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19-12-2018. Αιχμηρή δήλωση πατρ. Κυρίλλου για την Ουκρανία: «Οδηγούν τους 
πιστούς σε πνευματικό θάνατο»! 
Ουκρανοί πολιτικοί προτείνουν στους πιστούς να «παραδώσουν την ψυχή τους σε απατεώνες» 
την ώρα που η σχισματική κοινωνία οδηγεί σε πνευματικό θάνατο, δήλωσε ο πατριάρχης 
Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος. 

«Σήμερα όλοι μας είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για όλα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Αυτό 
είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα για το πώς η εξαπάτηση παραπλανά τους ανθρώπους. Αυτό 
συμβαίνει στους πολίτες που βιώνουν για την ώρα μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Τους 
παρουσιάζεται ένας λάθος δρόμος, που έλκει τους ανθρώπους μακριά από την γνήσια 
εκκλησία, που τους προτείνει να παραδώσουν την ψυχή τους στους απατεώνες και δουν μία 
σχισματική κοινότητα ως μία ευλογημένη εκκλησία. Αυτός είναι ο δρόμος για το πνευματικό 
πουθενά, είναι ο δρόμος για τον θάνατο» δήλωσε ο Κύριλλος. 

Εκφράζει την πεποίθηση ότι ήταν η εκκλησία που έπρεπε «να το πει αυτό δυνατά». 

«Και όταν οι πολιτικοί σπρώχνουν τον κόσμο σε αυτόν τον δρόμο, όταν κάνουν τους 
ανθρώπους να ακολουθούν αυτόν τον δρόμο χρησιμοποιώντας υποσχέσεις ή απειλές, τότε οι 
άνθρωποι χρειάζονται μεγάλη πνευματική δύναμη προκειμένου να μην πέσουν θύματα αυτών 
των ψεμάτων» ανέφερε κλείνοντας ο πατριάρχης. 

Σημειώνεται ότι το Σάββατο πραγματοποιήθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα η αποκαλούμενη 
«ενωτική σύνοδος», όπου η μη-κανονική εκκλησία εξέλεξε ως προκαθήμενο της «νέας 
εκκλησίας» τον Επιφάνιο. 

Σχολιάζοντας σχετικά το Πατριαρχείο της Μόσχας έκανε λόγο για «νομιμοποίηση του 
σχίσματος» και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο καταστροφικών συνεπειών που θα 
επηρεάσουν εκατομμύρια Χριστιανούς στην Ουκρανία και άλλες χώρες. 

Υπενθυμίζεται ότι το Πατριαρχείο της Μόσχας έχει ήδη διακόψει κάθε επικοινωνία με το 
Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/rosiki-ekklisia/aichmiri-dilosi-kyrillou-gia-tin-oukrania-odigoun-tous-pistous-
se-pnevmatiko-thanato/ 

      ++++++ 

20-12-2018. Βλαντιμίρ Πούτιν: «Το βασικό κίνητρο του 
Βαρθολομαίου είναι τα χρήματα»! 

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ορθοδοξία της Ουκρανίας είναι 
ακατανόητο» - δήλωσε ο Πρόεδρος της Ρωσίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν, πριν 
από λίγο στην ετήσια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. 

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας ερωτηθείς για την κατάσταση στην Ουκρανία τόνισε: «Εδώ είναι μια άμεση 
παρέμβαση στην Εκκλησία και την θρησκευτική ζωή. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, ούτε στις μέρες της 
Σοβιετικής Ένωσης. ∆υστυχώς, συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία! Η Κωνσταντινούπολη 
δημιούργησε μια ενωμένη εκκλησιαστική κοινότητα». 

«∆εν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία και τη θρησκευτική ελευθερία. Οι λόγοι είναι καθαρά πολιτικοί», 
πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ρωσίας. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Πούτιν, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Μόσχας είναι 
απολύτως ανεξάρτητη, υπάρχει μόνο πνευματική σχέση μεταξύ των Εκκλησιών Ρωσίας και Ουκρανίας. 

Αναφερόμενος στα κίνητρα της παραχώρησης Αυτοκεφαλίας σε μια Ουκρανική Εκκλησία, ο Πρόεδρος 
της Ρωσίας εκτίμησε πως «τα χρήματα αποτέλεσαν κλειδί για την απόφαση του Βαρθολομαίου 
να στηρίξει την αυτοκεφαλία στην Ουκρανία». (!) 
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Επίσης σύμφωνα με τον Ρώσο ηγέτη, σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχει σοβαρή παραβίαση των 
θρησκευτικών ελευθεριών. 

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η ανακατανομή της περιουσίας που έχει ξεκινήσει, η 
οποία όμως μπορεί να αποβεί αιματηρή. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τα 
συμφέροντά τους, διότι είναι τελείως ανυπεράσπιστοι» - κατέληξε ο Πρόεδρος Πούτιν. 

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/25860-blantimir-poutin-to-basiko-kinitro-tou-bartholomaiou-einai-ta-xrimata 

++++++ 

20 ∆εκεμβρίου 2018. Μητροπολίτης Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίων: Οι ενέργειες 
του Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία μπορούν να οδηγήσουν σε αιματοχυσία. 

Η απόφαση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, με ενεργό ανάμειξη της Κυβερνήσεως της 
Ουκρανίας, να χορηγήσει το αυτοκέφαλο σε μια νέα εκκλησιαστική δομή αποτελεί ένα επιπρόσθετο 
τρόπο διαιρέσεως των λαών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 
αιματοχυσία και βία.  Σε σχετική δήλωση προέβη στις 17 ∆εκεμβρίου 2018, συνομιλώντας με 
ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων TASS ο Πρωθιεράρχης της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας 
Μητροπολίτης Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίωνας. 

«Αυτή η εκχώρηση της αυτοκεφαλίας είναι μια απολύτως αντικανονική πράξη του 
Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή του ούτως λεγομένου Οικουμενικού Πατριάρχη, η οποία έγινε σε 
παραβίαση όλων των εκκλησιαστικών κανόνων, - τόνισε ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας και πρόσθεσε, 
αυτή η πράξει του μόνο επιδεινώνει την κατάσταση διαιρέσεως μέσα στους πιστούς στην Ουκρανία. 
∆ιαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα πολιτικό τρόπο του περαιτέρω χωρισμού μεταξύ του 
λαού της Ουκρανίας και της Ρωσίας, διότι ο Πρόεδρος της χώρας πιέζει πολύ την κανονική 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας αυτή «Μοσχοβίτικη». 

«Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία του Ουκρανικού λαού εκκλησιάζεται σε Ναούς της κανονικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας. Σε περίπτωση βιαίων πράξεων από την πλευρά της 
κυβερνήσεως της Ουκρανίας σε βάρος της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας, αυτό ίσως προκαλέσει 
ακόμη και αιματοχυσία και μαρτύριο του ποιμνίου. ∆εν είναι καθόλου καλή αυτή η κατάσταση. 
Προσευχόμαστε ο Κύριος να δαψιλεύσει ειρήνη στην Ουκρανία και το λαό της, προκειμένου οι 
Ορθόδοξοι χριστιανοί να μείνουν αφοσιωμένοι στην Εκκλησία του Χριστού και να μην παρασυρθούν 
από τους τεχνητώς δημιουργηθέντες εκκλησιαστικούς θεσμούς». 

Κατά τη γνώμη του Μητροπολίτη Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίωνα, η κατάσταση μπορεί 
να διορθωθεί και η ενότητα μπορεί να αποκατασταθεί εάν η Κωνσταντινούπολη ανακαλέσει όλες τις 
ειλημμένες παλαιότερα αποφάσεις και πράξεις έναντι της Εκκλησίας της Ουκρανίας. «Μεγάλη 
«προσφορά» σε αυτή τη διαίρεση είναι του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Οφείλει να 
αποδεχθεί το λάθος του, πιστεύει ο Πρωθιεράρχη της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας. Βεβαίως, 
αμφίβολο είναι να το κάνει αυτό, και όμως μέχρις ότου στους Ορθοδόξους χριστιανούς ασκείται τόση 
πίεση εκ μέρους της εκεί κυβερνήσεως και της νεόκοπης αυτοκεφαλίας, δεν θα επιτευχθεί καμία 
συμφιλίωση ή ησυχία στη χώρα. Υπάρχουν σκληροπυρηνικές δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας, οι 
οποίες θα αγωνίζονται να σπείρουν έχθρα». 

Ουδεμία κοινωνία είναι εφικτή με τη νεόκοπη εκκλησιαστική δομή στην Ουκρανία, τόνισε ο 
Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας: «Το συλλείτουργο είναι αδύνατο, οι πιστοί δεν πρέπει να 
εκκλησιάζονται στους Ναούς αυτούς, εάν θεωρούν τον εαυτό τους Ορθοδόξους Χριστιανούς… 
Η κανονική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας με επικεφαλής τον 
Μητροπολίτη Ονούφριο και την περί αυτόν Σύνοδο», υπογράμμισε ο κ. Ιλαρίωνας και υπενθύμισε 
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ότι κατά το παρόν δεν υπάρχει ευχαριστιακή κοινωνία με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, οι 
ενέργειες του οποίου οδήγησαν σε διεκκλησιαστικό σχίσμα. «∆εν συλλειτουργούμε έως ότου διορθωθεί 
αυτό το μεγάλο σφάλμα», - είπε εν κατακλείδι ο Ιεράρχης. 

Πηγή: mospat.ru 

https://www.dogma.gr/kosmos/mitropolitis-ilarion-oi-energeies-tou-konstantinoupoleos-stin-oukrania-mporoun-na-
odigisoun-se-aimatochysia/97170/ 

++++++ 

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για την αλλαγή ονόματος της Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

Romfea.gr. Πέμπτη, 20 ∆εκεμβρίου 2018. 

Μέσω έντονων διαμαρτυρίων από χιλιάδες πιστούς, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο με 240 ψήφους υπέρ, 
ψήφισε Νομοσχέδιο για την αλλαγή του ονόματος της Κανονικής Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

Αυτό σημαίνει ότι το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που υποχρεώνει την Ουκρανική Ορθόδοξη 
Εκκλησία να αναφέρει στο όνομά της, ότι ανήκει στο Πατριαρχείο Μόσχας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr το Νομοσχέδιο ψηφίσθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κρατική ασφάλεια και κυριαρχία της Ουκρανίας. 

Η Βέρχοβνα Ράντα της Ουκρανίας υποστήριξε ως βάση και γενικά το νομοσχέδιο αριθ. 5309 "Περί 
τροποποιήσεων του νόμου" για την ελευθερία της συνείδησης και των θρησκευτικών οργανώσεων 
"σχετικά με το όνομα των θρησκευτικών οργανώσεων (ενώσεων) που ανήκουν σε (θρησκευτική 
οργάνωση) (η διοίκηση) της οποίας βρίσκεται εκτός Ουκρανίας σε κατάσταση αναγνωρισμένη από το 
νόμο ότι έχει πραγματοποιήσει στρατιωτική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και προσωρινά 
καταλαμβάνει μέρος του εδάφους της Ουκρανίας. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι θρησκευτικές οργανώσεις με κέντρο τη Ρωσία, στο πλήρες 
επίσημο όνομά τους θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το όνομα του θρησκευτικού κέντρου του 
οποίου είναι μέρος. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Αντρέι Παρούμπι, προέτρεψε τους βουλευτές να συμπεριλάβουν στην 
ημερήσια διάταξη και να ψηφίσουν τους αναγκαίους νόμους για την έγκριση της Ενιαίας Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Ουκρανία. 

https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/25861-psifistike-to-nomosxedio-gia-tin-allagi-onomatos-
tis-ekklisias-tis-oukranias 

++++++ 

19-12-2018. ∆εν καθαιρέθηκαν οι δύο Επίσκοποι, λέει η (υπό τον Ονούφριο) Μητρόπολη Κιέβου. 

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ουκρανίας (Πατριαρχείο Μόσχας) διαψεύδει δημοσιεύματα 
του Τύπου σύμφωνα με τα οποία καθαίρεσε τους δύο Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην 
Ενωτική Σύνοδο της 15ης ∆εκεμβρίου. 

«∆εν έχουν καθαιρεθεί. Τους έχει μόνο απαγορευτεί η τέλεση των ιεροπραξιών», δήλωσε 
στο πρακτορείο Interfax ο αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών 
Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Νικολάι Ντανίλεβιτς. 
Υπενθυμίζεται ότι οι Μητροπολίτες Βίνιτσας Συμεών και Περιεσλάβ Αλέξανδρος συμμετείχαν 
στην «Ενωτική Σύνοδο», παρά την απαγόρευση. 

Στο ίδιο πρακτορείο μίλησε και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ουκρανίας, Βασίλι Ανισίμοφ, 
τονίζοντας ότι «η Σύνοδος δεν έχει δικαίωμα να καθαιρέσει ή να εκδιώξει ιερείς. Αυτή η 
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αρμοδιότητα είναι δικαίωμα του Συμβουλίου των Επισκόπων. Η Σύνοδος μπορεί μόνο να 
απαλλάξει τους ιερείς από τις θέσεις τους και να επιβάλει αργίες». 

«Συνήθως, σε ένα άτομο δίνεται χρόνος να σκεφτεί, να μετανοήσει και να επιστρέψει», 
πρόσθεσε ο Ανισίμοφ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα της Ενωτικής Συνόδου, ο Επικεφαλής του Τμήματος 
Πληροφοριών της Εκκλησίας της Ουκρανίας που πρόσκειται στο Πατριαρχείο Μόσχας είχε 
δηλώσει ότι δύο Ιεράρχες με το που συμμετείχαν έθεσαν οι ίδιοι τους εαυτούς τους εκτός 
Εκκλησίας. 

«Με θλίψη δηλώνω ότι οι δύο Ιεράρχες μας έχουν περάσει σε σχίσμα! Θα ενημερώσουμε τις 
Τοπικές Εκκλησίες ότι πλέον δεν θα εμφανίζονται στα ∆ίπτυχα των κανονικών Επισκόπων της 
Εκκλησίας μας» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Κλήμης. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/rosiki-ekklisia/den-kathairethikan-oi-dyo-episkopoi-leei-i-mitropoli-kievou/ 

++++++ 

Εκτυπώσιμο (5 άρθρα):  https://www.imdleo.gr/diaf/2018/Ukr-Kyril-Putin.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




