
 

ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΒΕΝΝΑΣ 

Ο επίσκοπος "αυτοκέφαλη" αυτόματα έγινε Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτης.  Το υπέρτατο τίτλο του 
αρχιεπισκόπου, απονεμήθηκε για πρώτη φορά στο Μητροπολίτη Μαξιμιανός της Ραβέννας περίπου 550 
μ.Χ. ο Ιουστινιανός υπαγορεύσαιι για τους αρχιεπισκόπους μια δύναμη δικαιοδοσίας ανώτερη των 
μητροπολίτων και στη συνέχεια εφαρμόζεται στους Πατριάρχες (Αρχιεπισκοπους και Πατριαρχες ).  

Ο Επίσκοπος της Civitas Classis απέκτησε τον τίτλο του Μητροπολίτη το 433, μετεπετα αρχιεπίσκοπος το 
550 και τον Τόμο της Aυτονομιας απευθείας από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, Κώνστας Β' με 
τη συγκατάθεση του Οικουμενικού Πατριάρχη και όλες οι Πατριάρχες ,μετεπειτα το 667 μ.Χ. Μιλάνο και 
Aquileia τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου απο τον Πάπα της Ρώμης, αντίστοιχα, στο έβδομο και όγδοο αιώνα 
μετά Χριστού, δηλαδή, μετά τη Ραβέννα. 

 

ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 

Έχοντας επίγνωση του ζήλο και την πραγματική αγάπη που μέχρι τώρα αποδεικνύεται 
σε μας, Είμαστε ευχαριστημένοι και ευγνώμονες για την προοδευτική εξωτερική 
ανάθεση της καλής θέλησης και της δέσμευσης στον αγώνα μας του Αρχιεπισκόπου 
Μάουρο.  Είμαστε στην ευχάριστη θέση και ενθαρρύνονται από την προσοχή και το 
όφελος του οποιου ο Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτης Mαουρο έχει γίνει από εμάς.  
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να εντείνουν τη φροντίδα μας προς την Ιταλία και την 
Ιερά Αποστολική Εκκλησία της Ραβέννας.  Προηγουμένως δεν έχουμε παραμελησει 
τίποτα για να ικανοποιήσει τις νόμιμες επιθυμίες του Μητροπολιτικού Mαουρο και 
αποστολική Εκκλησία του. Θα χορηγήσει στην Εκκλησία της Ραβέννας και την επαρχία 
της Ιταλίας τον Τόμου της ασυλίας από τις άνω δικαιοδοσίες και δηλώνουν ότι η 
Εκκλησία της Ραβέννας θεωρείται Αυτοκέφαλη. Θέλουμε να επιβεβαιώσει πρώτα τα 
προνόμια που παρέχονται στο παρελθόν.  Για σήμερα ευσεβής γενναιοδωρία μας,ειναι το  
διάταγμα που Αγιότητά Του Αρχιεπισκόπου Mαουρο θα είναι πάντα ελεύθερη από 
οποιαδήποτε ιεραρχική παρεμβολές (ab omni episcopali conditione) και ποτέ δεν θα 
πρέπει να υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στον Ρωμαιο Πατριάρχη (ή σε 
οποιαδήποτε Πατριάρχη), αλλά ότι η Έδρα του Ravenna και Classis θα παραμείνει 
για πάντα αυτοκέφαλη.  Ο Τόμος έχει μια διαρκή αξία και καλύπτει το σύνολο της 
Εκκλησίας (Ιταλικά),  με κάθε επίσκοπος να εξαρτάται από την Ραβέννα (ΙΕΡΑ 
ΣΥΝΟΔΟΣ),  με όλες τις ενορίες της.  Από τώρα και στο διηνεκές, ο Μητροπολίτης της 
Ραβέννας θα αφιερωθεί από τους επισκόπους της, και θα ωφελήσει τον αυτοκρατορική 
δυνάμει των εμπνευσμένων παραχώρησεων μας. Και «στην πραγματικότητα, σύμφωνα 
με τη δικαιοσύνη που μας τιμούν και εξυψώνουν εκείνους που έχουν αφιερωθεί 



σταθερά και ανεπιφύλακτα στην υπηρεσία μας.  Πατρική μακαριότητα μας ζητα 
αδιάκοπες προσευχές για τον Παντοδύναμο Θεό για την ευημερία του ρωμαϊκού 
κράτους που Εκείνος έχει αναθέσει σε εμάς. 

+++ Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δήμαρχος (Constant II) έτος 6176 από τη 
δημιουργία του κόσμου - Βυζαντινή εποχή (667 μ.Χ.) 

 


