτοί οι Απόστολοι: «προσευξάµενοι 

εχειροτόνησαν τους πρώτους επτά διακόνους. (Πράξ. Στ΄.6) Προσευχόµενοι εχειροτόνησαν πρεσβυτέρους 
κατ’ εκκλησίαν (Πράξ. Ι∆΄.23). Η ευχή αυτή εστί εν χρήσει µέχρι του νυν εν τη ορθοδόξω εκκλησία και 
αναγινώσκεται ώδε «Η θεία χάρις η πάντοτε τα ασθενεί θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα 
προχειρίζεται»… κ.λ.π.

2. Η αόρατος του µυστηρίου της ιερωσύνης ενέργεια συνίσταται εν τούτω ότι δι’ αυτού µετά την 
ευχήν µεταδίδοται όντως τω χειροτονουµένω η θεία χάρις κατά τον της µελλούσης ∆ιακονίας η χάρις 
της ιερωσύνης…, ει και µία, όµως µεταδίδοται δια του µυστηρίου εν διαφόροις βαθµοίς, τουτ’ έστι τω µέν 
διακόνω εν τω ελαχίστω βαθµώ, τω δε πρεσβυτέρω εν µείζονι, τω δε επισκόπω εν πολλώ έτι µείζονι, κατά 
λόγον δηλαδή της εν τη Εκκλησία διακονίας αυτών.… ώστε τη δυνάµει των ληφθεισών δια της χειροθεσίας 
δωρεών, ο επίσκοπος εστί προσέτι ο Κύριος διδάσκαλος, και ο πρώτος ιεροτελεστής, και ο Κύριος 
διοικητής ή Αρχιποιµήν εν τη αυτού Εκκλησία. Ο δε πρεσβύτερος λαµβάνων άπασαν την εξουσίαν παρά 
του Επισκόπου δια της χειροθεσίας έχει την εξουσίαν του διδάσκειν, του ιερουργείν, και του πνευµατικώς 
διοικείν µόνον εν τη ενορία αυτού, και εξαρτήσει από του Επισκόπου. Οι δε διάκονοι εισί µόνον βοηθοί 
και συλλειτουργοί τοις Επισκόποις και τοις πρεσβυτέροις εν τη ∆ιακονία αυτών τη Εκκλησία. Αυτοί δε και 
εαυτούς ουκ έχουσι ούτε ιερουργείν, ούτε του διοικείν.

Η χάρις της ιερωσύνης δια της χειροθεσίας µεταδιδοµένη εν διαφόρω βαθµώ τοις διακόνοις, τοις 
πρεσβυτέροις και τοις επισκόποις και διδούσα ωρισµένον πνευµατικής εξουσίας µέτρον κατοικείν εν 
τη ψυχή εκάστου αυτών αµετάβλητον. Εντεύθεν ούτε τοις επισκόποις ούτε τοις πρεσβυτέροις ούτε τοις 
διακόνοις λαµβάνει εκ δευτέρου το αξίωµα αυτό διό και λογίζεται ως ουκ επαναληπτόν το της ιερωσύνης 
µυστήριον. Την πρώτην των δύο τούτων εννοιών εκφέρει ο Άγιος Απόστολος Παύλος υποµιµνήσκον 
του επισκόπου Τιµοθέου το εν αυτώ χάρισµα (Α΄ Τιµοθ ∆΄.14). «Το χάρισµα του Θεού ο εστίν εν αυτώ». 
(Β΄ Τιµοθ. Α΄.6) Η δευτέρα αναπτύσσεται εν τω 68 κανόνι των Αγίων Αποστόλων «Ει τις επίσκοπος 
ή πρεσβύτερος ή διάκονος δευτέραν χειροτονίαν δέξηται παρά τινος καθαιρείσθω και αυτός και ο 
χειροτονήσας». Το αυτώ λέγουσι και ο ΝΘ της εν Καρθαγένη Συνόδου.

ΚΑΝΩΝ 52 ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Επίσκοπος ή πρεσβύτερος αµελών του κλήρου ή του λαού και µη παιδεύειν αυτούς την ευσέβειαν 

αφοριζέσθω επιµένων δε εν τη αµελεία και ραθυµία καθαιρείσθω.

ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΜΕΝΟΙ

ΚΑΝΩΝ Ι∆ της ΣΤ΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟ∆ΟΥ:
Ο των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων κρατείτω κανών και εν τούτω ώστε 

πρεσβύτερον πρό τριάκοντα ετών µη χειροτονείσθαι κάν πάνυ ή ο άνθρωπος άξιος 
αλλ’ αποστηρείσθαι ο γάρ Κύριος Ιησούς Χριστός εν τω τριακοστώ έτει εβαπτίσθη 
και ήρξατο οµοίως διδάσκειν µήτε ∆ιάκονος πρό 25 ετών χειροτονείσθω.

ΚΑΝΩΝ ΙΕ της ΣΤ΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟ∆ΟΥ
Υποδιάκονος µη ήττον των 20 ετών χειροτονείσθω ει δε τις των ενιαυτούν ιερατική 

καταστάσει παρά ορισθέντα χειροτονειθείη χρόνους καθαρείσθω.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
1 ΤΟΥ ∆ΙΑΚΟΝΟΥ
Ούς έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευξάµενοι επέθηκαν αυτοίς τας χείρας.

(Πράξ. Στ΄.6  Α΄Τιµοθ, Γ΄.8)
2 ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ (Του ιερέως)
Χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ’ Εκκλησίαν και προσευξάµενοι µετά νηστειών παρέθεντο 

αυτούς τω Κυρίω. 
(Πράξ. Ι∆΄.23)

Και καταστήσης κατά πόλιν πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάµην. 
(Τίτος Α΄.5)

Χείρας ταχέως µηδείς επιτίθει µηδέ κοινώνει αµαρτίας σεαυτόν αγνόν τήρει.
(Α΄ Τιµοθ. Ε΄.22)



Από δε της Μιλήτου πέµψας εις Έφεσον µετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας.
(Πράξ. Κ΄.17)

3 ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Προσέχετε ούν εαυτοίς και παντί τω ποιµνίω εν ώ υµάς το Πνεύµα το Άγιον 

έθετο επισκόπους.
(Πράξ. Κ΄.28)

Τον Επίσκοπον ανεπίληπτον είναι.
(Α΄ Τιµοθ. Γ΄.1-2)

Μη αµέλει του εν σοί χαρίσµατος ό εδόθη σοι δια προφητείας µετά επιθέσεως 
των χειρών του πρεσβυτερίου.

(Α΄ Τιµοθ. ∆΄.14)
Το χάρισµα του Θεού, ό εστίν εν σοί δια της επιθέσεως των χειρών µου.

(Β΄ Τιµοθ. Α΄.6)
∆ει γάρ τον επίσκοπον ανέγκλητον είναι ως Θεού οικονόµον.

(Τίτος Α΄.7)
Πρεσβυτέρους τους εν υµίν παρακαλώ ο συµπρεσβύτερος.

(Α΄ Πέτρ. Ε΄.1-4)
(Αποκάλυψις Ιωάννου Β΄. 8,12.18) (Αποκάλυψις γ΄.1,7,14)

ΤΙΝΙ ΕΞΕΣΤΙΝ ΤΕΛΕΙΝ ΤΟ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΙΝΑ ΤΑ 
ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩ ΠΡΟΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Κατά την της ορθοδόξου Εκκλησίας διδασκαλίαν αι χειροτονίαι πάντων των εν τη Εκκλησία αξιωµάτων 
υπάγονται εις την εξουσίαν των αµέσως διαδόχων των Αποστόλων, ήτοι των επισκόπων.

Η διδασκαλία δε αύτη:
1. Ερείδεται επι της Αγίας Γραφής. – Τα ιερά βιβλία εµφαίνουσιν ότι οι Απόστολοι και 

µόνοι αυτοί καθίστασαν τους αρµοδίους εις τους διαφόρους της ιερωσύνης βαθµούς, και ότι 
την εξουσίαν ταύτην παρέδοσαν και τοις επισκόποις. Αυτοί καθίστησαν τους επισκόπους (Β΄ 
Τιµοθ. Α΄.6) τους πρεσβυτέρους (Πράξεις Ι∆΄.22-23) και τους διακόνους (Πράξεις Στ΄.6). 
Παρέδοσαν δε την εξουσίαν ταύτην και τοις επισκόποις. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος έγραφε 
προς τον Επίσκοπον Κρήτης Τίτον: «Τούτου χάριν κατέλιπόν σε εν Κρήτη, ίνα τα λείποντα 
επιδιορθώση, και καταστήσης κατά πόλιν πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διετεξάµην» (Τίτος Α΄.5). 
Εντέλλετο δε και τω Επισκόπω της Εφέσου Τιµοθέω: «χείρας ταχέως µηδενί επιτίθει, µηδέ 
κοινώνει αµαρτίαις αλλοτρίαις» (Α΄ Τιµοθ. Ε΄.22)

2. Πιστούται υπό των κανόνων των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Συνόδων – Ο 
πρώτος και δεύτερος κανών τωνΑγίων Αποστόλων κελεύει: «Επίσκοπος χειροτονείσθω υπό 
Επισκόπων δύο ή τριών» πρεσβύτερος υπό ενός επισκόπου χειροτονείσθω, και διάκονος και οι 
λοιποί κληρικοί». (Προβλ. Εν Καρθ. Σύνοδ. Κανών Ξ΄) Α΄Οικουµενική Ιθ΄. Της εν Αντιοχεία 
Θ΄. της εν Χαλλκηδ. Κανών ∆΄.

Οι προσερχόµενοι τω µυστηρίω της Ιερωσύνης: Οφείλουσι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, διότι 
προορίζονται εις το είναι ποιµένες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. (Α΄ κανών της Α΄ Οικουµενικής 
Συνόδου).

Οφείλουσιν είναι χριστιανοί εκ πολλού δεδοκιµασµένοι εν τω λόγω της πίστεως, εν αγνότητι 
και παρθενία και εν τη ευθέως λόγον πολιτεία. (Συνοδ. Λαοδικ. Κανών ΙΒ΄.) ως Θεού οικονόµοι (Τίτου Α΄.7) 
κεκληµένοι διδάσκειν τους άλλους την πίστιν εν λόγω και αναστροφή (Α΄ Τιµοθ. Γ΄.2, ∆΄.12) Εντεύθεν εν 
τη νοµοθεσία της Εκκλησίας κείται η διάταξις ό,τι α) ο αιτούµενος ιερατικόν αξίωµα οφείλει γινώσκειν την 
Αγίαν Γραφήν και τους Εκκλησιαστικούς κανόνας, ίνα αυτός δύνηται εκπληρούν και διδάσκειν αυτούς το 
εµπιστευθέν αυτώ ποίµνιον. (Ζ΄ Οικουµ. Σύνοδ. Β΄) ότι κοσµικός ή µοναχός ουκ άλλως θέλει ανέρχεσθαι 
εις την αψίδα της επισκοπής ή µετά δοκιµασίαν εν τοις κατωτέροις εκκλησιαστικοίς βαθµοίς (Κανών ΙΖ΄. 
της εν Γάγγρα Συνόδου της εν τω ναώ των Αγίων Αποστόλων συνεστησάσης, της λεγοµένης  πρώτης και 
δευτέρας. Σαρδικής Συνόδου).

Οι εις τον βαθµόν του Επισκόπου εκλεγόµενοι οφείλουσι είναι απηλλαγµένοι των του γάµου δεσµών. 
(Σύνοδος Τρούλλω Κανών)

Οι δε εις τον βαθµόν του πρεσβυτέρου ή του ∆ιακόνου εκλεγόµενοι δύναται κατά την ιδίαν προαίρεσιν 

και παρθενία και εν τη ευθέως λόγον πολιτεία. (Συνοδ. Λαοδικ. Κανών ΙΒ΄.) ως Θεού οικονόµοι (Τίτου Α΄.7) 



είναι και συζυγικώ δεσµώ. (Αποστολ. Κανών 26, Α΄ Οικουµεν. Σύνοδος κανών γ΄. και 18 της Στ΄. Οικουµ. 
Συνόδου)

ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
Εις τον βαθµόν του Επισκόπου επιλεγόµενοι οφείλουσιν είναι απηλλαγµένοι των του γάµου δεσµών 

(Σύνοδ. εν Τρούλλω, κανών ΙΒ) οι δε εις τον βαθµόν του πρεσβυτέρου ή του ∆ιακόνου εκλεγόµενοι 
δύναται, κατά την ιδίαν προαίρεσιν είναι και εν συζυγικώ δεσµώ. (Αποστολ. Κανών ΚΣτ΄. Νεοκαισαρείας 
Κανών Α΄. Α΄Οικουµ. Σύνοδος Γ΄.  Στ΄Οικουµ. Σύνοδος Γ΄. Στ΄.8)


