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2-32 AΦIEPΩMA
� T� κέντρ� της Oρθ�δ��ίας. 
Σύντ�μ� ιστ�ρικ �ρ�νικ 
τ�υ Oικ�υμενικ�ύ Πατριαρ�εί�υ.

T�υ Kρίτωνα Xρυσ���ΐδη

� Πατριαρ�ικ�ς Oίκ�ς και Nα�ς. 
Περιπλανήσεις και περιπέτειες έως 
και την τελική μετ�ικεσία στ� Φανάρι.

T�υ Aκύλα Mήλλα

� Φανάρι και Φαναριώτες. 
O τπ�ς και η καθ’ ημάς 
μετα�υ�αντινή αριστ�κρατία.

T�υ Aκύλα Mήλλα

� Tα θησαυρίσματα 
τ�υ Πατριαρ�εί�υ. 
Σπάνιες εικνες, �αρύτιμα άμ!ια, 
ιερά σκεύη, �ειργρα!α...

T�υ Aθανασί�υ Παλι�ύρα

� Φαναριώτικη Συνείδηση. 
Στ�υς λγ�υς της συγκε!αλαιών�-
νται η ιστ�ρία και η εμπειρία δεκαε-
πτά αιώνων.

T�υ Mητρ�π�λίτ�υ Πέργης Eυαγγέλ�υ
Γαλάνη

� T� Aγι�ν Mύρ�ν. 
H παρασκευή και � καθαγιασμς
τ�υ στ� Oικ�υμενικ Πατριαρ�εί�.

T�υ Mητρ�π�λίτ�υ Aγαθ�νικείας 
Aπ�στ�λ�υ

� Δι�ρθ�δ��ες σ�έσεις. 
T� Oικ�υμενικ Πατριαρ�εί� 
και �ι άλλες Oρθδ�%ες Eκκλησίες
στ�υς νετερ�υς �ρν�υς.

T�υ Bλασί�υ Iω. Φειδά

� Διάλ�γ�ι με τις Eκκλησίες 
της Δύσεως. 
Oι  πρωτ���υλίες τ�υ Oικ�υμενικ�ύ
Πατριαρ�εί�υ για την απ�κατάστα-
ση της εντητας των Eκκλησιών
Aνατ�λής και Δύσεως.

T�υ Mητρ�π�λίτ�υ Eλ%ετίας Δαμασκην�ύ

� Oρθ�δ��ία, I�υδαϊσμ�ς 
και Iσλάμ. 
Διαθρησκευτικ�ί διάλ�γ�ι με στ��
τη συνεργασία, την αμ�ι�αία κατα-
ννηση και τη συμ!ιλίωση των λαών.

T�υ Mητρ�π�λίτ�υ Eλ%ετίας Δαμασκην�ύ

� Πρ�σδ�κία για εν�τητα. 
T� Oικ�υμενικ Πατριαρ�εί� και η
Pωμαι�καθ�λική Eκκλησία σήμερα.

T�υ Pierre Duprey

� Δια�ριστιανική συνεργασία.
Oικ�υμενικ Πατριαρ�εί�, Oικ�υμε-
νική Kίνηση και Παγκσμι� Συμ��ύ-
λι� Eκκλησιών.

T�υ Konrad Raiser

� Φανάρι και 'υσικ� περι%άλλ�ν. 
Πρωτ���υλίες και δραστηριτητες
τ�υ Oικ�υμενικ�ύ Πατριαρ�εί�υ για
την πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς.

T�υ  Eλπιδ�'�ρ�υ Λαμπρυνιάδη

E�ώ�υλλ�: Aπ�ψη τ�υ Πάνσεπτ�υ Πα-
τριαρ�ικ�ύ Nα�ύ Aγί�υ Γεωργί�υ και
τ�υ Πατριαρ�ικ�ύ Oίκ�υ (�ωτ.: εκδ. «Mί-
λητ�ς»).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

T� κέντρ� της Oρθ�δ��ίας
Σύντ�μ� ιστ�ρικ� �ρ�νικ� τ�υ Oικ�υμενικ�ύ Πατριαρ�εί�υ

Tα περί τ�ν Kεράτι� κλπ� τεί�η της Kωνσταντιν�υπλεως με τ�ν πρ��λ� της αρ�αίας ακρπ�λης τ�υ Bύ�αντ�ς.
Στ� �άθ�ς τ� κάστρ� τ�υ Πετρί�υ στην περι��ή τ�υ Φαναρί�υ και η άκρα των Bλα�ερνών. Xαρακτικ των Braun και
Hogenberg, κατά τα τέλη τ�υ 16�υ αι. (Γεννάδει�ς Bι�λι�θήκη).

Tυ Kρίτωνα Xρυσ���ΐδη

Διευθυντή Eρευνών τ�υ Iνστιτ�ύτ�υ
Bυ�αντινών Eρευνών

H ANAΔEI�H τυ πατριαρ�είυ της
Kωνσταντινύπλης σε κυρίαρ�
εκκλησιαστικ� θεσμ� της �ριστια-
νικής Aνατλής συνδέεται άμεσα
με την καθιέρωση της παλαιάς μι-
κρής π�λης τυ Bσπ�ρυ, τυ
Bυ�αντίυ, ως νέας πρωτεύυσας
της αυτκρατρίας.  H εκρηκτική
και δυναμική ανάπτυ�η τυ νέυ
διικητικύ κέντρυ–κε�αλής και
 ε�αιρετικ�ς ρ�λς πυ κλήθηκε
να παί�ει η νέα π�λη δεν ήταν δυ-
νατ�ν να επι�υλά�υν δευτερεύ-

ντα ρ�λ για την εκκλησία της. H
Δεύτερη και ιδίως η Tέταρτη Oι-
κυμενική Σύνδς τυ 451 παγίω-
σαν τ κύρς και την ε�έ�υσα θέ-
ση της εκκλησίας της πρωτεύυ-

σας, της Nέας Pώμης, πυ ύτως ή
άλλως εί�αν αναγνωρισθεί στην
πρά�η. O πατριάρ�ης Kωνσταντι-
νυπ�λεως κατέ�ει στην ενιαία εκ-
κλησία τη δεύτερη θέση στα πρε-
σ#εία τιμής, μετά τν επίσκπ
της Pώμης, η πνευματική τυ δι-

καιδσία εκτείνεται σε έναν ευ-
ρύτατ γεωγρα�ικ� �ώρ και δια-
τηρεί τ δικαίωμα να �ειρτνεί
τυς επισκ�πυς των «#αρ#αρι-
κών» λαών.

T κύρς, η αίγλη και η επιρρή
της εκκλησίας της Kωνσταντινυ-
π�λεως αυ�άνυν �σ αυ�άνει και
δύναμη της μεσαιωνικής �ριστιανι-
κής #ασιλείας της Aνατλής.
Aλλωστε, αυτκράτρας και πα-
τριάρ�ης απτελύν τυς δύ κυ-
ρίαρ�υς π�λυς ισρρπίας και ι-
δελγικής εν�τητας τυ κρά-
τυς.

Στη διάρκεια της ταραγμένης
περι�δυ της Eικνμα�ίας

Eπιμέλεια  α!ιερώματ�ς:

EΛEYΘEPIA TPAΪOY
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H Aγία Σ�$ία, σύμ��λ� της Kωνσταντιν�υπλεως και θαυμαστ �ικ�δμημα των �ρνων τ�υ I�υστινιαν�ύ (532–537), ταυτίστηκε για �ίλια έτη με τ� Oικ�υμε-
νικ Πατριαρ�εί�. Aλλωστε, στα ντια τ�υ να�ύ κτίστηκαν επί Iωάνν�υ Γ΄ τ�υ Σ��λαστικ�ύ (565–567) τα πρώτα κτίρια τ�υ συγκρ�τήματ�ς τ�υ Πατριαρ�εί�υ,
τ� �π�ί� παρέμεινε στα πατρ�παράδ�τα �ικήματά τ�υ έως την Aλωση της Πλης, στις 29 Mαΐ�υ 1453 ($ωτ.: εκδ. «Mίλητ�ς»).

(717–843) τ κύρς και ι σ�έσεις
τυ πατριαρ�είυ με τν �ριστιανι-
κ� κ�σμ της Δύσης, πυ δεν πρ-
σ�ώρησε στην εικνμα�ική ιδε-
λγία, δκιμάσθηκαν σκληρά. Aπ�
διικητική, �μως, άπψη επε�έτει-

νε τα γεωγρα�ικά τυ �ρια πρς
δυσμάς, ενσωματώνντας περι-
�ές πυ ώς τ�τε ανήκαν στν πάπα
της Pώμης.

H αναστήλωση των εικ�νων και 
θρίαμ#ς της Oρθδ�ίας σηματ-

δτύν την έναρ�η της �ρυσής ε-
π�ής για την #υ�αντινή εκκλησία
πυ θα διαρκέσει ώς τα τέλη τυ
12υ αιώνα. Διάσημι πατριάρ�ες,
με κρυ�αί τν Mέγα Φώτι, δια-
δραματί�υν καταλυτικ� ρ�λ

στην διαμ�ρ�ωση τυ κ�σμυ της
επ�ής τυς. Mεγάλες ιεραπστ-
λικές πρωτ#υλίες συνδέυν
τυς σλα#ικύς λαύς τυ Bρρά
με την εκκλησία της Aνατλής και

Συνέ�εια στην 4η σελίδα



συγ�ρ�νως τυς ενσωματώνυν
στη σ�αίρα επιρρής της αυτ-
κρατρίας. Aντιτίθενται σθεναρά
στις απαιτήσεις της Λατινικής
Eκκλησίας με την  πία τελικά
διαρρηγνύυν τις σ�έσεις τυς (-
ριστικ� σ�ίσμα τ 1054).

H άδ�η κατάληψη της Π�λης α-
π� τυς Φράγκυς της τέταρτης
σταυρ�ρίας, τ 1204, δήγησε
τ πατριαρ�εί στην ε�ρία. Για 60
περίπυ �ρ�νια η έδρα τυ μετα-
�έρθηκε στη Nίκαια της Mικράς
Aσίας, πυ απετέλεσε για τα ίδια
�ρ�νια και την έδρα της αυτκρα-
τρίας. Παρά τις αμ�ισ#ητήσεις
για την υπ�στασή τυ, πυ πρέ-
#αλαν ισ�υρί εκκλησιαστικί άν-
δρες ιδίως στα #υ�αντινά κρατίδια
πυ δημιυργήθηκαν (π.�. δεσπ-
τάτ της Hπείρυ), κατ�ρθωσε να
διατηρήσει τ κύρς τυ και την ε-
ν�τητα της καθ�λυ Aνατλικής
Eκκλησίας. H έννια της νμιμ�τη-
τας απδεί�θηκε πλύ ισ�υρ�τερη
απ� ευκαιριακές διεκδικήσεις.

Oταν η πατριαρ�ική έδρα επα-
νήλθε στην Kωνσταντινύπλη
στα 1261, η αυτκρατρία δεν θύ-
μι�ε πια την κραταιά #ασιλεία των
Kμνηνών. Eμ�ύλιες διαμά�ες,
π�λεμι με #αλκανικύς λαύς, η
επέκταση των Oθωμανών και ικ-
νμική κα�ε�ία δήγησαν τ κρά-
τς των Παλαιλ�γων σε σταδιακή
συρρίκνωση και παρακμή. Ωστ�σ,
τ πατριαρ�εί δεν �άνει τίπτε α-
π� την πνευματική τυ αίγλη. Aντί-
θετα, α�ι�λγι πατριάρ�ες κατα-
λαμ#άνυν τν ικυμενικ� θρ�ν

πυ συνε�ί�ει να απτελεί τ μ-
ναδικ� «αντίπαλ δές» στην
πρϊύσα παντδυναμία της Pω-
μαϊκής εκκλησίας.

Mετά την Aλωση

H άλωση της Kωνσταντινυπ�λε-
ως και η κατάλυση της Bυ�αντινής
αυτκρατρίας τ 1453 #ρήκαν τ
πατριαρ�εί ακέ�αλ. O Mωάμεθ

B΄, ε�υπηρετώντας εσωτερικές και
ε�ωτερικές σκπιμ�τητες τυ
Oθωμανικύ κράτυς αναγνώρισε
τυς εκκλησιαστικύς θεσμύς και
την εκκλησιαστική ιεραρ�ία των
κατακτημένων �ριστιανών. Ως πα-
τριάρ�ης επελέγη απ� τν Πρθη-
τή  Γεννάδις ( γνωστ�ς ανθε-
νωτικ�ς Γεώργις Σ�λάρις) και
εγκαταστάθηκε στ θρ�ν με τι-
μές. Tα πρν�μια πυ παρε�ώρησε

απτέλεσαν έκττε τ νμικ� πλαί-
σι των δικαιδσιών τυ πατριάρ-
�η, ενέτα�αν την Eκκλησία στ δι-
ικητικ� σύστημα τυ κράτυς και
συγ�ρ�νως κατέστησαν τν πρ-
καθήμεν τυ ικυμενικύ θρ�-
νυ αδιαμ�ισ#ήτητ πλιτικθρη-
σκευτικ� ηγέτη �λων των Oρθδ�-
�ων της θωμανικής επικράτειας,
Eλλήνων και μη.

Θεωρητικά, τα άλλα τρία πρε-
σ#υγενή πατριαρ�εία της Aνατ-
λής, δηλαδή της Aλε�ανδρείας,
της Aντι�είας και των Iερσλύ-
μων, διατήρησαν την εκκλησιαστι-
κή τυς αυττέλεια, υσιαστικά �-
μως #ρίσκνταν υπ� την άμεση ε-
�άρτηση και επιρρή της Kωνστα-
ντινύπλης. Oι πατριάρ�ες τυς,
ιδίως στυς πρώτυς αιώνες της
κατάκτησης, εκλέγνται συνήθως
στην πρωτεύυσα με υπ�δει�η ή
παρέμ#αση τυ ικυμενικύ πα-
τριάρ�η, διαμένυν για μακρ� �ρ-
νικ� διάστημα στην Π�λη, και μέσω
τυ τελευταίυ επικινωνύν με
τις πλιτικές αρ�ές.

O πρώτς αιώνας της κατάκτη-
σης μπρεί να θεωρηθεί ως περί-
δς εσωστρέ�ειας, ιδιαίτερων δυ-
σκλιών αλλά και εσωτερικής ανα-
συγκρ�τησης. Kύρι μέλημα απ-
τελύν η αναδιργάνωση τυ θρη-
σκευτικύ #ίυ, η ηθική στήρι�η
τυ πιμνίυ πρς αντιμετώπιση
των #ιαίαων ή εκύσιων ε�ισλαμι-
σμών και η ανα�ωγ�νηση τυ μ-
να�ισμύ. Xαρακτηριστική είναι η
περίπτωση τυ πατριάρ�η Iερεμία
A΄,  πίς συνέδεσε τ �νμά
τυ με την ίδρυση ή επαναδραστη-
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Συνέ�εια απ την  3η σελίδα

Aριστερά: H π�λι�ρκία της Kωνσταντιν�υπλεως απ τ�υς Oθωμαν�ύς σε μικρ�γρα$ία γαλλικ�ύ �ειρ�γρά$�υ τ�υ 15�υ αι. (Παρίσι, Eθνική Bι�λι�θήκη). H
Aλωση της Kωνσταντιν�υπλεως και η κατάλυση της Bυ�αντινής αυτ�κρατ�ρίας τ� 1453 �ρήκαν τ� πατριαρ�εί� ακέ$αλ�. O Mωάμεθ B΄ � Π�ρθητής διρισε
πατριάρ�η τ�ν Γεννάδι� Σ��λάρι�, στ�ν �π�ί� παρε�ώρησε τα πρ�νμια π�υ απ�τέλεσαν έκτ�τε τ� ν�μικ πλαίσι� των δικαι�δ�σιών τ�υ πατριάρ�η. Δε'ιά, η
παρα�ώρηση των πρ�ν�μίων σε ψη$ιδωτ της εισδ�υ τ�υ Πατριαρ�ικ�ύ Oίκ�υ, έργ� Σωτηρί�υ Bάρ��γλη ($ωτ: εκδ. «Mίλητ�ς»).

Aπ τα μέσα τ�υ 5�υ αι., στην τελετή αναγ�ρεύσεως τ�υ αυτ�κράτ�ρα, ε-
κτς απ τη σύγκλητ� και τ� στρατ ενεργ συμμετ��ή εί�ε και � πατριάρ-
�ης. Aλλωστε τ� κύρ�ς, η αίγλη και η επιρρ�ή της Eκκλησίας αυ'άν�νταν κα-
θώς μεγάλωνε η δύναμη της �ριστιανικής �ασιλείας της Aνατ�λής, και � αυ-
τ�κράτ�ρας μα�ί με τ�ν πατριάρ�η απ�τελ�ύσαν τ�υς δύ� κυρίαρ��υς π-
λ�υς ισ�ρρ�πίας και εντητας τ�υ κράτ�υς. (Mικρ�γρα$ία απ τ� �ειργρα-
$� τ�υ Xρ�νικ�ύ τ�υ Iωάννη Σκυλίτ�η – Mαδρίτη, Eθνική Bι�λι�θήκη).
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Aναπαράσταση των μνημείων της Kωνσταντιν�ύπ�λης κατά τ�υς �υ�αντιν�ύς �ρν�υς, απ τ�ν Jean–Leon Huens (περ. National Geographic, 64, Δεκέμ�ρι�ς 1983).

ριπίηση πλήθυς μεγάλων μνα-
στηριών σε �λη τη Bαλκανική, πυ
συνε�ί�υν τ #ί τυς ώς σήμερα.

T δεύτερ μισ� τυ 16υ αιώνα
και ιδιαίτερα η πατριαρ�ία τυ Iε-
ρεμία B΄, �αρακτηρί�εται ως περί-
δς ανίγματς πρς τν έ�ω κ�-
σμ. Aρ�ί�υν επα�ές με τη Pώμη
και διε�άγεται θελγικ�ς διάλ-
γς με Γερμανύς εκπρσώπυς
της πρτεσταντικής εκκλησίας. T
τα�ίδι τυ πατριάρ�η στην Πλω-
νία και στη Pωσία, πυ κατέλη�ε
στην αναγνώριση τυ αυτκε�ά-
λυ της Pωσικής εκκλησίας, έ�ερε
ύστερα απ� πλλά �ρ�νια τ πα-
τριαρ�εί στ πρσκήνι των ευ-
ρωπαϊκών υπθέσεων.

Θα ακλυθήσει, απ� τα τέλη τυ
16υ αιώνα, μακρά περίδς έντ-
νης διαμά�ης με την Pωμαϊκή εκ-
κλησία, ε�αιτίας των ργανωμένων
πρσπαθειών της τελευταίας να δι-
εισδύσει πρσηλυτιστικά ��ι μ�νν
στν ελληνικ� �ώρ αλλά και σε πα-
ραδσικά ρθ�δ�ες περι�ές της
Aνατλικής Eυρώπης. H ενεργ�ς α-
νάμι�η των καθλικών και πρτε-
σταντικών κρατών της Δύσεως και
της Πύλης, ιδίως στα �ρ�νια τυ

μεγάλυ πατριάρ�η Kυρίλλυ Λυ-
κάρεως, πρσέδωσε στη διένε�η
σα�ώς και πλιτικές διαστάσεις, με
κατάλη�η τν τραγικ� θάνατ τυ
πατριάρ�η. Aπ� τν 18 αιώνα πα-
ρατηρείται μια σταδιακά αυ�α-
ν�μενη ανάμι�η και επιρρή,
συ�νά αρνητική, τυ λαϊ-
κύ στι�είυ, δηλαδή
της ρθ�δ�ης αριστ-
κρατίας των Φαναριω-
τών, στην εσωτερική
�ωή και διίκηση τυ
πατριαρ�είυ. Συγ�ρ�-
νως, ι νεωτερικές ιδέ-
ες τυ Δια�ωτισμύ
δημιυργύν ένα νέ α-
ντίπαλ π�λ, έντνυ
πλλές �ρές διαλ�γυ με
τη Mεγάλη Eκκλησία. Ωστ�σ,
η «κσμική» αυτή διείσδυση εί�ε
ως θετικ� απτέλεσμα τη δραστη-
ριπίηση τυ ικυμενικύ θρ�-
νυ για τη συστηματικ�τερη ργά-
νωση της εκπαιδεύσεως της κι-
νωνικής ευπιίας και τυ ευρύτε-
ρυ, ��ι απκλειστικά θελγικύ,
πνευματικύ #ίυ. Στ �ώρ της
εκκλησιαστικής διίκησης η επιρ-
ρή τυ �αίνεται να αυ�άνει. T

1766, καταργύνται ι αυτκέ�α-
λες αρ�ιεπισκπές A�ρίδς και
Iπεκίυ και ι επαρ�ίες τυς ενσω-
ματώννται στ διικητικ� σύστη-
μα τυ πατριαρ�είυ.

Στη διάρκεια της Eλληνικής
Eπαναστάσεως τυ 1821, η

Mεγάλη Eκκλησία πρ-
σπάθησε να κρατήσει εύ-

λγες ισρρπίες, πρ-
κειμένυ να δια�υλά�ει
απ� λέθριες συνέπειες
τ πλυπληθές πίμνι
της δικαιδσίας τυ
πυ απλων�ταν πλύ
πέρα απ� τις επαναστα-
τημένες περι�ές, αλλά
και να διατηρήσει την ί-

δια την υπ�στασή τυ. Παρ’
�λα αυτά, ι συνέπειες υπήρ-

�αν #αρύτατες. O πατριάρ�ης Γρη-
γ�ρις  E΄ απαγ�νίστηκε και πλ-
λί ιεράρ�ες θανατώθηκαν.

H α�ύπνιση των εθνικών συνει-
δήσεων των #αλκανικών λαών, πυ
εί�ε ήδη αρ�ίσει απ� τν 18 αιώ-
να, αλλά κυρίως η δημιυργία των
εθνικών κρατών της Bαλκανικής
στν 19 αιώνα δημιύργησε έντ-
νες �υγ�κεντρες τάσεις στν ώς

τ�τε δεδμέν εκκλησιαστικ� �ώ-
ρ της ρθ�δ�ης Aνατλής. Eνι-
σ�υ�μενες και απ� συγκυριακές
πλιτικές σκπιμ�τητες, εί�αν ως
απτέλεσμα την συρρίκνωση της
γεωγρα�ικής δικαιδσίας τυ ι-
κυμενικύ πατριαρ�είυ, η πία
συνε�ίσθηκε και στν 20� αιώνα.

Παρα��δως �μως, η μείωση των
ρίων τυ δεν επέ�ερε αντίστι�η
υπτίμηση τυ ηγετικύ τυ ρ�-
λυ στν ρθ�δ� κ�σμ. Aντίθε-
τα και παρά τις κατά καιρύς αντί-
�ες συνθήκες, αναδεί�θηκε εντυ-
πωσιακά η ικυμενική τυ διά-
σταση στν ρθ�δ�, αλλά και
στν ευρύτερ �ριστιανικ� κ�σμ.
O συντνισμ�ς των τπικών ρθ-
δ��ων εκκλησιών στην αντιμετώ-
πιση των κινών πρ#λημάτων της
Oρθδ�ίας εν γένει, τ θεαματικ�
άνιγμα και  διάλγς με την Pω-
μαικαθλική εκκλησία, αλλά και
τις εκκλησίες της Mεταρρύθμισης
και ι πρωτ#υλίες για την αντι-
μετώπιση νέων πρ#λημάτων τυ
σύγ�ρνυ κ�σμυ είναι τα κύρια
στι�εία της ιστρικής πρείας
τυ πατριαρ�είυ στ δεύτερ μι-
σ� τυ 20ύ αιώνα.


