
 14 Σεπ. 2018. (έχει σημασία η ημερομηνία)! 

Το μεγαλύτερο ρήγμα στη σύγχρονη Ορθόδοξη ιστορία; Η Ρωσική Εκκλησία δεν θα 
συνεργάζεται με τα (επισκοπικά) σώματα που προεδρεύονται από την 
Κωνσταντινούπολη. 
 
 ...«Αποφασίσαμε να αναστείλουμε τις κοινές ιεροτελεστίες με τους ιεράρχες του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, να αναστείλουμε τη συμμετοχή μας σε όλες τις δομές 
που προεδρεύονται  ή συμπροεδρεύονται από εκπροσώπους της Κωνσταντινούπολης», 
δήλωσε ο μητροπολίτης Ιλαρίων, επικεφαλής επί των Εξωτερικών υποθέσεων της Ρωσικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, μετά από έκτακτη συνάντηση της Ιεράς Συνόδου, του διοικητικού 
σώματος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
 Η απόφαση δεν σημαίνει ότι οι δύο εκκλησίες σπάνε εντελώς τους δεσμούς τους, 
δήλωσε ο Ιλαρίων στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η απόφαση αναφέρεται μόνο στη 
συμμετοχή του Πατριαρχείου Μόσχας στο έργο ορισμένων διεκκλησιαστικών οργανισμών. 
 Τα μέτρα που έλαβε η Ρωσική Εκκλησία μέχρι στιγμής είναι μια «προειδοποίηση» προς 
την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γραμματέας Τύπου του Ρώσου 
Ορθόδοξου Πατριάρχη Κυρίλλου. Νωρίτερα, ο Ιλαρίων προειδοποίησε ότι η Ρωσική 
Ορθόδοξη Εκκλησία θα μπορούσε να σπάσει όλες τις σχέσεις με το Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης αν αποδώσει ανεξαρτησία στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, η 
οποία εξακολουθεί να είναι μέρος του Πατριαρχείου Μόσχας. 
 Οι επιθέσεις κατά των Ρωσικών Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ουκρανία εντάθηκαν μετά 
το πραξικόπημα του 2014 (όταν ανατράπηκε ο τότε φιλορώσος Ουκρανός ηγέτης). Σύμφωνα με 
το TASS, 40 εκκλησίες έχουν κατακρατηθεί διά της βίας από το «Πατριαρχείο του Κιέβου» 
μεταξύ 2014 και 2016. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2018, η Ουκρανία παρακολούθησε 10 νέες 
επιθέσεις στις Ρωσικές Ορθόδοξες Εκκλησίες. 
 Τον Σεπτέμβριο, ο Μητροπολίτης Ιλαρίων καταγγέλλει ήδη τις προσπάθειες του Κιέβου 
να επιτύχει την ανεξαρτησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, λέγοντας ότι το ζήτημα 
δεν έχει καμία σχέση με πραγματικές θρησκευτικές υποθέσεις και έχει καταστεί όμηρο 
του πολιτικού παιχνιδιού του Κιέβου. Οι ουκρανικές αρχές χρειάζονται απλώς κάποια 
"μεγάλη επιτυχία" πριν από τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές για τη μείωση των κρατικών 
εντάσεων, δήλωσε στον Rossiya 24 TV στις 3 Σεπτεμβρίου. 
 Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, εν τω μεταξύ, χαρακτήρισε την ίδια την 
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ως "απειλή για την ασφάλεια", καθώς επιδίωξε την ανεξαρτησία 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η τελευταία κίνηση της Κωνσταντινούπολης ακολουθεί 
επίσης το αίτημα του Κιέβου για ανεξαρτησία. 
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