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ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΕΡΙ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
1. Ἡ Ἀποστολική ἀξία τῆς Ἐκκλησίας
Κωνσταντινουπόλεως.
Οἱ Ἀπόστολοι ἐστάλησαν ὑπό τοῦ Χριστοῦ
διά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας
εἰς πάντα τά ἔθνη. Κατά θαυμαστόν ὄντως
τρόπον ἐπέτυχον, παρά τούς διωγμούς καί τάς
δυσμενεῖς ἐξωτερικάς συνθήκας, τῇ δυνάμει
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἱκανούμενοι, νά
ἐξαπλώσουν τόν Χριστιανισμόν ἐντός
ἐλαχίστου χρονικοῦ διαστήματος εἰς τά
πέρατα τῆς οἰκουμένης.
Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Πρωτόκλητος
τῶν Ἀποστόλων, ἔδρασε, κατά ἀξιοπίστους
ἱστορικάς πηγάς καί τήν παράδοσιν τῆς
Ἐκκλησίας, εἰς τήν Μικράν Ἀσίαν, εἰς τάς περί
τόν Εὔξεινον Πόντον περιοχάς, εἰς τήν
Θράκην καί εἰς τήν Ἀχαΐαν, ὅπου καί
ἐμαρτύρησεν. Ἡ εἰς τάς περιοχάς ταύτας
δράσις τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου συνετέλεσεν
ὥστε αἱ Ἐκκλησίαι αὐτῶν, ὡς τῆς
Τραπεζοῦντος, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῶν
Πατρῶν, νά τιμοῦν αὐτόν ἰδιαιτέρως ὡς
ἱδρυτήν καί προστάτην. Ἡ Ἐκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως ἔχει καθιερώσει τήν
ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ Ἀποστόλου (30
Νοεμβρίου)
ὡς
Θρονικήν
Ἑορτήν,
ἑορταζομένην μετά λαμπρότητος. Ὁ
ἑορτασμός οὗτος, διακοπείς κατά τούς
πρώτους χρόνους τῆς τουρκοκρατίας,
ἐπανηνέχθη ἐπί Πατριαρχίας τοῦ ἀπό
Φιλιππουπόλεως Σεραφείμ τοῦ Β´ (1760),
συνεχιζόμενος ἔκτοτε ἀδιακόπως μέχρι
σήμερον. Εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, ὅπου
μετεφέρθησαν ἐκ τῶν Πατρῶν τά ἱερά
λείψανα τοῦ Ἀποστόλου τό ἔτος 356,
κατατεθέντα ἐν τῷ ναῷ τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων, ἐτιμᾶτο ἰδιαιτέρως οὗτος, ὡς
φαίνεται καί ἐκ τῆς εἰς αὐτόν ἀφιερώσεως
πολλῶν ναῶν.
Ἡ ἀποστολικότης τοῦ Θρόνου τῆς
Κωνσταντινουπόλεως φαίνεται καί ἐκ τῆς
μεμαρτυρημένης ἐν τῇ Μικρᾷ Ἀσίᾳ δράσεως
τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου,
ὅστις ἀπηύθυνε τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως
« ταῖς ἑπτά ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ», εἰς τάς
Ἐκκλησίας δηλαδή τῆς Ἐφέσου, τῆς Σμύρνης,
τῆς Περγάμου, τῶν Θυατείρων, τῶν Σάρδεων,
τῆς Φιλαδελφείας καί τῆς Λαοδικείας, αἱ
ὁποῖαι σταθερῶς ἀπό τοῦ 4ου αἰῶνος μέχρι
σήμερον ἀνήκουν εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῆς
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Τήν διπλῆν
ἀποστολικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
ἐπεκαλέσθη ὁ Πατριάρχης Ἰγνάτιος εἰς τήν
Πρωτοδευτέραν
Σύνοδον
(86Ι),
ἀντιμετωπίζων τούς ἐκπροσώπους τοῦ Πάπα,
οἵτινες προέβαλον τήν ἀποστολικότητα τοῦ
θρόνου τῆς Ῥώμης. Εἶπε τότε ὁ Ἅγιος
Ἰγνάτιος, ὡς τοῦτο διεσώθη εἰς τήν κανονικήν
συλλογήν τοῦ Καρδιναλίου Deusdedit (11ος
αἰών), κατά μετάφρασιν ἐκ τοῦ λατινικοῦ:
«Καί ἐγώ κατέχω ἐπίσης τόν θρόνον τοῦ
Ἀποστόλου Ἰωάννου καί τοῦ Πρωτοκλήτου
Ἀποστόλου Ἀνδρέου».
Ἡ ἀποστολική ὅμως καταξίωσις τῆς
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἐρείδεται
πολύ περισσότερον ἐπί τοῦ ἀποστολικοῦ αὐτῆς
ἔργου,
τό
ὁποῖον
ἐπετέλεσε,
κατά
ἀξιοθαύμαστον ὄντως τρόπον, καί ἐν τῇ

συγκροτήσει τῆς πρώτης καί μοναδικῆς ἐν τῷ
κόσμῳ χριστιανικῆς πολιτείας τοῦ Βυζαντίου,
καί ἐν τῇ διαδόσει τοῦ Εὐαγγελίου,
ἀποστολικῷ τῷ ἤθει καί τοῖς τρόποις, εἰς
πολυπληθεῖς λαούς, οὕς συνήγαγεν ἐν τῇ Mιᾷ,
Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ,
καταστᾶσα οὕτως ἰσαπόστολος μετά τοῦ
πρώτου Χριστιανοῦ αὐτοκράτορος, τοῦ
ἱδρυτοῦ τῆς νέας πρωτευούσης τῆς
αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
ἥτις ἀπετέλεσε τήν αἰωνίαν αὐτῆς ἕδραν.
Πρό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἡ μικρά
πόλις τοῦ Βυζαντίου, ἡ ἀρχαία αὕτη ἀποικία
τῶν Μεγαρέων, ἦτο ἐπισκοπή κατά τό
Χριστιανικόν αὐτῆς τμῆμα, ὑπαγομένη ὑπό
τόν Μητροπολίτην τῆς ἐν Θράκῃ Ἡρακλείας
καί συμμεριζομένη τάς σκληράς συνθήκας
ζωῆς, τάς προκληθείσας ἐκ τοῦ ἐναντίον τῶν
Χριστιανῶν
διωγμοῦ
τῶν
Ῥωμαίων
αὐτοκρατόρων. Πρῶτος αὐτῆς ἐπίσκοπος
τοποθετηθείς ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέου ἦτο ὁ Ἀπόστολος Στάχυς,
ἀκολουθούμενος ὑπό ἀδιακόπου σειρᾶς
εἰκοσιτεσσάρων ἄλλων ἐπισκόπων, μέ
τελευταῖον τόν Ἅγιον Μητροφάνην, διά τοῦ
ὁποίου κλείεται ἡ πρώτη ἄσημος περίοδος τῆς
ἐπισκοπής τοῦ Βυζαντίου καί ἄρχεται ἀπό τῆς
ἐποχής τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἡ λαμπρά
περίοδος τῆς ὑπερχιλιετοῦς Βυζαντινῆς
αὐτοκρατορίας, κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως,
ἐξελιχθεῖσα
εἰς
Ἀρχιεπισκοπήν, Πατριαρχεῖον, Οἰκουμενικόν
Θρόνον, Μεγάλην Ἐκκλησίαν, δέν ἦτο
ἁπλοῦν
ἀποτέλεσμα
κοσμοϊστορικῶν
ἀλλαγῶν καί ἀνακατατάξεων, ἀλλά
οὐσιαστικός συντελεστής τοῦ μεγαλείου καί
τῆς αἴγλης τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς χριστιανικῆς
αὐτοκρατορίας.
2. Περίοδος ἀκμῆς καί ἀκτινοβολίας (3241453).
Ὡς γνωστόν, ὁ ἀρχέγονος Χριστιανισμός
διεδόθη κατ᾽ ἀρχάς εἰς περιοχάς, ὅπου
ἐκυριάρχει ὁ ἑλληνικός πολιτισμός καί
ἐλαλεῖτο ἡ ἑλληνική γλώσσα, ὑπό τήν
διοικητικήν
κάλυψιν
τῆς
ἀπεράντου
Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία εἰς τόν
χῶρον τῆς Ἀνατολῆς ἐπεξετάθη ἐκεῖ ὅπου
προηγουμένως εἶχον ἐπεκτείνει τά ὅρια τοῦ
ἑλληνισμοῦ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καί οἱ
διάδοχοί του. Ἡ χριστιανική οἰκουμένη τοῦ
Μεγάλου Κωνσταντίνου ἐστηρίχθη ἐπί τῆς
ἑλληνικῆς
οἰκουμένης
τοῦ
Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου. Ὁ Χριστιανισμός εἶχεν ἐξ ἀρχῆς
ἑλληνικήν φωνήν, ἐκτός δέ τοῦ μεγάλου
ἑλληνιστοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅστις ἢνοιξε
τόν Χριστιανισμόν εἰς τήν ἑλληνικήν
οἰκουμένην, καί ἄλλοι Ἀπόστολοι ἔδρασαν διά
τήν διάδοσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς ἑλληνικάς
ἤ ἑλληνοφώνους περιοχάς, μεταξύ δέ αὐτῶν
καί ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ ἱδρυτής τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Βυζαντίου, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο
νά ἀποβῇ περίλαμπρον ἐκκλησιαστικόν
κέντρον, δεσπόζον ἐπί αἰῶνας τῆς
πνευματικῆς
ζωῆς
ὁλοκλήρου
τῆς
ἀνθρωπότητος. Ὁ ἑλληνικός κόσμος τῶν
παραλίων τῆς Μεσογείου καί τοῦ Εὐξείνου
Πόντου
ἀπετέλεσε
τό
ἔδαφoς
τῆς

ἱεραποστολικῆς δράσεως πολλῶν ἀποστόλων.
Διά τοῦτο ἡ ὀργάνωσις τῆς πρώτης
Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας ἐστηρίχθη εἰς τάς
μεγάλας ἑλληνικάς πόλεις, ὅπου ὑπῆρχον
ἀκμαῖαι χριστιανικαί κοινότητες.
Τό ἱεραποστολικόν χρέος τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου διά τήν διάδοσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ
εἰς Ἕλληνας καί βαρβάρους (Ρωμ. 1,14)
ἐξεπληρώθη ὑπό τοῦ ἰδίου κατά τό πρῶτον

σκέλος διά τῆς διαδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ
εἰς τόν ἑλληνικόν κόσμον. Τήν ἱεραποστολικήν
ὀφειλήν τοῦ Ἀποστόλου, κατά τό δεύτερον
σκέλος, ἐξεπλήρωσε παραδειγματικῶς ἡ
Ἐκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως,
πεπροικισμένη δι᾽ ὅλων τῶν εὐνοϊκῶν
προϋποθέσεων, τάς ὁποίας ἐδημιούργησεν ἡ
μεταφορά τῆς πρωτευούσης ἐκ τῆς Παλαιᾶς
Ῥώμης, ἡ ὁποία συνδεθεῖσα μετά τοῦ
παγανισμοῦ καί τῆς εἰδωλολατρείας ἐφαίνετο
ἀνίσχυρος καί ἀκατάλληλος ὡς πρωτεύουσα
τῆς νέας χριστιανικῆς οἰκουμένης, εἰς τήν
Νέαν Ρώμην, τήν Κωνσταντινούπολιν,
οἰκοδομηθεῖσαν καί σχεδιασθεῖσαν ἵνα
ἀναλάβῃ τήν ἡγεσίαν τοῦ χριστιανικοῦ
κόσμου.
Οἱ
ἱστορικοί
ἔχουν
ἀποδεχθῆ
ἀνεπιφυλάκτως τήν διαπίστωσιν, καθ᾽ ἥν κατά
τό τέλος τοῦ 20οῦ μ.Χ. αἰῶνος, ἐνῷ εἰς τό
δυτικόν τμῆμα τοῦ ῥωμαϊκοῦ κράτους,
συμπίπτον μετά τῆς σημερινῆς Εὐρώπης, ὁ
Χριστιανισμός σποραδικῶς μόνον εἶχε
διαδοθῆ εἰς μεμονωμένας κοινότητας, εἰς τήν
Ἀνατολήν ἀντιθέτως εἶχεν ἐμπεδωθῇ
ὁριστικῶς εἰς πυκνόν δίκτυον κοινοτήτων,
ἰδιαιτέρως εἰς τάς ἐπαρχίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
καί τοῦ Πόντου, αἱ ὁποῖαι μετά τῆς Θράκης θά
ἀποτελέσουν ἀπό τοῦ τετάρτου αἰῶνος τό
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ἔδαφος τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τῆς
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ἤδη ἐπί τοῦ
αὐτοκράτορος Δομιτιανοῦ (81-96) ὑπάρχουν εἰς
τήν Μικράν Ἀσίαν αἱ ἑπτά Ἐκκλησίαι τῆς
Ἀποκαλύψεως, τάς ὁποίας ἤδη ἐμνημονεύσαμεν.
Εἰς αὐτόν τόν λόγον ὀφείλεται, εἰς τό πλαίσιον
τοῦ θεσμοῦ τῆς πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν,
ἀποτελοῦντος ἀπό τοῦ 5ου αἰῶνος σταθεράν
μορφήν ὀργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς
αὐτοκεφάλους τοπικάς Ἐκκλησίας, ἡ ὕπαρξις εἰς
τήν Δύσιν ἑνός μόνον ἐκκλησιαστικοῦ κέντρου,
τῆς Ῥώμης, ἐνῷ τά ὑπόλοιπα τέσσαρα,
Κωνσταντινούπολις, Ἀλεξάνδρεια, Ἀντιόχεια,
Ἱεροσόλυμα, εὑρίσκονται εἰς τήν Ἀνατολήν.
Ἡ πολιτική καί πολιτιστική αἴγλη, δι᾽ ἧς
περιεβλήθη ἡ Κωνσταντινούπολις ὡς ἡ νέα
πρωτεύουσα
τῆς
χριστιανικῆς
πλέον
αὐτοκρατορίας,
προεκάλεσε
σημαντικάς
ἀνακατατάξεις εἰς τήν ὀργάνωσιν τῆς Ἐκκλησίας
τόν 4ον ἤδη αἰῶνα. Ἡ διαμόρφωσις τῆς ὑψηλῆς
ἐκκλησιαστικής
θέσεως
τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ὡς πνευματικοῦ κέντρου
τῆς χριστιανικῆς οἰκουμένης συνετελέσθη
ταχύτατα. Κατά τήν Α´ Οἰκουμενικήν Σύνοδον
(325), ἐνῶ ἤδη ἔχει ἀποφασισθῇ ἡ μεταφορά τῆς
πρωτευούσης (324), οὐδεμία μνεία γίνεται τοῦ
Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τά ἐπίσημα
ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς νέας
πρωτευούσης ἐγένοντο τό ἔτος 330, ἀσφαλῶς δέ
θά ἐχρειάζετο ὁ εὔλογος χρόνος διά νά ἀποκτήσῃ
αὕτη ἀνάλογον κῦρος καί νά ἐπιβληθῇ,
ἀνταγωνιζομένη τήν Παλαιάν Ρώμην μέ τό
μακροχρόνιον ἱστορικόν μεγαλεῖον καί τήν
λαμπρότητα τῆς αἰωνίου πόλεως. Ἀνάλογοι
προσπάθειαι τήν ἰδίαν ἐποχήν, ἐπιχειρηθεῖσαι διά
τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ αὐτοκράτορος εἰς ἄλλας
πόλεις (Νικομήδεια, Μεδιόλανα) εἶχον ἀποτύχει.
Ὁ γνωστός κανονολόγος Θεόδωρος Βαλσαμών,
ἐξηγῶν
τήν
παρασιώπησιν
τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου, γράφει τά ἑξῆς σημαντικά ἐν πρώτοις
διά τήν αἴγλην καί τό κῦρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου, κατόπιν διά τήν ἐκ θείου σχεδίου
μεταφοράν τῆς πρωτευούσης καί τήν μεταβολήν
αὐτῆς ἐξ ἀγριελαίου (Παλ. Ρώμη) εἰς καλλιέλαιον
(Ν. Ρώμη), ὡς καί διά τόν παγιωθέντα ἤδη
θεσμόν τῆς πενταρχίας τῶν Πατριαρχῶν, τόν
ὁποῖον σημειωτέον ἡ Ῥώμη προσεπάθει πάντοτε
νά ἀνατρέψῃ, μή ἀποδεχομένη τοπικάς
αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, ἀλλά τήν μοναρχίαν
τοῦ Πάπα καί τήν ἐπί πάσης τῆς Ἐκκλησίας
δικαιοδοσίαν αὐτοῦ. Γράφει ὁ Βαλσαμών: «Ὁ δέ
μέγας Θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό
περιβόητον τοῦτο πράγμα καί ὄνομα Πειρινθίοις
ὑποκείμενος (Πείρινθος δέ ἔστιν ἡ δυτική
Ἡράκλεια) ἐτέλει ὑπό Ἐπίσκοπον οὔπω γάρ
μεγαλόπολις ἡ Κωνσταντινούπολις ὠνομάζετο,
ἀλλά πολίχνιον καί Βυζάντιον. Μετενεχθέντων δέ
τῶν σκήπτρων τῆς βασιλείας ἀπό τῆς παλαιᾶς
Ῥώμης ἐν αὐτῇ κατά θείαν καί ἀπόῤῥητον
πρόνοιαν ὡς ἐξ ἀγριελαίου εἰς καλλιέλαιον, ὁ τότε
ἀρχιερατεύων τοῦ τοιούτου θρόνου Ἅγιος
Μητροφάνης ἐξ Ἐπισκόπου μετωνομάσθη
Ἀρχιεπίσκοπος. Διά γάρ τοῦτο καί ἡ πρώτη Ἁγία
Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν ἕκτῳ καί ἑβδόμῳ κανόνι
μνησθεῖσα τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν, ἤγουν
τοῦ Ῥώμης, τοῦ Ἀλεξανδρείας, τοῦ Ἀντιοχείας
καί
τοῦ
Ἱεροσολύμων,
τοῦ
τῆς
Κωνσταντινουπόλεως μνείαν οὐκ ἐποιήσατο»
(Ράλλη-Ποτλή, 4,542).
Κατά τό διαῤῥεῦσαν διάστημα μεταξύ
τῆς Α´καί τῆς Β´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325381), ἐντός πεντήκοντα περίπου ἐτῶν, ἡ
Κωνσταντινούπολις διαμορφοῦται εἰς ἡγέτιδα
Ἐκκλησίαν,
ὡς
φαίνεται
ἐκ
τοῦ
πρωταγωνιστικοῦ ρόλου τῶν Ἐπισκόπων αὐτῆς
κατά τήν διάρκειαν τῶν τριαδολογικῶν
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αἱρέσεων, μέ συνέπειαν νά προεδρεύσουν τῶν
ἐργασιῶν τῆς Β῾ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μετά τόν
θάνατον τοῦ Μελετίου Ἀντιοχείας, δύο
Ἀρχιεπίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί μετά τήν παραίτησιν
αὐτοῦ ὁ διάδοχός του Ἅγιος Νεκτάριος
Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ Σύνοδος αὕτη
ἐῤῥύθμισε τήν παγιωθεῖσαν ἐν τῇ πράξει
πρωτεύουσαν
θέσιν
τῆς
Ἐκκλησίας
Κωνσταντινουπόλεως, ὁρίσασα ἐν τῷ 3ῳ κανόνι
αὐτῆς «τόν μέντοι Κωνσταντινουπόλεως
Ἐπίσκοπον ἔχειν τά πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετά τόν
τῆς Ῥώμης Ἐπίσκοπον, διά τό εἶναι αὐτήν νέαν
Ῥώμην». Κατά τήν ἐπιτυχῆ διατύπωσιν τοῦ
Σάρδεων Μαξίμου εἰς τό περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου ἔργον αὐτοῦ «ὁ 3ος κανών δέν
ὑπῆρξε προϊόν αὐθαιρεσίας, ἀλλ᾽ ἀποτέλεσμα τῆς
ἐξελίξεως τῶν 50 ἐτῶν καί ὥριμος καρπός τῆς
ἱστορικῆς συνειδήσεως τῶν ἐκκλησιῶν τῆς
Ἀνατολῆς καί τῶν νέων συνθηκῶν τῆς
Αὐτοκρατορίας» (σελ. 109).
Ἡ ἐκκλησιαστική αὕτη ὕψωσις τῆς
Κωνσταντινουπόλεως
ὑπεράνω
τῶν
Πατριαρχείων τῆς Ἀνατολῆς καί ἀμέσως μετά
τήν Ῥώμην συνετέλεσεν εἰς τήν ἐν τῇ πράξει
ἄσκησιν δικαιοδοσίας ἐπί τῶν πλησιοχώρων
διοικήσεων Πόντου, Θράκης καί Ἀσίας, μολονότι
τυπικῶς ἡ Σύνοδος δέν ἔθιξε τό καθεστώς τῆς
ἀνεξαρτησίας αὐτῶν. Ἡ ὁριστική ὑπαγωγή
αὐτῶν
εἰς
τήν
δικαιοδοσίαν
τῆς
Κωνσταντινουπόλεως ἐγένετο ἐν τῇ Δ´
Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ τῆς Χαλκηδόνος, ἡ ὁποία
διά τοῦ 28ου κανόνος αὐτῆς ἐπικυρώνει τήν
παγιωθεῖσαν πρᾶξιν τῆς ἐπί τῶν διοικήσεων
αὐτῶν δικαιοδοσίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
ἐπεκτείνει δέ αὐτήν καί εἰς τά «βαρβαρικά ἔθνη»,
εἰς τάς ἐκτός τῆς αὐτοκρατορίας δηλαδή καί
ἐκτός τῶν ὁρίων τῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν
ἐν διασπορᾷ εὑρισκομένας χριστιανικάς
κοινότητας. Ἡ Δ´ Οἰκουμενική Σύνοδος
ὁλοκληρώνει οὕτω τήν ἐκκλησιαστικήν ὕψωσιν
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, συμπληροῦσα τάς
ῥυθμίσεις τῆς Β´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ὁ
Ἐπίσκοπος αὐτῆς δέν εἶναι πλέον μετά τόν
Ῥώμης, ὡς ὥριζεν ἡ Β´ Οἰκουμενική Σύνοδος,
ἀλλά μετά τοῦ Ῥώμης «τά ἴσα πρεσβεῖα
ἀπένειμαν τῷ τῆς νέας Ῥώμης Ἁγιωτάτῳ
Θρόνῳ» (28ος κανών). Διά τῶν κανόνων 9 καί 17
αὐτῆς
δίδεται
ἐπίσης
εἰς
τόν
Κωνσταντινουπόλεως τό δικαίωμα τοῦ ἐκκλήτου,
τοῦ νά δικάζῃ ἐν περιπτώσει ἐκκλήσεως
ὑπερορίους
κληρικούς
τῶν
λοιπῶν
Πατριαρχείων. Εἰς τάς δύο αὐτάς περιπτώσεις
ἀσκήσεως ὑπερορίου ἁρμοδιότητος, ἤτοι εἰς τήν
δικαιοδοσίαν ἐπί τῆς διασπορᾶς καί εἰς τήν
ὑπάτην δικαστικήν ἐξουσίαν ἐν τῷ θεσμῷ τοῦ
ἐκκλήτου ἐκδηλοῦται ἐμφανῶς ἡ πρωτεύουσα
θέσις τοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς
οὐδένα ἄλλον Θρόνον ἐπιτρέπουν οἱ κανόνες
ἄσκησιν ὑπερορίου ἁρμοδιότητος.
Ἡ προνομιακή αὕτη θέσις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στηριζομένη εἰς
ῥητάς κανονικάς διατάξεις, κατέληξεν ἐν τῇ
ἱστορίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πέραν τῆς
νομικῆς θεμελιώσεως, εἰς φυσικόν αὐτῆς
γνώρισμα. Ὁ ὀρθόδοξος πολιτισμός δέν εἶναι
δυνατόν νά κατανοηθῇ, ἄν ἀφαιρέσῃ κανείς τήν
Κωνσταντινούπολιν, ἡ ὁποία ἀπέβη τό μέγα
Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καθ᾽ ὅλην τήν
δυναμικήν ἱστορικήν της πορείαν. Κατά τήν
περίοδον αὐτήν τῆς ἰσχύος καί τῆς ἀκμῆς τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπρωτοστάτησεν εἰς
τήν διατύπωσιν καί διαμόρφωσιν τῶν δογμάτων,
εἰς τήν σύγκλησιν τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων,
εἰς τήν ἀνάπτυξιν τοῦ Μοναχισμοῦ, εἰς τόν
ἐμποτισμόν συνόλου τῆς ζωῆς ἐν τῇ
αὐτοκρατορίᾳ ὑπό τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος

ἐν ἁρμονικῇ συνεργασία μετά τῆς πολιτικῆς
ἐξουσίας, ὥστε πράγματι τό Βυζάντιον νά
ἀποτελῇ μοναδικόν ἐν τῇ παγκοσμίῳ ἱστορίᾳ
παράδειγμα γνησίας βιώσεως τοῦ Εὐαγγελίου
τοῦ Χριστοῦ. Ἤσκησεν ἐπίσης ἐπιτυχέστατον
ἱεραποστολικόν ἔργον ἤδη ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τό ὁποῖον
ἐκορυφώθη κατά τούς 9ον καί 10ον αἰῶνας διά
τῆς ἱεραποστολικῆς ἐξορμήσεως πρός τόν
σλαβικόν κόσμον. Μετέδωσεν εἰς τούς σλαβικούς
λαούς τό ἀποτεθησαυρισμένον ἐκ μακροχρονίου
ἱστορικῆς ἐμπειρίας ὀρθόδοξον πνεῦμα καί
διεπότισε δι᾽ αὐτοῦ ὀντολογικῶς τά βάθη τοῦ
σλαβικοῦ πολιτισμοῦ, ὅστις εἶναι ἀδύνατον νά
κατανοηθῇ
ἄνευ
ἀναφορᾶς
εἰς
τούς
πνευματικούς του γεννήτορας. Διά τῆς
ἱεραποστολικῆς αὐτῆς δράσεως κατέστη Μήτηρ

Ἐκκλησία πάντων τῶν λαῶν τῶν προσελθόντων
δι᾽ αὐτῆς εἰς τήν χριστιανικήν πίστιν. Ὡς δέ
παρατηρεῖ ὁ διάσημος κανονολόγος Νικόδημος
Μίλας, «φυσική συνέπεια τούτων εἶναι ὅτι αἱ
ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν τούτων ἀποτείνονται, πρός
διακανονισμόν τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
αὐτῶν βίου, εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν
αἰτούμεναι ὁδηγίας πρός τοῦτο καί πρός πάντα
καθόλου τά ἄγνωστα καί ἀσαφῆ αὐταῖς
ἐκκλησιαστικά ζητήματα» (Ἐκκλ. Δίκαιον, σελ.
156-157).
Ἡ πνευματική αὕτη μητρότης τῆς
Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἐπεκτείνεται
εἰς πάντας τούς Χριστιανούς, τούς ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ ὄντας καί τρεφομένους ἐκ τῆς
διδασκαλίας τῶν Πατέρων καί τῶν Συνόδων,
κατά τήν εὔστοχον διατύπωσιν τοῦ Πατριάρχου
Ἠσαῒου, γράφοντος πρός τούς Ἀρμενίους
ἐπιθυμοῦντας νά ἐπιστρέψουν εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν: «Μητρός λόγον ἡμεῖς
ἐπέχομεν πρός τε ὑμᾶς καί πάντας τούς
βουλομένους Χριστιανούς καί εἶναι καί
ὀνομάζεσθαι ὡς καί ὑμεῖς ἀκριβῶς ἴστε. Καί γάρ
ἐξ ἡμῶν αἱ διδασκαλίαι τῶν θείων Πατέρων καί
τῶν Ἁγίων δέ Συνόδων ἡ θεόπνευστος
νομοθεσία, ἐξ ἡμῶν ὡς ἀπό πηγῆς τινος εἰς τό τῆς
Ἐκκλησίας πλήρωμα ἐξεχύθησαv» (ΜiklοsichΜuller) 2,259).
(Συνέχεια στο επόμενο δελτίο)

Celebration of the
Opening of the
Rooftop Playground
n September 14, 2009, a Holy
Water blessing was held for the
official opening of the rooftop
playground. The playground
became a reality with the hard
work of the PTO, then under the
leadership of Stelene Argyriou.
Special fundraisers were held at the
Thalassa Restaurant hosted by Steve
and Danielle Makris. The construction work was completed by Peter
Stratigakis.
A. Fantis had the honor of a special
visit from His Honor, Borough
President, Marty Markowitz who
spoke to the students about proper
care of the body. Also, present along
with representatives of the student
body were many of the leadership of
the community of the Cathedral who
have a vested interest in supporting
the A. Fantis Parochial School of SS.
Constantine and Helen to be a top
notch academic institution in the
Brooklyn Heights.

O

he Greek Department of A. Fantis Parochial
School put together a fantastic show to celebrate OXI Day. The show featured all students from Grades K-8 and was a huge success. We are so proud of the students’ and
teachers’ hard work and dedication to the
school. In attendance that night were many
Community members, Sts. Constantine and
Helen Board members, Father John Lardas,
Father John and Presbytera Ourania Romas,
General Consulate of the Greek Education
Department George Vlikidis, P.T.O. CoPresidents Irene Koutsidis and Anna
Chrysostomou as well as many of our parents
and families in our extended A. Fantis Family.
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Student Work
Sheniyah McKoy
August 31, 2009
English – Mrs. Papas
Grade: 8

The Robe
By: Lloyd C. Douglas
ne of the books I chose to read over the
summer was called The Robe. It was written by Lloyd C. Douglas. The story took
place in Rome and Gaza during the early
1st century. The main characters in the
story were Marcellus Gallio, Demetrius, Diana,
and Emperor Tiberius.
Lloyd Cassell Douglas was born in Columbia
City, Indiana. He was the son of Alexander
Jacson Douglas , Lutheran clergyman, and
Sarah Jane Douglas. He was educated as a minister at Wittenberg Seminary in Springfield,
Ohio. After graduating from the college, he
served as a pastor in North Manchester, Indiana.
In 1904, he married Bessie Io Porch, and he had
two children with her. In 1905, Douglas moved
to Lanchester, Ohio and then moved again in
1908 to Washington D. C.. From 1911 to 1915,
he was a chaplain and director of religious work
at the University of Illinois and later on he
became a congregationalist. In 1933, he retired
from ministry and became a full time writer. He
wrote Magnificent Obession in 1929 and wrote
The Robe in 1942. He wrote his last novel, The
Big Fisherman in 1948. He also wrote an autobi-

O

ography called Time to Remember in 1951,
which was finished by his daughter in 1952. He
died in Los Angelos and February 13, 1951.
The general plot of the story was about a
wealthy, young officer by the name of Marcellus
Galleo who offended Prince Gaius. To punish
him, he was sent to the worst place there is in
the Roman Empire; Gaza. To make things
worse, he is in charge of putting an innocent
man, Jesus, to death. Because of these pressures, he gets drunk and gambles to win Jesus'
robe. When he wins the robe and realized what
he has done, he tells his servant, Demetrius, to
keep it. Soon after, he receives an order to
return home. While on his way home, he discovers who Jesus actually is and is converted to
Christianity.
The genre of the book is historical.
There are many historical references, even
though this story was based on fact. The tone of
the book was sad and downbeat. There was a lot
of killing and emotions in this story. The literary
techniques the author used were descriptive

language, imagery, and sensory words. The
author used many sensory words in the story,
which helped me to get a better vision of the different experiences the characters were having.
The style of the story was descriptive. There
were many colorful descriptions in the text.
The theme of the story is that curiosity is the
means to knowledge. As you can see, when
Marcellus first got the robe, he was curious to
see what the robe meant and because of his
curiosity, he learned about Jesus Christ, and
ended up becoming a Christian. The lesson that
the author was trying to tell us was that there is
always a good reason for everything in life. For
example, if Marcellus didn't crucify Jesus Christ,
he wouldn't have converted to Christianity. My
reflections on this book are that it was a very
moving story about the early Christians. I loved
the descriptions that the author used. It made
the story very creative. I would recommend this
story to teens and people in high school. I
believe that they will understand it better that
younger people would.

Isabella Stevenson
Mrs. Papas
Library – Research 5th Grade
10-15-09

Damon and Pythias:
A Story of True Friendship
here once lived two young men, called
Damon and Pythias. These two boys were
true friends. Around that time, there was a
King named Dionysius who ruled Syracuse.
He was the type of man who would kill someone for insulting him. The King had heard
that Pythias had complained about his cruelty
and he had him sentenced to death.
Damon came to the King and said, “Let Pythias
go home to say goodbye to his family and if he
does not return, as promised, you can kill me”.
The King was so amazed by his offer he let
Pythias go home by ship to see his family one last
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time. While Pythias was on the way back, Pirates
attacked his ship. Pythias tried to explain to the
Pirates why he had to be set free, but they wouldn’t listen. So, Pythias jumped off the ship and
swam to shore. Once he got there, he saw the
palace far away in the distance. He did not have
a horse, so he had to run without any shoes on to
save his friend Damon. He got there just in time
to save Damon from being executed by the King.
Pythias didn’t want Damon to die and Damon
did not want his friend Pythias to die. The King
was so amazed by their true friendship and true
loyalty that he asked them if they would stay as

guests at his court to show the people what true
friendship really is. And while the King had been
surprised that Pythias had come back, Damon
was not because he knew that his friend would
keep his word.
This myth really shows what friendship is. It’s
about being honest, keeping your word, being
trustworthy, and sticking up for each other, even
at great personal risk. I hope this lesson shows
other readers how valuable true friendship really
is.

